
ש

 סבאישראלי
 סבא ישראי ברוח טהורה ד' וליראת לתורה מוקדשירחון

 ע"י לאוריצא
 העולמי הפליטה שאריה ועד יד שעל החינוך ועד של מערכתחבו

 של נשיאותו תחתהעומדה
 :טל*כ"א צאנ: אכדק"ק מרז אדמו"רכחק

 כה - תשכ"ד אייר - ארה"ב בררקיין - ישראל ארץ צאנז, קריתב"ה.

 - שלישית שנה-
 : צאנז קטת - כבא .שאל מערכה : גישראי::הוכה
 ברוקלין. 131, :ו' לי' - כבא ישראל מעיכה : בא-ח"ב-כהזג:

 ו תה

 ובאגדה בהלכה תורהדברי
. כתובות במכי'שיעור

* 

 דרבה"ק דהלולאביומא
 זי"ע מצאנו חיים דבריבעל
 אחו"ק שיק לילבשה"ט

 בעומר ל"גבסעודת
 אמור פ' דרעוין רעואבעידן

 .. ןכ

 . שליט"א מרומכ"ק

 והמסתעף ושמא דבריבסוגיא

 מת"ת קבורהבדיך
 לפתיחה והמשך או"א כיבויבענין

 כתובותבמס'
 והמסתעף רשות ערבית תפלתבענין

 השלישית לשנתו סבא""ישראל
 להופעת השלישית לשנה נכנסים הרינו הטוב, להשם ותפלה הודי'ברגשי

 דבר להוציא בעזהי"ת שזכינו העבר על הרדי' סבא". -,,ישראל החשובירחוננו
 בהלכה והדרכה תורה דברי בחדשו חודש מדי ה' לעם להביא ידנו מתחתמתוקן
 ומהבנים שליט"א, צאנז הגאבדק"ק אדמו"ר מרן ראשנו עטרת מכ"קואגדה
 על יתפלה ולהאדירה. תורה להגדיל הישיבה מתלמידי ובפרט אחריםחשובים
 יתברך שמו כבוד דבר על ויעזרנו עלנו חסדו לנטות, הטוב השם שיוסיףהעתיד

 בחדשו, חודש מדי להופעתו זכינו הנה עד אשר ותחת סבא ישראל קרןלהרמת
 ידינו ומעשה עלנו אלקנו ה' נועם ויהי בשבתו. שבת מדי אורו לראות בקרובנזכה
 כוננהו. ידינו ומעשה עבינוכוננה

 ה כ ר ע מה



 בהלכה תורההברי
 שלרנ"א מרןפכ*ע

 כתובות במסישיעור
 והלה בידך לי סנה אתמר ע"ב יגבבדף
 אסרי התצ ורב יהודה רב יודע איניאומר
 ררה פטור אמרי יחצן ורני נחש ורבחייב

 פ"נ עדיף ברי הצמא ברי חייב אמריהרי

 מר" בחזקת ממונא אוקי פסור אמניהח"י
 דשמואל וא"י דרגה הא יוסף לרב אבייא.ל
 אמר רני ואמר הגף מעוברת הייתה דתנןהיא

 וכה בהאשרה אף וכד כר*ג הלכהשמהעל
 דאבני ח"י ור*נ כר"ג דאבני ורזו נ"י*מא
 ע"כ בר"ג אפי דאמוי אנא נ"נ לך אמרכר4"
 וכון מף9 דיגמו אלא התם ר"ג קאמרלא

 דאמר" אלא התם ר"ג קאמר לא כא1 עדא4נ
 אלא ד"ה שם ובתוו וכר' חזקהאוקמה
 לר*נ אלא את" לא שנףא אק מזגודא"נא
 כדמוכח מיגו ליכא עץ דטוכ בההיאדלר*
 הא אכתי מקורביכן יעקב הר' הקענהלקבע
 תקשי טמור לשמואל דאי הוא דשמהצלדה"י
 המשאגל צ*ז( דף )ב"מ דהעצאל סתנ"ל*
 יודע איני אומר והלה מתה שאולהאמר
 לנ"נ כרמשני לשבויי ליכא דלשמדאלחיב
 ומתוך בינוין ורבועה עסק שיש אגהולך4ן

 כל בו מז" לי אית  חמיהןקתרלאמ
 מרצעה דחזרה מזז( דף  ושבועותהניבצר
 מה לתמוה רש 41טי סלילם ולאלסיני

 להא מקורביל הרפי לקושית והקשיהש=כות
 לנ"ב אלא את" 5א ,ומףא דהךדהקדימו
 ע"שש. הפתי בזה עמד שכברוראיתי

 בהסוגיא לדקדק שיש מה בהקדםתעמל
 ונ"נ המב אמרי ומה כ"י לכפול הצריךדלמה

 ברי חייב אמצי ת"* ר*ה פטור אמריוראי
 הכצנח אוקי פטור אמדי וכ"י ר*נושמא
 יריב אמרי וה"ה רי תאנף הלצל מר",בחזקת
 נ"נ הקדים למה וגם עדיף, ברי הצמאדברי

 בהדסי בזה הרגתן וכבר קודם שוףלכ"י
 הסוגיא ובעיקר ע"ש בשטמתו ומובאהרא"ש
 כוי השמא דברי הפלוגתא תל" במאי לבאריש

 פ. אועיי
 תירצו ר"מ דפה . לעיל שם בחוסיחצה

 ניזק אפד לרני לי אית מ14 דף דבב*קדהא
 משום המע"ה שמא אומר ומזיק בריאומר
 שהמזיק דלטי טוב ורומא גרוע הברידהחם
 סוב דמזיק הצמא ברי זה מהע שם ה"לא
 בידך לי מזה אבל למודע ל" הוהדלא
 אם לידע ל" דהוי גרוצ והשמא סובהברי
 על בשיעור ועפשתי עתי"ם לאו אםחייב
 אי הדבר תלה ובמאי התוסג בכוונתריף
 גרוע תצמא פב בדי לטיבותא תרתיבעי
 דווקא תל5 או טוב בהברי תל4 דהעיקראו

 ע"ב כ"ז דף בברם רצם גרוע.בהשמא
 אומר והלה וכר סתה שאולה אומרהפשציל
 תיובתא תהוי לימא שם הכגמז תהב יודעאיני
 הלאד וכו/ בידך לי מצה דאתמרדר*נ
 מגם לרני ל4 הצריק דייקי לר*נהקשה
 ובמעת ידיף, בדי לאו ושמא ברי סוברההש
 ע"שע ור*נ דרני תיובתא הניהדק צ15שם
 שלפנינו. הגירסא ליישב צריךאך

 וגאולה המשאיל טל דהברי ברורוזה
 שם בתוס' להדיא יכוה טוב ברי הףמתה
 עדיף דמשאיל דביי א"ב שכתבו והלהד"ה
 מדעואל עדיף התשאיל שמא הע דשחשלמברי
 ברי ראפ" לאשמעינן סישא איצטריךולהכי
 משמא עהקא האי בולי תשיב דלצדשתנל

 דכשסוש ביאר מלנבלע ובמהמםדמשאיל*
 מוען כשהוא וצהרי טיב הוא בריהמשאיל
 משים להכחידו יכול העיקל מהששאולה
 ברי סיוע וכשהוא המיתה אצל הףשהש
 עדים ושמזעת רשום עף* בבירור לו יזועודאי
 כ"כ הברי אע ברי טוגן כשהשואלאבל
 דיודע כך טוען הכי דמוים דאמר"סוב
 ואף ע"ש להבחנתו יכול הפשאיל שאיןהוא

 בפרותיו יותר מביר דהמוצשיל לטומרדאיכא
 ל" הה הה. לא מיתה דמועת כיוןומ"מ



 א ב ס ל א ר שי

 ולכן כוי טוען ום-ם יכחיעי ,צהשחשללחרז
 רא" כדמות עוד הצל טוב. שלו בריווי
 ומרי ושי דהכהצארי דברי סכל הראשייםעצל
 ע"א קי-ה דף בבנק הנם) עציי דכתבוטוב
 איני עפצמר דוקא עדיף ברי הצמאדברי
 יודע תשעי הלדתני אבל לשיתני אםיר"ש
 כשהשל דא*כ והקשו חייב לך צוהרתיאם

 זמו מתה ופאולה אם יודצ קטרנווהאומר
 לך ומזרזף אם יודע ואיני הפקדתנילאומר
 גאאר דהסח1איל השהגל מחקי, דהא לאוימ
 מהרמבץ ובשסם4ק בתוס' עי""פ פוזת בןלו

 הצגך איש וסף"1 והראפר הראב"דוהר"סבאצ
 שוחל דחעב קמח דהגחל לשנא לההרסכאן

 דשהשל לישנא לאירך חף או אונסהמשחת
 שם קשי ובנפולתי עי"שש משיכה מנועתמחייב
במגוזל.

 דכא מפיק שקדה גמ9אלה בפידובמל"ט
 81 ש"ע חפב פרעושך אם יורעדשרמ
 השאנש ואש למירע לי דהמה באאעדהקא
 גלח משא-כ חשב לנע ~כך כ"כ גרוזשלו
 פסטר ב"כ גרוע אירו בהירא למידע ליהוי
 חילק דלא 745 ס" ה*ג מהרפ"ק כמישדלא
 תעדן דבריה בכנף אסלתם נפם תםבכך,
 ומא מפקיד דבל הרב ופעויה זה שיסודלך

 בצף דהוי הדב כמרש דאינו הלףתיךכאומר
 הה צר העם דשאלה סתנ" גםהעיאל
 תהף לימא הלמודא מתור יודע איניאופר

 ולדברי חור בידך לי מנה דאמר דר"נפעבתא
 שאשתת בטש אם עדע זעו שזה כיחהדב

 אהני במחפר הותל סחה שכח-ה ששאלה
 באמת אך ע"ש קוט"ש ומאי פרעתיך אםיחיע

 דהשחפל סול וזני בן הקשו כבדהראשונים
 טוב עתר מכיר זצבהצאיל למירע ל" הףלא

 הף לצ 1"כ טוב עולו 14מא וכנפלבפרותיו
 לא דהא פרעתיך אם הזע דאיני דינאכאן
 להמל"ס וא*כ הקשו חצה למידע ליהף

 דבלא סיס ס" חרדב" וביטח הוא כןואשד
 פרעתיך אם יודע באיני אפ" למידע ליןהף

 כשמא ה2*ל שרשימונים דס*ל מוכחפטור;
 לכשעצמו המלים אך גרוע, שמא הרדשחשל
 טוב שמא הוי דהשהשל דשמא דס*לנדאה

 הרב. נגד מזה הוכיח מה דאל"כ הנ"לובסברא
 נקם לא דלמה צרב בידך לי דמתהובל"צנא

 נופצ לפרט הפקדתיך מנה ח1 הלהורךתצה
 התחו דברי לולי הסל הוה הינהדצובדא
 דימע אדף על בשיעור במגש באדלרמז
 ל" הה לא עשצתבש המהפן גם כפ8דמיעי
 וכנסך שבל שותורם בבן משל ועודלסרדצ
 ובלילה לקחיה מכניסים היום גל במשךתיהם

 שם הנמצא בהמשהע בעיה עשהמתחלקים
 הף לא כשהשותף היום שבאמצעסףרע

 הכניס אי שעיתף סיבה איזה 8"בחנות
 הפרסיות ממשותיו סכום איזה אקופהלחיך
 כשהתאלקו בלילה הות הכיתף עכ"פ מועןצך

 וימנה בידך לי 820 השני  להעיתףתוכש
 לי להחזיר חתה נצריך לו ,פהךעתידך
 נקס ילבך טיבוע עיי ה" בקנחה שסףומה
 שלא גם והש בידך לימנה

 באחי
 אלהשה

 הם הנרבע של השמא בכה"ג יח*כושקדה'
 גהץ. התובע של והבוי סרבופסח

 ס2ה בלעאז נתבחצו שליה כן נהפאהם
 סברי וריי ראה ואוב בכה"ג אף בידךלי
 ידיף ברי ג"כ טוב ושמא נרוע בבדיאף

 רא" דאל מקוקטיל הח"י קושייתיתיישב
 דמשייל דברי התם דשאני דהמשאילמהא
 חייב ולכך גרוע דהפה8ל האמא טיב בריזאפ

 יודע ארני אומר ההלה בידך לי בם2הכה9איכ
 שלו דהשסא דחפור דשסיאל דס*ליתכן
 רצה ילכך בבה"2 למידע ל" הה דלאטוב
 דגם נאנסתי דמעשיסתני מהא להחניחהגס'
 ברי ו040 גרוש וברי סוב השמא הוהשם
 דהמשאיל מהא משא"כ הגיף ל" ודהיעדיף
 ככל ומהראוני ושמחתי גרוי, לבדי רצ"אק

 לתרץ שרצה אהבים חילת בסן הזההחזיון
 התוו לשמיש מקורביל הריי קהויתבן

 יפל יפ"כ גרוע לברי טוב ברי בקלחלק
 מסתנ" כדראמת ינו-ף דברי ספל שפצאלושראי

 בלא אפי אם לאכף דנסתפק 1לאדהעוהשל
 בלא"ה ולכן ידיף בדי סול למידע ל"הוי
 היא דשמואל וההרה דרבי למימד מצילא

 כגץ לטיחן הףל בלא חפ" קמול דד"ידקל
 מעותיך אצל וכהנחתי בידך לי מרהשטוען



 עדיף ברי הוצל דלא מעוורך עםונתקרב
 ממתג" רק סחות לא ומדשמואל סובאוכה"ג

 חבל למידע דהותן טוב ברי שוא הנםדהשואל
 מדאסר אבל משם כ% מוכח לא גרורברי

 ברי אפי' מוכח  שפיר כר"ג הלכהשמואל
 דשמואל קשרה דך ומנ"נ אדיף נמימץע
 בם*ש כן ניסא אי אך עיש. אתעדהיצג

 סוב בשמא דבירי בידך * סנהמהלשון
 מהא בב"ס שם הגמ' מקשה מהלכאורה
 יצ"ל בידך לי במנה דצ"ל ר*נ עלדהמשאיל
 מתם שאני דלתא פשר מדע איניאומר

 משא-כ השואל נריב ולכן כיב דהבריבמשאיל
 ההשמא גרדצ דהמתי להנ"ל בידך ליבם2ה
 בכה"ג דרק י"ל בכה"ג דמחיקי ולהתהםטיב
 - דפטור. לר*נר"ל

 י"ל פטור ושמן דברי המה-ובסברת
 מר" בחזקת מטונא דיוקי בהגירבפשטות
 לעיין "ש חייב דמ=ר פצם מה 14ךהתמצשוה
 יהנה התל ברק דינתו עה* סמון נוציאדלחה
 בקחא9הפו דח לא וו קי ב"מם

 מפאס לש*חאי מפ*"פתהזזי
 אדם ראין מיגו זה דאון ותירצו יחקאינו חי מי חוי במיל נקח שא ל%פש
 נראה אז 5י מסיפק ברצת עצמועושה

 חרא גרי לצוצנו אמת אומרשהתובצ
 זו במברא התול ת"כ ישפי יודע אעימוען
 הכמהשל לרב שהקשו ר*8 ב"ה ב"בשם

 במקצת מכהה מייבא לא חס ידצנא בניוסטוי

 דאי בנרד ישכלל במה נאנש יהל וניבאמתי
 אדם דאל גאכ ותירצו יחס איני אומרבעי
 ה" שכשפרה יקש. ידע איני בהמןסורן
 עדיף ברי השמא כוי דם"ד לומראפשר
 להנתקן לו מאמינים לא שאגן ספני כןסובר

 רק טבע דבאמת ל" דחשדינן שמאכשסופן
 לכפור להעיז דוצה ואונו לכהית נרצהאינו
 דהוי מאת כשהשמא ובפרס שמא אומרהיכן
 מאמינת אט דאין 1 סברא יזל למירעל"
 יודע אבל כן אומר שרק שמא שאומרבמה
 ימעין הינו אם משא-כ חייב, ולכךהאמת
ש לכ*? פשר הףשפיר לסידי ל" הף י"א שמא קוהות באמתייסורן מ ה  ע"ה. מבבוז 
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 טוב השמא פץע בשמא תלד העיקרעפי"ז
 צופה שוב ושמש הכרוב עושה מרצושמא
 ברי דס*ל המצד למשיסת יסבר ת8הפטור,
 לתרץ אפשי ת" ולפ"ר עדפן בריהטמא
 דלכ- ר*8 בדנה דידן במהנייא התושקווטת
 ברי החמרי וררי לראה להן דלית נראהאורה
 ד- שאיליפ פצך דרגא הא עדיף בריושמא
 מץ( דף נקבוצות דדריש משום דד*אסעסא
 שני בין ולא עציהם בין תה" ה'וביעת
 החפר אביך ביד לאבא אמר כמןהערשץ
 ואכוה ידעבא לא וחמשך מצמאחפשץ
 וכיב בהרך לי 5גה ואי שאיל"מ מתוךכה"ג
 בכל יודע אח אומר דאבי שבוצה כאןאין
 דאע אדע איני דטענת להב"ל אך צ"ש.חייב

 אך האמת תדע ובלבו שקר ששמרהדשינן
 ברי כהתז ולמצון פנים להעם רוצהאינו
 באומר חייב ולכך יודע איני טועןולבך
 וחמשי ומצבאחמשין

 כבר הרי ידצנא לא
 יכפר אם ע"ב 5עת יאינו בחמשיםוודה
 ידע אהב כשאומר ואיכ החמשים שארעל
 צדיף דברי טעמא דבל פסוד החמשיםעל
 יויע שבאמת שמשקר דחיישקמ משוםהוא
 סוצן ולכן לכפור להציז רוצה אינוורק
 כל על תדע אשי באומר דוקא וזהשמא
 הנ' על יכול ה" ו על כשהודה חבלהסמם
 לו להאכפן צריכין ולכן לכפורהאהבים
 דבכא*ג מודי ח"י ר"ת וגם יהיה איניואומר
 י"ל פטור כ-ד וספות ודרק. עדיף ברילאו

 מצין דואב מיגו דאע הנ"ל החוס*לפמפס
 לנראה שמא ברצת סחף אדם דאין יודעאיני

 טוצן התתו בדי גישושן אמת אימדומהתובע
 שבה יותר שכופר הטענה ולפי"? שמשורק

 דכשכתען חאנא נימא תו"ע מרצ איניממענת
 סצנה כעין דח-ב בסנו נאמינו הדצאיני
 זה סים דמפני 4-ל ברי דטעץ טובההתר
 דא*כ סבו לו שיו מפני פטור למקדמאל
 ולכך מתקבלת עתר טץנה שהיא בבריסצין
 הדנ אינו שבאסתנאמן

 יהתנן א"ר ארחב*א ע"א קירח דףובב"ק
 אומר אומר והלה בידך לי מנה לחברוהאוסר
 עפש שפים מץ לצחת בבא חייב יודעאעי



 סבאישראל

 רופני דלשמ*ש כתב מובסה ופויטתובמתנ"ס
 לו-ש דמהיב היזץ רכל ע"א מ"א דףבב"מ
 יתורץ פינ" משקקן לא תתובי תפס איאמרת
 אמאי במקצת דמיו הנעל התהדקדפית
 השאח"נ

 נאקי
 דידא ארני, אסר דאוב בסנו

 וימל מחויב דלצי*ש כיון יודש שעילסעף
 תשי בוש בשטט-ק וכ-ה לתפוסההובצ
 כתירוץ לתרץ א-צ ארץ וא*כ צ*ש,הדביש
 ברראה ברצון שען אינו שמא דמינתהתהד

 קצבית יל התידוץ ורק אמת אימרשהתובע
 יתרוס עלא שמא למעון דידא יצבהתחד
 דבאמת בנזל "ל התחד לתידוץ הצההתובע,

 סברא האי מבת נאוונו הרע איני מוצןאם
 שקר על יפצץ חיתי דמותני התחדשבן
 שאיא בבדי לטצון קמל ,ז" אם יזיעאיני
 ורק גרוצ וגמא השף סובה סערה הדטוצן כש- שמא גל זה ומכח מתקבלת עתרמינה
 אדיבה חףצ מודאג כשמהע הף, לאמיגו
 מען שלא במגו אדע ומאיבו להיצרבויש

 בער חמת שטוין וצחצח פתה היותרהסצנה
 משא"כ אמת" פמר אינו שנרדה אף אףיאחצר
 מהרס"פ כניל התוי קושיית על נתרץאם
 ולא התובע יתפש עלא שמא לסערדיכא

 הייראה באופן לצינון רהצה דאינוכהתוכי
 כשטתן % דמאסעין דהא "ל ואששקרן
 וזה קדח דאינו דמ0תבר הקני דשאשמח
 דחית יצל גרוצ בשמא אבל טוב בשמארק
 ר' ואש טחן, דאעו לו מאפיין אגודנין
 התתר קווית בצל לציצו דרייב דס*לקזוזן
 לשמא טוב שמא בין מחלק מם"4א כנצליתרץ
 לצל"ש דחיב אמר דלא ר*נ סשא*בגרוע
 אם חיג "תחד כחייזץ לתדץ מהכרהוא*כ
 המל דהי 1בה טענא הף מדן איניטוען
 ואין מחקביה יותר ספה שהיא ברילמצת
 דביניהם גרוצ לשמא טוב שמא ביןח-לוק
 : זה סבראיקל

 עצב צרו דף פורשן מה א-שדלפיא
 מחה שאדלה אומר דהמזפיל ממשנהמקשה
 לו*נ דוקא וסיב יהיר אץני אומרוהשיאל
 יודע שעי שמר והלה בידך לי מנהדאמר
 בק נדיק אם האטור דלשי לריי, ד4שפשור

 לקוויית מקום אין גרדצ לשמא סובשמח
 אהירי אחמר והלה בידך לי 207א דיגלהגם'
 טוב הנתבע של ד,ןכפ8 לייל במעשבכה*נ
 "דז איני אומר בשדה1השל משש"כ פסטרולכך
 לו שההכרח לעיל זכמ*ש נרחצ שמאהף
 לריי צלכן וףיב לכן 123צה פזה איזהלירע
 לחוטא טוב שנמש בזן ומהלק לשמ"פדם-ל
 לר*נ צ?ויא*כ הגוה, לקדשית כוקום איןגרוש
 הנגל התוס' כתירוץ סמל ודק לשמ"פ סגלדלא
 מק- האופנים בכל סוכה סצנה הף שמאתרת
 בידך לי טרה על משהשל שפיר ותנוףשה

חיזק.

 השיך דהגה וגבל בל על לסופק "פאך
 כתב טפל מ2ר כללי דצואף פץב 40בווים
 ברידא לא דרבנת" ההזמש אמר4 לאדמנו
 שמא דבכל לומר יתכן לא ואש עפש,תי דוחי- בטענה כבו רגילות שאינן לפילאימר
 לסעף יטל ,ח" במגו שאא % מאמיתםאגו
 מתת דבשמא מהמג יזהר טענה שהיאבנדי

 הדע שאינו רגיל ולא שכעש שושענת"
 סגה אמו"" לא יחרע שההר דמסתברהנכי
 דל*ד אחר באהרן יפל חעףך לשבושאולם
 חיכי וא-כ ירש לצאות דרייב דסץלמינן
 שי בכה"ג ודביל ופמטתבר סיב שטאאתדין
 ה" שקרן ה" ואשקף בעצו בשש יודעאינו
 שלא טובה יותר טשנה שישח בבריטוצן
 עדע איני בשטוצן משח*כ, להשהגמתלו
 סוב בשמא לריי מנצו לת18ס התובעיוכל
 יכול שה" מצל" בצו הף ששף* האקחדרגיל
 להפוס יוכלו עלא סוכה יותר סש82לפצע
 ושכיח רגיל שחקם גרוע בעומא משא-כממנה
 דבסש2ה בבדי דטען ברצו נאמן אקבשאיי
 בין ריי מהלק ולמותז מגה חמריו לאבזו
 אסר דלא ר*נ בהנאות גרדש. לשמא טובשמא
 ש שמא כשטוצן גם ה1*כ לצידכןדיהיב
 אם מעלה אין ומטולא התובע, לה18פקצץ
 דעאנבת וישל ללחפומ יוכלו ש כך דביןיטעה
 ריצתא יפי דלכופר שדין, כופר וסצנתאף*

 כמ- דנדונה גריעותא י1י *דרצ חופצודוושה
 שום אין לכפור רצכ*8 התהון כמחששקר

 ונקוז ה" דאי הוי לא וסנ"צ אשי עלסצלייתא
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 דלר*נ טונה יותר סן2ה שהש ננרישש
 לר*נ ההכרח וממילא מומש יותר טענהאינא
 כלל הטחם אין 5פר שמא דכשסהעדהא
 תל" ספסור רק בצו לו "ש שתתבעמשום

 צ41יך לו ההרה לא שהנתבע וש שכלגהתובע
 חין לפי"ז וא4כ טעבתו אסיהמן לבדרזששהכע
 כך ובין גרוצ לשמא טוב שמא בין41"יוק
 כשי הנתבע פרוד ולכך לגדר הושבעצריך

 שה- -שם הגש הקשה שסיר ולכו נצמגטהפ
 שמא בין ח-לוק אין דלדיד" יהש עלשואל
 מקשה לא מזנן לר' משא"כ גרוע לשמאטוב
 מצד הוא שסור שמא דכשטוען סולדהוא
 לו יש טוב בשמא ורק מם לו שישהנתבע
 הר הנגל השגך לפטיש גרוע בשמא ולןסגו
 ח=ב חלך גרוע שמא הף כשהשלמילא
 שב שסא הף כניל בקרך לי במנהמשא"כ
 ודףק. מסורהנץ

 אדר ע*ב ה' דף דבבכם יזל אחרובאופן
 יושג ולא הה* הכטףם תקנך י ובבועהיחתנז
 אח!"קפי%

 שהיעשן 4ש ב
א% א  פ א י ש ן  ש  

 וזץ פ ואא לקן מל תםאם8ג אחשחחי ח"י מפ אפ9 6פ8א
 חח יש שפי אחו וחמהפק
פ יש ש   8  1  

 % ף מפות תע 9א רה שםומי
ל 6 תפי אתפייחדימוש פ  
 אלא הסטת שבועת ר*נ מחוב דלאמשמע בשבחיי דשם קמשתמיט דאשממהזיאמציא זפי חי שחזרנ ותא עםשיתת
 דאה*נ ותקטן קמשתמיט דאו~תמוטימשים
 רצח רחצי הא על סמך קושען עיקראך

 בגף ושם צ"9ש,  אשהבפטו שהך לשדההפ

 מלוה סשק שמא וששינך אמר אנמילואל
 סמל דאבי. שם חמרעף* 41י % "שזפנה
 כרץ דלא אשבויהא חשיך אמסצנאוהזיד

 חהשיד דאינו סושום בטלית דנשבע .חשמנם
 "ש ישבה מללה שמא והישירן אלאאמנפצא

 דלפקי ויצל 0פש ד-ה ובתוסף עיירה עליו%
 דופק חשש משום דפשביעין דרש סמםבם

 במהדחהא במהרש*א ועיטש נפנותהלוה
 חשוד אינו לרש יכ*פ בזוג שכתבבחרא

 ישנה מלחה ספק ש אשתמתו ורקאממונא
 כש- % סברא "ל נואת וביתר עליה לויש
 בהאי פעו ישנה מלוה דמשום מדע איניסוען
 דשמא דוש לר*נ לסהצטר ליבא ואץלישנים
 דאיבו לו מאופין דאגו במזהם הבאפטור
 בברי לטעון הטל ה" שקרן הוא ראםיודע
 לא דופן כנהל, מתקבלת יותר טענאביהוא

 דמוען וופצ כלל לשקר שרוצה ל"מחזיקינן
 גם ומכם ישנה מלוה משום הוא מדעאיני

 כשם שבדשה עלף- מאילין הוא וביאי
 כלל לשקר דרוצה אמר" לא אנן וסיםבברם,
 לישנא בודוי כך מוען ישנה מלחת משרםורק
 צריך דאין כלל מגו שייך היא ישעדאיני
 לר*נ פצור למה תרף משקה דאינוהוכחה
 לו שאסונים דיגו משום לא שסאכשטוען
 דהתובע משום ורק מנה מכח אמתשאומר
 התובע טצד הות והפטיר מצנתו לבררצריך
 חי- אין הש"כ סדנתה אמיתת מבררשאיפ
 מקשה %כך גרת, לשמא סוב שסא ביןלוק
 דה- מוש ר*נ על צ*ז בבנם שם הגם'שניר
 בידך לי ובמנא גרוע השמא דשם אףשואל
 שם דסקל ששי משא-כ כנשל, טיבהשמא
 והשוד ודק אפמתא דחשיד ע"ב ה' דףבב"מ

 הא סגל ולא אשבויתא, חשיד לאאפמתא
 חשדען שסא בשטחע הגץ ישנהדמלוה
 בבדי טוען דה" סין ל" דאית ורק דמשקרל"
 יודע שאינו אמת שסוען מוכח דמזהכנ"ל
 עפ"י כנקל טיוע בסנו %* קוב במגו רקהה

 מהשואל שב"ז הב"מ מקשה לח: ולכןהשנך,
הריקק.

 דבהפסא לושי דסהל פשא יזההתכן
 דהא דס,ל דכיון בוש נ-כ תל" לציפיבייב
 ל"ש הנתבע מצד הוא שסא הטועןדשטור
 ולא יורצ שאינו אמת שסוען רמותן סרו%
 עלת ומסחבק ממון בה"ב מדינא לחיבנוכל
 מ*מ יודע אהי שבאמת אף אך בה חיבאם
 ולכן חייב כן אולי להסדק לחוש הואצריך
 מצדו הוא דה8פר נען לציתן לשלםצריך
 שאין בנוען שלכן להנתבע משסרניםשוגו
 דהרתו יודע שאינו להנתצן מאמיניםאצו

 כש- נם %בן גפוף בודאות חיובו ביררלא שמוטבי אף כעינא לשלם חשב גרועבשמא
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 לשלם צריך ס4מ שב בשמע לו סאמעיםאנו

 הנגל לפי דס*ל ו*נ משא"כ לצימה,מטשק
 עשר מכה הוא שמא מוצן כשהוא דפסורדהא
 מבעל לו שמניע חיתן לברד פוכרהתובע
 רפשי ף8פברא אל" יגודביים

 כאב ל" דחית
 גרוע בשמא גם ח ונפתח אסיא לביאזיל
 פטור מרס לו אייב שבאמת לחדשדיש
 אילו אק היתט, מברר לא פ(שאהר זמן%
 לצאת אפ" וטוב צד שים הנתבצ יללו

 תיובא צד אים שאין גילתה םיו"ש,
 עד מחרב הוא שאחי לוסר ויש אףבפמון
 לגמרי, גמורה בודאות חיתם התובצשיבדד
 ודויק תורה התירה נזל בסדק שכתבווכצין
 עמוקיו מברח זהכי

 בפרא הרמצכם השמיט לנוה אושולחרז
 לאו השמא דברי דפטק הכח שפצןמסרנן
 דדריב קשח דביק הא הב"א דכא עדיףברי

 והעי שם ההכס בצה עמד וכבר ידוש,לצאת
 דהיב דתא אוש ולהניל הם8רשקמ, גוהריכן
 טוב שמא בין דסזויק לוא* רק הה8שייש
 שמא בין מהלק דשףצו לד*נ אגל גרועלשמא
 היי דאין הרמיתם גויסת תע גויוצ לשמאשב
 גם וכמכש גרוע לשסא סוב שמא בקלוק

 מצד הוא הפטור א"נ דידן בפוניאבפנקי
 השמים ולכן בהראות, לברר דצדיךהתובע
 כר*נ להרמישם דם-ל קרוש דלחנו דרייבהא

 חז*4 לוהש חיבדחינו
 במצמא פסיגי הזע דרש פרצפן%זה
 למי ל" משדיתן אי ותל" פטור שמאד0הת
 מלחה דוממת אוסרים אנו רק לא אושקר
 בבנם "גם' עפת חשף כנשל, כך סיעןישנה
 שבוצת אוחו משביעק נחמן דא*ר בהא דדף

 והצום הוא שם רע . דשיסת דאליב(והיסח
 ולאצלי אושגוצומו ושיד לא כממחנףתפשיר
 מבי- ר*נ אשר הצלל "ש2ה מלוה משוםהוא
 בד"א דידן תמציא רשעי מעש ילל בן, ל"רא

 שבוצה ל" מופביעינן חש*ס פלשלם7189
 שודא מדע שאיע בדברי הוא שכןהיסת
 הדף על בשיעור בזה עמרנו וכבר להח5ב
 לגבי דידן פלוגתא הלא בזה רשוי כעידוחי
 אך דיד4 במתיא אובא עה ומכת מכפןחיוב
 דביל דוש לרמו רצה דדארי ראשלהנשל

 בגדא לאי שמא במוצן דשסור ורעלרש
 היסת שבהצת דח5בין בהא ותל" הואמבתא
 דרני נשנה שלוה משחם א אמכפנא חשודחי
 שמא במוען גם השם-לא כממשא דז"שודסול
 בשמא רק תה בסנו לו מאמינים אנו אךכן
 הוא "ש2ה סלוה דפשום סקל ונ"נ בנקלסוב
 דהתהכע משחם 81טור שסט בסחת י"אתע
 לגל"צ טוב שמא בין צילוק ואין לבררצדיך
דרישה
 איני דבטוצן שכשאז דפין במקור התנהבג
 הדית על מתקבלת אינה דטענתו הקריודע
 בטצו נאמן אינו קזע ששינו מסתבר"מח
 יל4 דברעו יסובבו שעוז בברי טמן בעידאי
 לומר בזה תצל ישאב ביתר בסוד "עעיל
 ו1ם הקווה דלמה מאוו יל אחר בנישןקצת
 בון4מ דהנה שיקא נ"נ על צ*ז דףבלה
 התשיב פלצי בחוץ תבעו סיג פ"אס"

י מ ק פ י % * * % ו . א
 פח שיי (סט %פש זרחן יםבז

 יט פתה דפי טל 4ת ח השתפץ
 חך ישל מ"י ב מיי לשד א"ניתל
 א% פדי לשפ' דשש"ש גאפ הםחם
ל% ש  % שי פי  פ   1  
 זרע חי פע חאוח מט % 9עצץ

 אעע סמאי אדב ישר יתל %אגחתם
 בס ושרך מאש שם ומרק נצא טדש
%ש  8  1 ה  ק  פ  
 מר 9ם ומח דמעתי גםפ מיי*ד
 נפץ ריעא שמק כא' שישפי"ק
5שץ זעץי *או טיי לתה זא""ר ח פי  מ  א   
 ט א ושעתם 11ץ מחףש הפודחת
 השין פוברחים דבייהם אק לטצ2*ד מ"גס

 מדביי הוא מקא-ם דייקר מהכדלדברהתם
 הכי לאר הא מש"צ שמצה בצדיםאונתברד דגושי עובדא הך דגיסץ 49ק והדולףיעה
 משמצ לא ולחח"ד דשדעתי ברצו סעוףאיטל
 דבינאי אשהכרא התם קאי חש""ף דדיתמתץ
 עשש .אב"ד אתמד פסעתי דאייה בקנךשה"

באריכותי

 בגישתן הופ זצביאר סידר בכתבודאיתי



ןיש,1ק ח  'ש%4 

 גם וחמרתי הראשונים, מדברי אחרבדרך
 לבאר להלכה לא ותיו בעלמא לפלשולאאני

 תצ- ,צם התצה* ונצנצה משלי בדרךהסוגלו
 חושגגא דצגיד גהצי הנהו ע"א ל"ד דףטין
 חד גבי ענק אסתרי חמש פון הדזיבהוי
 למרי ניהלנו יהבינהו ל" אמוימנייחו
 חהשבנא עבד אזל לסוף פ"נ" וקנהארצא
 דגל"בין

 אחא מידי ולא 5מצ לא לגפורם
 חונו לך איעבד פאי שמל נחמן דרבלאמה
 רבא א"ל מינך ק% הא ועוד רב אמרדארשה
 תחפר גבאי דליכא ורבינא לא קאמר מץואי
 קנע.בסשות וכל היא בטעות קנת ש"כ4ףל
 יקא גב" ולא דיה התופז שם וכתבוחהר'
 לו פודים בצרד שהה ר"ת הע פצחגמזי
 עש דלא ברודה בצדות קעע הדבר ועי'צ
 דמנפשה מדבריהם ומשמצ סקי ולאגביו

 אע"ג שהורתי במה טעיתי עומר נאמןאע
 ופרעתי חזרתי אמר בעי דאי סגו ל"דשות
 במ- נאץ יאתו שזעסיף ברומש חמהעשש
 דרך דשון משום דפרשהז בםפ טעיתיענת
 יתש. יפה חשבונו שיכתן עד למצדות ומיםבני
 שוהו איירי דאי ד2ה*ק הבנחו לא אך.

 בהעובדא משפעי% מה לו מהריס ושניןבעץ
 לנפשי' דיל" בין חושבנא עבד ארלדלסוף
 עצמו לבע בינו ההשבון שצשהכזיינו
 שהי לו הודו דהבע*ד כיע הא האחסים,בלא
 הגסן לנו אמרה נפקכם לטאי בחשבוןפשות

 לנפשר דילף בין חושבנא דצבדהעובדא

 וושט הגעאו כל חושבנא 29מז לבסוףהמלשל
 רמח כשיטת לו הודו הבערד שאםשסעו
 והסכית החשבה ראו הם שגם ע-כחרות
 ישהו שהוא בזה אשמצינן ומה מקורם,שטעו
 וראה שטעה, והתה לבדו החשבוןסטיהם
 מודי דקא דהרי הוי*ף על הראב-דבהשגות

 אי קאי חבר" אגינאי אי ייוצא לא הרבדעה
 מודי דקא נימא השי ע"א קאי ארעאאמפירי
 דארעא מאוי או גהשף או מהני חדה"עצ
 עבד בם*ש רמז דוה לומר אפשר ה"אצלי

 כולם הי שלא לדבושי דילף ביזחושבבא
 שעשי*ז חשבה שעשו דבתחלה התשבץבהזרת
 ועכשו שם כולם היו זוזי חמש תצלונשאר

 מרי או יק טעם הע 6 שטצוממטי
 דיל" בין לשון ס"מ אך מגהצי, אודארעא
 בחזרת הה לא אחד שאף מסומילנפש"
 משסי- צודך ולאיזה בצצמו, הוא רקהתשבת
 לה החץ דהם לוטר ויצמיר אס ששתענו

 כבר וכנושר הראאהצים דבריהשלי
 אמדתי בעלמא לפלפולא רק ע"ההקדמתי
 תקדים לפציחה אחר בדרך הסוגיםלבאר
 התוס' משו בהדשיא הדקדוקים יתרקודם
 מלקא דד*נ הנף רמה דאמר חרא דמהשם

 פש דלא משום היא בו זעץר שהי'דצת"
 טענתו ר*נ חקר לא החיך נקב ספץ,גב"
 לד"נ לבד בא ושהוא דנראה תטוהכנכלל
 שמצ וודויך דארעא והמרי הגינאי יתרבלי
 עם הצדדתם לשני שמע ולא לטענתור*נ

 לא מאפר פי האי אטי רבא דאמרהלשון
 לומר צריך מה קאמר גביר דלקמןיהבינא
 גבשו דליכא דטין רק הלקל טען שלאמה
 קאמר הלשון ובכלל דמע*ג דין כאןוחין
 וכו' קטען מי אסו דהל*ל קצת לדיק"ש

 דאמר חדא ר*נ יגל וגם קטען, גבאץדליכ14
 טעמים. לכ' צריך מה מניך* קני הא ופדרנה

 מציתי אומר אי דלכאחרה בזהתצלל
 בבירור החשבת מדיין דינין דהבעליבכה"ג
 גרועה סענה הר זה זה, ה' סמנושמג"ח
 שברור היכי שטעה השצקוים יאסיטהושלא

 פרעתם לסיון קל מותר בצרד, אצלהתשבוז
 ב- נאמן להיות צריך מעיתי כשטועןחש*כ
 טינה עיףא מרעתי טעץ ביי דאיסיגו
 אם משא"כ אנשים, לב על מתקבלתעתר
 בבי- הקודם החשבון יודעין דינין הבצליאין
 אינם דהבציד טעיתי לטפין קל יותר אזרור

 טייחי כשטוצן ומם"5א שה=ב בבירורהמעין
 מט- גרועה עתר שהקש נתרצחו שרגו לואין
 עלא בשקרו הצמרים עשרם שהבורדעיתי
 בסצנה ר*נ לפני לבדו דכשבא "ל לכןפרשן
 בלא לבדו לפני שבא דמא ר*נ חשבשטעה
 לעצמו החשבון עביר דההש יישוםוצהרה
 שחיב מהחשבת בבירור יודעין אעןאביעד
 פינו לו אין תףכ שחייב, לפניהם שהודהחרק

 לר לו קל דעתר דערעתה גיצו סעיתיכששוצן



 ל א ך שי

 אהבו קוהבע*ד במקחם בלל אסב ואינו שסעהמר
 סיומך דשדשנו עפרי רק שחייב בירחייודעים
 פרע שזוח בשקרו סכידין ואהבעשדפרעתי
 בטע- נחמן ישאינו רשנ אמר ולכן הצחתח2י
 בדמעות דארעא ה%י זכה וכבר סעיחץנת

 בה- בבירור קדעין 2יהבשיד לושהזערכדא נושיי תבשר רבא בא ועכז ובקניתבמש-ג
 מהד טעיתי סענה ח%*כ ורוב ושזראחשבת
 במגו טיסני . בסינת תאמן מערעורגדרנה
 חבש פרעה?, פכה יותר טשנה טילדאשב
 דהסי- והנסו יההננא, לא קאסר בר ושררבא
 אינה לדגת עמו יחד באי לא דהבעידבה
 והודם בהחשבון בדרדור אדיק שמעזם8צי
 וטוש פפני הבישך באו דלח אא ירקשחייב
 ותאחי יהיבבא לא חמרלא

 ההיבנא לא אמר
 אמר לא . היא חך לדצת שותו תובעיםהיו

 אוחו תבנן לא ולכך יהיבנא לאלהבעשד
 כששען ואש שחיב בבירור ההשברןירדעק הבעשי באמת אבל לבדד הוא חישלדרת
 טיש איב חושו שטעה נבאי לצאצבשו
 לסר לו מתקבל ה" היתר נרוע מעצהשונא
 ביצו-דשותיי מעיתי בסינת נאמן פרעתיעת
 פתקבל "" יח5- זממה חץ ד1מהם המחיחק
 בפ*ש ףל ועי' 2ןעיף, נתנת משא דעתזמו
 לד אמר שא"י עיבמג לא קאמר כףרבא

 ,ממחח תו לתת וזצה שעי זף12יתעצא
 טעק ועףב בכצו קימן לא כחמתיומרצ:

% פקי לאה ק% "א גם תפיפתי  תפ ו ש1 יףמא 6 ששר אשימ
 אן 6 6ן א% ה" ופי 6מאר לרי 6 ששר % צ% ששו"ב6ת
98 ם 6  ש מ   8 ש   מס דוב סט פש שמה גמיים 

חפ  
דש

 *מ-

ץ ב קחה6ו צ ה  חת 
% "1 א  ק  * ק מ ק  

 מק זוז תקק תא ת"א ו ם"ום
1  ר הוא באומה ח %א 9ת%~
 בו חם סי, 2"ז ח-ו 1חס"ל
8ח א  א י  ם   %  
1 6ו דו מי אז הף% ה  יתם 

 נפשי מועבד הוה לא בגהק ל" וקיםדיקא

טסבא

 מינך קנו הת הנוד ר*נ שאמד תהע"ש,
 בגגו בסעיתי נאמן דמינך להסעםומתון
 ספרי- טובה יוחד 11י דסייתי משהםדפריתי

 במגיהי נאמן אינך ר*נ, לסברת וכנגלתי
 דפריתי :סיגו אמוינן דלא דפריתיבמס
 .. ודושן קנקבמקום

- 
. 

 _ההיזה הוא - מה "י*צ דהגה "לועור
 ובהושע פפני דהית הבל הבדו בפקלשקד
 הפוחלס ' השקר על מאד הצעס יתרגזשאברו
 שאר- בל12ון בניטוען משא-כ שחומר,והבולס

 בקלס אינו שבמענתו והשקר היזה כ"כנה
 בא נשה" כחן י.ל וחש דהעיה לחיבה1*4
 להם נתתי "אני למונא בהרץ מוצן והי'לרש
 ש"פ* להם נדיב אעי תצי להם המגיעכל
 מווי קצי לשונא מהאי יפוצח היזה זהאק

 ש"פ להם חייב איני ולכן פרעתימעות
 אע כך שען ה" השם בתשבצן סעיהיאו
 רוצה עמרנו רואים שהבע"ד כ"כ העזהזה

 אשק לתרי דמשתטצי לזמון השחמר כתבלסוקר
 דהף "ל אז פריתי בפירוש חומד הףואם
 יודי שהם וםהתלט בולס שקר עש1מרהעזה
 מפורש אוטר והוא פרע, שלא משכיריםשים

 דויי טייחי לוטר. לו ה" לרה וא*כנופרע
 למיסר ל" הף יותד מתקבלת שזיבהטשנה
 העזה חינו אך פרעתי דמשתמש לישנאבהאי
 דמשתמצ מלץ בולס אינו דהשקד כיוןכניל
 במגו נאמו טעיתי כשאוסר חיץ אשי,תרי
 דתרי לישיש ממייקדא - אמד הף ביידאי
 כמשקר, נראה תוינו העזה ואינו במשמעאפי
 אמר דאם יהיבנא לא קאמר רבא-5יהחש
 דהיזה סגו דהר דשרעתי במגו מהיון 6כך

 אומר חהוא שדן כשלא הזדעק סכיהןדהבעשד
 וכעכשו ואף שאטר נבזזי רהס1 פשושי,בשירוש
 משמי א שטעה %"נ בפרסמה מקודםשסידר
 לו הין מ"מ שסתמה היינו גבחי ל"מ%והע
 ליכא רק כלל לרש לחמר צריך היה' דלאמגו
 המגיע . כל להם נתתי ששפי וה"12גבאי
 תחמר היי שאם .וווסת להם חייב ואינילהם
 השמעות תרי הזה בלשון יש מעיקראכן

 שנכלל בכה"ג פריתי חטענת וטצשקחויתי
 העזה אינה עיב משורש ואינה אאר לווןבו

 דהעזה טסו שחינה סוב מגו לו ישהש"כ



 לישרא

 וזה גבאי, ליכין מעיקרא לטצון יכולדהה
 שעיקר כנגל, קסצין היך קאתר רבאשאסר
 הטע- אומר איך בלשתו שדייקינן רבאכתנת
 ודויק משיקרא כן יכולעירן מיגו "1 גפף ליכא בלשה שאומר תףתנא

 ואמר לרקנ שבא הף דהעובדא ישלוצוד
 נ"נ והשב המעות, לו שאין ל"ןנאבהאר

 לועד בא ולכך לולם כסף לו שאיןשכומהו
 לחזור שרוצה העתה תכתתו הבעידבלא

 יוז זוז הה' להם ליחן ולח התוס' 02*שבו-
 ר1*ז לחזור,. יכול שאינו חמר ר1*ז לוי58ן-

 שאינו יהיבנא לא קלמר סי רבאאביר-
. ה" שכותתו קאסר גבאה לירא ליתןרוצה.

 שטעיתי התנו המעות לו שאף שאמדבמה
 ודוקק. תצלו אינם זוז-והה'

 לבדו לר*נ שבא הוי חחונדא "לתו
 שאף שחשב לשלם שרצה לפי הבערדבלא

 קנע קבלת הף שכבר כיון בחשבוןשמצה.
 ליתן בא ולכן זוג הה' ליתן כבר-סיכרה
 התנצל הדברים בתוך ודק ר*נ ע-י.ממשות
 וצריך כלום לבע"ד מגיע לא חשבתן פישצל
 שכבר ליתן לו ההכרח אך בחנם להם*תן
 שמ- אמר ר*נ זחת הנתדמע קנע קבלתה5
 יהיבנא לא תף רבא אמר ה41ז ליתןתהב-

 ליתן הפסק לקיים לב-ד בא אדרבהקאמר,
 חייב לא שהוא גבים, ליכא אוסר ורקהמצוחו
 שראינו כיון טוב מגו לו ויש בוסם תותןכלל

 שסעה לוסר ונאטן המע"ע- לשלםשרוצה
 -וריעף

 .דנ- לר*נ ועל אדרבה א"כ הראשוניםד12י לווי במתיא פידחצא כהדא ניסנו חוי-:;
 כם*ש הרלא דשרעתי בפת טעיתי בטענהחקן
 כללי בסוף בשפך המובא הכרירית בסןהיתש
 ברירא לא דטצנת" דהיתו הנ"ל סקולמגו

 במגו מהימן לא רגולית שעוינן לפילמיסר
 סצנה דהף אף גרוע בשמא גם הש"כעייפך,

 במגו מהימן מתם ומסתברת -רגילהשאינה.
 מובן ג"כ ולפרוז תצלל, בברי מכחישדא-ב-

 אומר מהמשאיל דהקשה עכב צ*ז דב*ס-הא
 עדיף ברי לאו דאמר נ"נ על רק פהקשחילה
 לתרץ אפשר ה" לרש לליל האמורדלפי
 לגרוע סוב שמא בין חילוקדיש

סבא

 מוושט חויב ולכך גרוע שמא הףובשהכל
 בחיי כס-ש וגם לעיל לפורש כידך ליבמצח
 פסטר. ולכך סוב שמא הף כנ_*ל אהביםלת

 יטל הדהי דליה שסרר מקשה לרףמשא"כ
 נשמץ עם אך מיש. משום ג"כ דרששתנמר
 בסעיתי לד*ב.וצם דצ"ל וכסו מגו .אובאגרון
 נאמן חצ*פ השמתא רגילה שימנה סש2הדהר
 גרוע בשמא גם אץכ כנצל דפרעתיבמגו
 פמיר ולכך בבדי ל" מכחיש דא*ב בפצונאץ
 מקשה ולכך לגדוע סוב שמא בק חילוקואע
 . .; - - ודותך נ"נ עלשטור

.
 ד"י, הוח"כ ר*נ קודם דנקס אנש והשתא ~

 בהסמיק כמובא . ושומש בעה עמדשכבר
 סוברים היען ר*נ ומח"כ רצי נקם ראםכנ*4

 נחית נחמן ח" הם אחת בשימהדשניהם

לש"
 שה4 ר*נ קים נקט לכך יו, כר

 לאו החמא בדי דשניהם דאף לרמז רייאחרי
 וחלוקין היא מחתא בחרא לאו 5ץם עדיףכוי

 היצא כנ"ל, פטור דשמא דסילתאבטעמא
 טוב בשמח דק דלחי*- ושק"מ-להלכה.מעה
 הככיח דמסתבר סענה דהר מוקוםפסטר
 ופיהמן בברי טען בעי דאי במשופוש
 דהוי גרוע בשמא משא"כ בחמת הדןשארן
 דסען במגו מהימן לא שכיחא דלאסשצה
 הריש, בשם השבך, עפיי לעיל חיפושבבדי

 חיוב איכא ולדידיו שמשקר ל"וחשדינן
איצהש  שמא ביד חלמ 1? לרע 
 רעל משא דשטור והא גרוע לשמאטת

 וגם גמורה בודאית חיובו לבדרהתהנה
 האחדה ולהא58 כנגל, ח9ב א"צלציפה
 רףנ אך פע משום דפטור .הטעם לץ2גם
 בם- תמו מיגו איכנו גרוע בשמא דגםסול
 בהסוגיא שבפיהן ויצן דפרעתי במגועיתי
 בלשתן שכפל מה גם וא"ש כנ"ל.דגיסק
 פטור אסרי -וריי ורש חיב אמרי ודגהררי
 עדיף ברי -!,שמא ברי חייב אמרי ורייריו
 בחנקת ממתש 1קי פטור אמרי חיייר*נ
 ולהנעל דברנה בתחלת ע"ז שעמדנומר",
 דרצה בלשונו כפל וריי ר*נ דמשום .אנש

 נדהו מחתא בחדא לאו ות"נ דריילהשטינם
 רמנה בכה"ג מר" בחזקת ממשא לצניןורק

 שוין שניהן סוב שמא הף דכנ"ל בידך*



 כא ס ליערא

 לסע- פק פו דנאש למצמת דביןדשסי
 דגם או לברר צריך דהתהכע דסשום0א

 ייקר ס"מ כנול בושו באסן גרדובשמא
 דועכי מי4, בהאת סבתא דופקידורעם
 ולק קנן שארפ לו עשאפעק מידאיכא
 בחש"צ 8שפבא דאיקי מבפו מהצפלין לאבמפק
 ודוקו הם הלוקין גרועןפטא ולצניי בהצמקכם הם נפרדים וט*0 -טרף

 סיגועהק-כנב בבללי בשנך עם ה2"ג(
 זהי היכש דגיגו התדיתות בה' מהרמשהכיס
 דצ% 0פ אמריע ם ש"שש 4טענה
 מר משארסתני גבי דהא פ21ה אותהלומד
 עלמא דלדולי אע*נ סהים2א לא לדרוגנסתי
 זץ דכדכת מגו איצא חוכא איגד לוןאית
 לס-ע תע מיגו ישר ל" לית חריג תחתיךאצי
 טוש על הקףך ותטה כלל, שכיח דלחחיכי
 דאדרבא מהיטנא לא דלדשג שבחיתיבינו
 סגיה אם השף מיהמנא דלר"נ התם אמדיהא
 אית דריי גמילות ר% במקום יהח1צר'
 התם אשסע לא מרם נאמנת דאינה התםלף

 שכיאק לא - דטץע סשפ הר דדיידסעסא
 ץפנתארמלה החשה בו*פ שמר"השררבא
 י12כת ומשום היא לחניך שוים דווורמשחש
 . והיבש שצפה לאיץ

- 
'. 

 על הגם, תירן דירן דבסוגיא לומרההנ"ל
 דס*ל וראי דר-ה הא יחטף לר' אבימחש
 יר*ג הלכה דאמר הוא כשמושל ידיףברי
 וררי ורש נדיג דאסדי ורפה 7"ילי"א
 א5ף' דאמרי אנא דקנ לך חסר כרש*דאטיי
 דשדושו אלא התם ר*ג קאמר לא כאן עדכדרג
 עד נטץ חי איכא מגו מאי זמש אבלסחו
 קהוי דאמרף-שפקמה שלא ר-ג קאמר לאבאן
 ושגנח להשח ל" אית ועקה טשי אבלקה

 קמא דל"שנא פליגי הישנא תרי דוסילסימר
 באימן חלך אמרינן עביה דלא דרגונ"ל
 ען, זמוכת במינו נתפסתי במששיזיצילד*נ

 לח וככיח דלא דשינו ספל בתרףושנשבש
 דחוקמא לדרג דטורמן והטעם לר"גאמרינן
 בתרח כליעצא 9סק טקינח זהרתןאהרהר*
 לח שכיח דלא דוצו צ"ל ולכך ז4ר*גאליבא
 בפקוס דיי להניה צריך וחק לדיג,אמרינן
 חץ*ק.ר"ג

 ס.7"' סגיו בכללי בחומים ממש זהשףר

 - הנדויה, לדעתו שכהנתי בדה הנסחתימר
 קדמנ' כבר מזה וקצת בזה לומר נגלהטד

 במל לקמן דונה אחד, בררך אך זוםבחיסום
 ! פד אחד עם מרבדת ראיה ומשבה שי*2

 ' אס' ודב נסתרה כמבדת 0אי .שטרונעטי

 אמת רפא בדגה התחו בחבו הכצלהאמר
 דנאסנוך הץח1צ ר מיה נסתרה ח%נמ4
 לחן אסוא דה"ב בטנו נבעלתי לכערלומר

 , נבק עננו ל" לית ריי .דוש ,שם והקשונרעלתי

 סי' לא - דהתם חעירשן כשנסתי-ממארסתני
 אל*' סם לף קרי ה4א במחה" כדתנןנאמנת אינזי א2י יץ סוכת אפ"(ומרה דהא גדורמגו

 הפסבהש יגש, בעתד טבילה טעיה שהיאלפי

 : וכשושו ירא, נ' דף בקהישק הרשבץא*
 דאמרי הא ברפה תכל הגריק*שנ גםצ=ן
 החויל הפתי תזידהת-ל

 נזכרת-

 הקקי
 בחוסן_.

 אלך( בסועות יותר להאמינו לנו "שלמה
ן בכך נאטן ושייק_ לאותירצו  לוסת אלא 
 סענהן וווקל מקרבן צצתו לאסור באשאם
 כ%4 במשקד נדאה ה" טולא יותרקרובה
שכפ ף לא  ש  ש  ו  א ח   א 
 יטל . וכר טפסתי סשארסתני שמרתהיא ' האתה ביק עעממ וכאש; 'מהמיס
 המגדש היגו ומרכא אלא התם ר*ג קאמרלא
 אמדה. יה"ב מינו שנתארמלה האשה בדשלה
 מהיוצא מכותבה .נפשה קרסלה דלא (פימנע
 נא- (פי מ-ע אמרה ז"ר למימרא לאווהתם
 -לה היתה דם-ע מיגו אלא וכר טשינסת
 טענה וקלמרה חמדה ולא יותד יעהסענה
 דאי משקרא לא חזקה כסב לה קשהשאינה
 לה _יפה כיהוא הטיבה למהמר לה -הוהלא
 וזה-ג*כ זהי*ש עכול מגו-ההש כזה וטסויותר
 הינו ביותר מעולה סצנה שהיא התוס'כינת
 מ-ע. למצח יחער לה יפהשהנא

 דאפ5 התוס' מ4ש ןל כאןטמאשףש*א

 דלכאורד כתב לשי נאמנת אינה מגעאטוה
 ליכ דהשתא כדתם ד0*צ מתנ"דלפקי
 יד. בשבת דסברי לרבנז אבל בפהע גמורטיגן
 דח*ב גמור מיגו לה יש הוי תצה רק להאע
 לדהוו ורש מאתים לי ויו תחתיך אנימזע
 נא. אינה פחתיך אני סיע באומרתדאפ"



 סבאישראלינ

 וצהל לקסת התוספות כתבו וכן לת"ימנת
 ממשארסתני ביותר מעולה טענה הוידמ"ע

 מץע דעכי משום התוכי כם8שנאנסתי
 חא- אני מ"ב אבל מכהפה נפשה פסלהלא-

 טט*1 כלל ביותר מעולה סענה הר לאתך
 דאין הקשה שם ראם ובקרני 1*ש מעיקרא.
 ברביב שם דהרי מובנים המהרישארבדי-
 מעיקרא לס-ע תחתך מע"ע מיגו נם אטר";

 -.:. -. .. . . .,ע"ש..

 חומרת אם יהנבל לבאר בזה והנבל-נ
 ממ"ק גרבצה יותר טענה הף מעיקראמ"צ

 דהף דכית יפה סענה הוי דלא תחתיך,'
 החושנה קודם לו סיפרה לא לטהמעיקרא
 תחתיך מ"ע כשטוענת מלנאור בזה,והסעתו
 טענה הוי כזה נפש בשאס אותו הטפתודלא
 תחתיך דמ"ע למימר איכס אך יפהמחד
 כבר הפתה שהרי יותר בשקרהדטכיר
 משא"כ תחתיך לטעון העזה הוי-בוררותו
 תת- דמ"ע במגו להאמינה ח"א מציקרא-מ"ע

 ליפות לה ניכשת ר4א דהעזה סגו - דהףוסך.
 מק"ו פגר בכללי שם בש*ך והנהטענחיע
 שאתו מטענה מגו אמר" אי דעותהגוש
 לומר נ"ל וה" ויירש, שמעת לטענהמצת
 טענה אף מוען הף ממון סהףח ה"-ראם

 לו יועיל כשלא פשא*כ והצזה קאשאעה
 סצנה סוען ה" דלא אמר" אז לממוןהמענת
 המהרשיף דברי ושתבריש חריזה ישהשאינה
 ביותר מעולה טענה הה לא תחתיך אנידם-ע

 נפלכם אין דלממון דכיון מעהוא ממץעכלל-
 על קאי דהמהרש"א דקל לן י טענה-בון
 מצו זה חקו ו,~ע כר"ם דמוקי לעילמהש
 והיתה תחתיך לטיח ענולה שהייתה-במה
 היאך הף דם*ם כנ"ל בזה טענתהמימה
 בשמר ממנה דנפק*ם ברעוב לקמןמשא"כ
 טוענת הפתה אם לסאתים מעיקרא מרענעת
 הד דתחתיך אף מגו אפרינן א תחתיךמשן
 דהייתה אמר" ממת התחחת דמכם-העזה

 יעקב בבית וףר ודולקי תחתיך מץע טהרת.
 הוי וצלל דמ*ש מהרבתא דברי ק.שפירש
 קאי וכר ממשארסתני ביותר מעולהטעתה
 ומיושב ~אי כר"מ סתנ" דמוקי דבריואה"צ
 ראפ בקרנימרש

 המוקשים בכללם הסהרש*צ דבריובביצור
 ואכמ"ל. דברים אריכות לי יצמאד
 ס*א ש"ב סי4 בחורם מ4ש הל ובזה-.ן
 העוסה ה4"4ן וכי שתויגה שסד שה".איר

 אמ- אתה ואמר מצן ואם תף וקדם"ציצה
 לכך חפמד החשיל ולקצצו להרף לירת
 נאכן אקש מייק שאר חבל וברשף פטמההרז
 סגו לו יש אפ" רשות % טע שהואלומר
 דהוי הפלך ה" דלא במש הזקתי לאלומד
 נאמן אבל פינו הף דלא חזקה במקוםכדיגו
 שה- מה שלך דל"ה במצו הזקוף יאלומד
 ברנ"א ישם נצא רש ה"* ע"4_ .אלאזקהי
 במגו לקצוץ לי .אמרת אתה לומר נאנןאבל
 גירסא שלי חלא ,צהזקח? מה שלך הידלא
 במקום כמיגו הף סקס הא נפקתם דמאיזו

 סענה מ"מ גמורה חזקה הף דלא~ ושףחזקה
 גריעותיה לקצץ מרשה אדם אי ושיגרהשה
 - בטופז.דצ""ש

 מה לפי -הנצא גירסת לקיים דיש הצלל.
 ממת מרקיח המגו שף* אם לעיל -עעאלקנו

 החילן ה" אחי טועו וי4 דאם כאן גם יצל יאאן
 אמרת אתה בסצנה נאמן לכךלקצוץ-האהה. לי חמרת חתה וחצר ולמה העק מרהטהי
 אם ממון הרווחת דמכם אלימתא סיגודהף
 הוי ולא הוא עפש טוען ה" וראי שקרוה"

 דסענחו גרועה בטץנה במקום טוגובבורג
 שאומר וסחטת חזקה סצנה יץכ הףשנוען
 סררם .והי' הוא שלי שען ה" דאליםאמת
 טענה "וי לקצוץ % אמרת דאתה וא*ביה
 ה" .לא הטענה חח? משחם -_מ"פ קש2מחר
 אחרת טענן למעת אפל הי אם - פסתתחשיד
 לגבי כ"כ ישה- שאינה "ף בזה מר"חשהי
 מרףח דאקה הזקתי דלא בסיגו מופשטבנ"א*
 נגד אלימתא סיג וסי לא זו שפצנהממון
 תזרק. נטיצתיו לקצוץ אדם יאמר שלאסברא

 ואינו שכיח לא דהמיגו דאף להכיאתען
 שקינית היתה אם סרס כך למעוןהשה
 סענה כל מוענת הזחתה טמון הרצחתמשום
 ולכן מיגב ההת השפיר לסעון יטעהשה=תה

 נאנסתי במשארסחצי דנאטבת לי"גסגל
 סענה דהף' אף אצי מ*ע אסדה דאובבמגו
 היתה מסון הרתחת מחמת מיס שכיחסדלא



 לישרא

 נאמנת מציקרא מ-ע אומרת בה"א וכןסוענת,
 דהעזה סצנה דהף אף תההץך דמ"עבמגו
 ששילחף בבל ופבידה רשוופ תחתדההש
 סו-  ה=תה מסק דלארווהת מיגו אויומטם
 ממת משהשת שפעה משש"כ טשצה כלכנה

 במיצו באפנת דאינה מהרה ר*ג גםבטצנהה
 תהתה לא ההש שקוצית אם דאף שכיחדלא

 הרטש בהצף הה שכהן דלא כשתמוענת
 דרק 9בץה ילא מחר חסדיה דלא טילדר*ג

 דמע בברגו נאמנת נאצסתי משחרמתנינובי
 היתה שמון המהחת דמשום שכיא םאף

 רע .פ ממח ההבאת בל% משא"כטוגנת
 בפא תסו כה4 סיפ אחינן דלאמיה
 דטענת"עפ הינן לכ' אני עץ סוכתאומרת
 מנח לש לתג דופסן אא תצא .במאתים

 להריצך בתרפתא לועי בנה כמרשמגו
 ואף מהימנעו מגו דל~כח דאצ*ג דר*גכהו
 אני מבע אמרה דש*ב מגו דיכא שםדגם

 נפקתן טין דלמצפן כיה אך כנ"לתחתיך

 דלא בטענה 8ה תהתיך דמ"ע מנו 8הלצ
 מצשה' סכל ויההצה מכירה דהבעלשכיהא
 ~ . ודהי, וכנ"ל תחהעכפיהו

 דלא סיגו אמר" אי לתלות נראהוה=
 דמיה אמהען ' דאי מיפ ינק בנוףשביה
 א" קיאם השך וסמן אנקה כ"כ סבראחף

 בסרגו אף ילל שבה ההתו הטענה מוצןשקרן
 דבמצס כיח ייצן דה" דקל סימכן ופכיהדלא
 סענה טוענין הע שקרנת 8י חם בנבאבל

 הרי ס"ס ל*9 דהטענה ואף עתדמועילה
 שענק דל"ש טענא שבם בנ*% מהפטיש

 וכסברא דוב כעין רק 8ה מות %ימשא"כ
 הטצנ8 שושנין נהו שקרנת זהו א8 בנ*%דרוב
 עצם אזוהם מירוט יש אבל מעולההעתר
 יוכהה אק ם"ם מיפ לאם וריש השףשקדנק
 ופרנק 8ע אם אף ושכעוס שקרטעשקיע
 היצי- יוחד ועצה למכתת אדצת"* אסקולצ
 שסד חיתי סטיכי אתעה דלא במם ומ"כלה

 דל*ש שענה אף ההפין אחיו ס8טהפששהוא

 ושמנק שום ישך כשהן מהפשוש וואאוי

 הזמו מיגו להם שיש אף.
 בתהלת מחש לישב נוכל הנחל כלולפי

 מקתשפיל הדאי זקך9=ה בהעשבותדברני

יג א בס
  ד%יכא שנרהט רהטה  התש' והקדימולהא
 שההיא יוחנן דיר' לת"נ אלא אתי' לאמגו
 דכיון ואיינך לקבש' כדרוכה טצו ל"ששדסץצ
 במו"צ 02 דלכאודה ואף מיפ ליכאדבסץע
 סצנה ששנא דתההרך מיגו אדכאמציקדא
 איכפת דלא אמדים מנם כמל ישהעתר
 מענת בין פצלה היזקק זאת סכנתה לחפתלה

 בסיעו 8םוורש*א כמ"ש למציקדאתהתיך
 יכו גרוע* יוהד זזאי השף ובנ"ל יצגבדף
 שיכול אף יודע אוני בשפוען גם לוארפכל

 מים הפה עתר סערה 9הי% בנוייהכהיש
 לף איכפת דלא דא8רף במים נאכלאהב

 %ק ואץכ ה40 מצה כך הבק סענהןליפות
 בכמה תציל ט4ת לשמצ פוב 9מא בקהלוק
 מקורביל הש"י ששחר אקשה ולכןארפנה4
 מאא הוא ושמואל דרש הא יץכדאבתי
 גרוע דניאל שמא הה דחפם דאףדהש~אל
 לעיל כם94 טוב וצמא ופי בידך ליובסנה
 טוב ,פמ% בע אילוק וזון מחכה הרימנם
 דבשמא נימש חח- רק י*ל דהה"~קלגרוע
 סעדה דהף מכחיש דא*ב כעז יו ה"שוב
 דלא ניטא אי אבל כנחל סשסא קפהעתר
 אעי כשטוצן ובם סענתו לישות ל4איטרת
 לו %ק שניו סנה בברי כששען ובקהדע'
 לגרוע טונ שמא בק חילוק אח הצםמגו

 דוו- כריב בירך לי דטצה דוסי הוכיחויחשיד
 הינק. דהשפאל מהא וואמואל

 לפוטש פרנוס יותר בדדך לך כלךחן
 דף בב"ו דמקשה דהא אופנים בכמהלעיל
 על דשא ר*נ על דייקם דהשהי מההיאצ*ז
 לשמא טוב וגמא בק מהלק דו** כהרוםח"י

 אינו ר*נ משא"כ כניל עליו קשה ד"צגרוי
 תהזצ% דהאי התויל זפכ' שחר היכושהלק,
 דלא דדינ אליבא מיפ ששים דר*גדטובפו
 דאר המשבא בקאי סבך וזרע דרשאליבא
 ונם לגרוע טוב שמצ בק וכלל כללהילוק
 הקשה יפשיר משתא כין ידי 4הי דראהאליבא

 כסכתי זה בהירזץ ההמל דלחי סקודב?להדרי
 ואף שהשפל מהא הוא ז,פפאל דשאהא
 9סצ בידך לי בפנל תמי טסן שמאדשא
 לא דא בתירוצא אלא לעיל במ"שטיב

 הצבן. בחצץמהלקיע



 א ב ס ל א ך שיי
 ל ו פ יפ-
 זי"ע חיים דברי בעל אא"ז של דהילולא ליומא--
...-. .. .. . 

 תולין כיצד ע"א, מרו בסנהדרין במתני
 תעזנה בלא עליו עובר 4 ואם וכףצתו

 נבלתו תרץ לא כא( לדבריםשכאמר
 על.

 תלע חלקים קללת- כי תקברנו קבר כיהען
 מרני סלף זה מה משני כלוטרוכון

 שבירך.

 ר"מ א6ר ש"ש.-מתחלל. תמצאאת-השם
 אומרת לבון מה שכעה מצסער שארסבשעה
 קלני מראשיקיני

 המקום . כן אם מזרועי, '
 על ק"ו שנשפך רשעים של דמן עלמצטער
 אלא אמרו נלבד % ד4א צדיקים. -ולדסק

 עכ-ל וכר בלית. עובר מהו אתכל--המלין
 בלבד זו ולא דאמר הא הלא ותם",המשנה,
 לד ואם לוסר דהתחרל הא על קאי וכו'אסיה
 במלת" באמצע הפשק ולמה וכו/ בלחתיובר
 הלנת לאיסור כ% שייך דלא מאידדוג:
 שבעתיים זר קושיא -ובירושלמי-.קשההפת.
 דכי תמצא משנעת לד' זו משנה חלקדשם
 בלקת .עובריו 4 ואם כתוב ראשתהפשנה
 השנ". בבהונה אח"כ דיבורו :4מר יזבזהחשר
כתוב.

 זו והלכה וכון פצטצר שאדם בזמן חר*מ
 במשנה כבר חיתא חשף אמרי* בלבד ?"ד"א

 קאי דוה מבואר בקושי שרק צ4השלישית
 בי- שהפסיק טאחר ראשתוג במשנהאדליל
 מה לשם וצע*ג שלסיע וגם' ונגשנהננכם
 באמצע. ר"מ של שיברץהפסיק
 בגמי שם וחותל הו תמוה וצמרושלטף --

 אף דאמר כרפט דלא מתניתאפש4:4הח
 ברייתא איזה על וצרע בלעת עוברהמסיף
 העדה ועקרבן סשה בפני חו"שש -כולתה
 הלשון גם דרכה לפי כ-שה לפרש שנדחקואנך
 אמגדף. קאי קרא עיקר הלא תמת המגדףאף
 בצל הקדדי זקני דברי בהקדם ת*5ב:
 היות נתאספנו דיר" שלהילולא חייםדביי
 וזלה*ק סיד תשפנה יודיד חלק כמהד"ק146
 הנה המוו הלנת בדל נשאלתי אשרבנידכן
 בלאו הוא אם הקבורה דץ ניקורהפתהלה
1 אדם כל עלועשה  הקרובים. על דוקא 
 המת דהמלין מבואר סנהדרין במשנההבה

 . דקי בעשה צובר אם אמנם וכון בליתצובר
 עובר דאינו כתב בתשר הרדב, תקברנובור
 וכר.חמן

 אי קבורה בנמו ל8 מבצ" והדר
 שמאחיה ופו" בזהרי סוערן א3 כפרהפשום
 בצפר הקבורה על רק היא דהאבצ"משמע
 ייבוד -שלא כוי לד,ונניעו- צריך עכ-פאבל
 ז"ל רשע באמת אך וכו' וכין תלין לאעל
 ית- שלא ח-ל כתב גזענא משום בדנהשם
בזה

. 

 תבקע תרקב מת שיראהו כל לעין
 לספל כלל סחבנים אם הוא דהאבעיאלפא
 ההנה לקומרה שלא שצוה כיון להצניעובו

 והיאך להן אבע" דמאי סובא קונהבאסת
 הוא דקדא דטעמא ואי תלץ לא עליעבור

 דקרא טעמא דרשיע לא אנן הא כפרהשום מ-
 שהרים ושוקת הדדבא בשויה עכז עמדוכבר
 מצא- ולא בהויי העיין דחוק ותירוצםסףנץ
 כתיב דהיה והנלע*ד 4ה. מרתה .תירוץנו

 פירושים שצי בזה ויש תו' א' קללת כיבקרא
 מוו קללת גי המשנה ח-ל הנקל במשנהא'

 וכד את שבירך מפני תלף זה ספ*מכלומר
 ובדף וכו' ר"ג אסר מתחלל ש"שתמצא
 משלו ררם אמר תניח בבריתא ע"בהנול
 תאובים אחים לשני דומה הדבר למהפשל
 אחד.בעיר,

 ללסטים יצא וזר מלך מעתי
 אך בי"ד עפע במש-ג כ"ז ההנה ייופווכוו-
 לי- תלץ לבל הסחים כל דסרטען הריבדעל
 אך תוה א' קללת בץ הטצם למיפרשצא

 הס- כל על גם הנועמים כל לפרש "1באמת
 . וחרא צדקך מדאקמד תיש ננמר, דשםתים

 ומשני צריכי, לכפרה צדיקי כפרהמשום
 אשר בארץ צדיק או אדם כי דכתיבאץ

 כוונת ג"כ ה? א"כ קע((ג ולא פביעשה
 היינו הפשנה פירוש (ו קתות כיהפסוק
 היא הפ" או כפרה, צריך 01ש"ה לה'שחטא
 ומשום אלקים בצלט נברא דאדם -כבוייהא

 בזהרי משחם ומצמא להתמות האף אתהכי
 דרשי כנע. בקרא המעם דפפרש היראוכל

 גבי כא דף בפנהדדין כמטתי דקראטעפא



פ סבאישראל

א יימ-5.נא6  משףהשפשק. 
 קנט-

 %%איל,ל% ש.)משחונזיתי סשוסךבשרהרה
 4ל. 6נ4*קהר66ףן הישקה . לחחפראאיפששף-

 הפקך בזהצי ':-6ש4ם- בטשם ' "דף"לםאלאוםרא
 (כשבע"ז: שרק - ריקא (4וזבקם' בשתיחפי?-
 46יץ- 4כצ6-א':ל4יו%ךסיעףףך כשבהאלפרם

 ם"4: : -הירשים .ש*4 487 להרמתן. ענףופש*ה.
 6יאן4: 6עי6 עלא,קבויהו-ח6נ6קרקאששצש
 *לעי- פש"פא'דהסצ%'זו-משל האעדאיחך
 שושלך- יהלי י שלא בדי'אדם

 15שיווי(4הגי
 ' דקך'

 6לן -שהגיל. %ן':.הנ5, אהכף ל6ל קץדמץרובץ-
 6א."פ2וממ יחתיכות י רפנו ' כחתיכותוואףק
 -ך:ד:- "זנכם- ב:- זד זשדןן)תמ:-לסומשף

 ים-ש. 4וןי*64 ןד6לל' להביז ' שצאתן יילוו-
 4ל*י66.6יר65 פי-קללה השחק "בושתלפרש
 כפרה- קוריך ו%ש"ה. להל שהתא: נחינוהכאפכא
 ?-להפרה כלל-ס66 שנר ,4, גמשמלהלא.
 ל*17%המש6, עצמה היסה שהיתיקנמו
 יפ"4- כלוםר(םפ-מקזה תקף- :אלקים (קללת4מ

 קח* הו74תסצאפפני(שבירך-:את
 עיפהענ-

 נזקף%א
 עים';ר6י

 י6פהג'ואגב'לש ל6*0א
 לזקפך-- -למריך-:ואף שחידש ליטוףלהצקר
 6עש4-.יי דאלה.%1ר שידכתי-לכתלשיטת
 "א:יאהנף"ע1זי-בצשה!: :ת-*ה4-קקמת
 %4- 5 שעש" על-6י*םי*מע6עפרל א"6ן:,י הה קנאו :לח. תחששגישש
 %-.עולף .4ת45 4א ממי מץ:הא-ז
 כשצי עובף -בקהה8סת

 "%4ה:נחףל לארן.
 דאש4-צליי בהדקן ה34שבחשר 'העתיבצשה
 :דקבור:תק-- .*44ה שייך ופלח-.עי*צ7ני*דתם

 וסאגת יפחית - בשוטח יזזם יה"רהפיוברנהז
 --ך ::.:- הביאו..- לא יאיי2'החדשית-ס4

 שן *בלצה- -זי**.עמר הקדיש .שאמרה:.

 . סצחנז הקדושוקיני
 בדבריו הל שלפסל אמר-

 זצ54: קיים. -,יברו- ,ןת% איהא "חיךלפרש ארוך;,*4* שלפול אמר הקדושיםא2%אשטיו. הפשוש מי- שכל בד כדי *ד שפלחהעמקיח
 -- . . -.: - - -עהמ:ביזהיעב"ן זעקדו- ישריד לפרש חלקי אעבה אני. ג8-ע-כ

 'לפר*והנגל
 כי לבקיא 8ק" ;- דברע -

 לגבי ענעים בן- *יבא תלד אתים.קללת-
 .כברף

 . -במשנה כס*ש א'
 את שבירך - 'פפני

 .הש6:,נמצא
 כפשהפ וקללת מתחלל, שרש

 מתי ש"ש נמצא הפרסום שע"י קללה,מלשת
 בבל קאי תקבוצו לקבור אכין- :אך.351

 בלי זו היא במשבה להלן קש6- 66*שה1וףם
 ,ן%4יסתחלל, :4ם-שנמצא ק4ך ש"ש- "%עעתיש,פך4תבינאפי4ש

 צדיך שגידף מפני פדחפא'.דקללתת"נ
 בי כמגש המהנם ש=ך-בכל המצם תהבפרה
 יחטא, ולא טיב יצשה אשר .בארץ עתיקאק

 ה"1 קואסר הקדהמנקודם זההע5".גם"181שנש
 4בשצה ר-מ להאידנמר זכר. -ב5בד7אסרוזו

 קלני אחמרת 4 מה שכעהשאום:סצטעד
 נצל-ד4 1 הכשישףן1כי,145% 'מצטער הקב-ה א-כ מזרהר - קלנימראשי

 של-

 -מצרצר דהקב*ה דכיוו דס*5 חזינוצד*קע2
 עליו חסה כבדף רשעים:השף ש5 ימוצל

4 ופמדה'תורה  דתהף הנכי כי -תקברנו 
 קי קללת.~מליוו בפרה:וכי.לה

 כמ"ש לית.
 המכם, זה שיך מתים בשאר כ"ש- השיב ,אבי
 בלבד' % %* 4ח"",הה63

 בל אלא אטוי
 קללת 'דפירוש בלסת; ירבד ש4י וא564ע
 דתאי. היכי כי חסה 4רהמנ4 .ק5.3ן%הגא
 משום לקללת הסהרנה פירוש זה כפרזולה

 שם "מתינןבובברייתא. רבב5 דשייךבפרה
 דבי בזיווד משום י"4 וכו' תשל ששלובענב
 -מתים ובשאר תם תלף סמיך -לבן ווא4יו
 -הוא הבזיון דק לקרובים הוא -שהבזיוןהיק בצלבך-אלקיט -נברא שאדם זה-הסצםש=ך

 יהי' ,ן,א שתבזה ובאדם אלקיםשהצלם
 וקללת .מצלה כלפי בזיון ' יהוא בחוןפהפלך
 . בכומש. רשי ם וכמכש בהה מלשוןהוא

 אארז של. .קי44' כחרת- ברחי ולפזיז---
 לקה דשא שיטת ,ןהקויס אחרי ח=םבדברי
 כתב להצנחת כל5.5ספ5:בו משיביןפשותם. דהאבצ" :% לשי טחמה- בדתח.קיאמשום
 ב' ויש וגז' א' .קללת כף בקרא כחיבדהנה

 כך חוכ,המשגה הנמי וכעשנהפיוזשים-א'

 שבידך מפי לזיוי זה מ"מ כלנסר ומ'קלפת
 בו/ ר"מ אמר ץועזלל ש"ש ונמצא וכו'את

 בלבד להלןזלא-זו -להמשנה "תכין כהבמלת

 דהי רהשין ומזה וכו' -המלין 4לא-כלאסוי
 רח- מההלל ומחוץ-ישרש כפרה מעיםטים



 א כ ס ל א ר שי

 ספרה, לי' דתהוי המגדף על גפ חסהסנף
 וט.' ר"פ אפר שהביא בזה שנתכין י"לוגם

 כפרה משחג דהטעם מוכח רמזהכנול
 דו_

 דתהוי. דסן..של.ושעקצ על מצטערהקב"ה.
 שבר. מתו את הסלון כל .וממילא ספרהלין

 שפ_להלן שכתב.  תה טעמא, מהשיבלכת_
 כב. -עב גפ כב_ממעמינ לפכש יש באעננואך

 קללונ כל הפסוק י'י_כטטז א"כ. וכו'המתים
 ומש"ס. .שד' .שטמא הפשנה..היינו כפירוש.א'

 אשר בארץ צדיק יאנן ימש" כפרהצריך
 .פירוש עתה כפרה צריך יה0א ולא נוביעשה
 אבל כב"ל; אנ לקללתהכמצנה

 פיי הברישא_
  ובדף  לשקל שם שכ' וזה לו "ש אחררוש
 פ"נ פשלו אמד.ו:מ .תנ" בברייתא ענבהנ,כ
  הפיבומ אנ להלך.  בזות?.ןז*ש משוםדהיתם
 " בצכע..אועיס ךנבנא ואדם כברייתאה18

 וכו' בניוני וטעמא להתבמת ראוי _איןמש"ה

 בויומ_לקהוביפ.בוקא הפי' .ואין להלןושם
 כהיות, א' בצלם .שנברא ראדפ שהבזיוןורק

 הוא דהאבצר לעגל כם'ש והוא בחוץפוטרך
 הש"א בו לטפל מחרבין אין- בבללשאולי
 בזיתחיבא

 וזנב מתבוע א, והצלפ_ למשלה_
 .-.. - קרשו.בכתנת

- -- 
- . 

 בבית  דחובף  הבמיטז בפעזש ?*ל..תתלי
 'צבחק- נצצי תלה זה נעצי.פה כלתע*,צא
  שבקום  נט2תלל,זצנב. ש"ת. ונמצא השםאת
 וחן _ וצויך_כפרה . וטעם את שגץרד וצצ?חדש
 ון"ש דנפצא וקצר הכצמם, בבל עףיך צצםה

 ומםמז בשצדףעועל  מקוש. ומוג  דע:מתחלל
 בלבד קאמר_ןלח_זו בכפרה בפצמאהכללי
 . תצ'ודד"4- ושצ*ז כל .. חלש -אצחר

 כהיפך תתי (ר ייהננ דכנ וט%עד..ף*צ.
 ייווצב  ייי  "ח%יינ יין  ביצמיזן.י1יכא
- . . . ...  7411 ועשצ.דלא דמנת וט%עזנחנ _מוש2מה  ו:ונלוידכוציב ..

 וטקגם-נב רומ5ח.. הכמזים בסמי__
 (נוקז גם וכמשוש מנין ף1*דנ עקשו; ו";ועי

  וזסש(רק כמזזכן יקונ'"5 חח- התקצובו:1:חחילת
  קנם- ימי  הזוז 'בל ננובלוצו אלין 'וא.לרכסי

 'ש;נו"ן" ,נזפני וצלוי וש' וףילוז ,:?-וזקא:ר2וע
 במלא  שיעבר ווכי וקשי.לוורר ומגבו-נר וזפובמפזן
 נןזן ו:בטש?2: אבל וזל"עז.. טף"קן ולכן.ר51ין
ץ  ך* תיש יר חפח

 ות הדל מחולו ש ם ייסב%וו
 כשמר שאט ממן פיוחי התהעל
 כר %א מתשש תו, פרשי 'יםתר
 דמו בתג עתר ושסף וי דשוס4ר

 זחל תר משל ויו  שהקאמתפהקי
 'ן7 עקת ש7 ם-, שעי -  סשהפחם

 .תן ח*  פיסו שי א4מ%ףומיך
ת פא1פחו  1 וזאפ מקי ש=ך 
 כרם יא הס ארלפצש

 ו. מאר יש תתה בפת  שצרמסף תסרחי
 נקט "יפ

 ח-

 פסחאא המם .ול
 צה צחר עש2 ושן באת רםכשש

 חשש המאס על דש יסמרהאמו
9 א שד פ   מתשי 9י אשת 

 שש" וקפא חש . ס" וארס-עק
 פ% וט%ד צףקח ווכ ופי טת6
 ובץפ*ע - אסרה מאיר ר' לא וכר חחיןלכ'
 דב- ר-מ הינו דר*פ כתב בסנהדריןשם

 שייך במגדף דרק דצ"ל סביל דסשלוריחח
 חך ליגעם, שייך דלפי"ז. שם וכתב המצםזה

 רק ש=ך אפן והמשל - בלחת - 1ברהמגדף
 עובר הסתים דבכל קתני שתנ"במגדף
 למה וגם כמ"ש -להניה קשה זה אךעי*ש
 על כרים דלא מהניתא .הירהצלם5אמר

 וכר, סצטער ואדם בזמן מאיר ד4'דהמשנה
 דלח סתנ" בלירן עובר סתו את הבליןכל. חלא בלבד זו ריש ומפורז הפשנה עלהלקל
 פמשנה דאדרבה משי אכש ולדברעוכר"מ
 וכו' מראשי קלני וכו' מצסער -דאדםזאפ

 עי"שש ליחי קל שפ- בירושלמי גםוכדספרש
 דר*ט -קא-משמע מ"מ תקלל אף'-שה"שכונפו

 בהיאר כ"ש ואאכ וכנ"ל, דכפרה הטעםסלל
 נכיש בק"ת עובר המגדף אף ור"12סמזימד
 משל דמשלו נמה4יתא דלא העב פתיםבשאר
 וכנקל, במגדף שיך ייקרו הזה דהסשלחט"

 שהביא . אחרי טסת הירהצלסץ כיודווקא
 סכם מקלל שה" אף שכורחו ע"שש ליתקל
 לו שית" רחמנא המה צלע שגם ליתקל

 פשל דפשלו  מתניתא אחשכ הבוש הפוכסדה
 ודףק. כר"מ דלא בזומא דמשוםחטף
 רקודם הפשטה המשך היטב כעת וסובן.
 הקדים המלין כל אלא חמרו בלבד זו%א



 סבאישראל

 דסזה מצסצר- שאדם בשעה דר*מהא
 במגדף א5- כפרי פשום - דטצמאמדעים
 הס- כי אלא בלבן: זר הלאה נתב .חשת"בכנ"ל
 ספהד -משייך ודאי פםץפ- - דבשאר הא'ליך

 שחלק. ידחס- ענד. איור ובירהשלמיכנ"ל,.

 אלן זר-בלבד : דלא .הששמש וקחתיהמשנה
 סמיר- הגמצנה.[מףו? ופירנו העביד המלנךכל
 מראעיירכו' קללי פצטער-.וכר שאדםבזסן
ל ליהקל  על שאף קללת מלת לפרשר רבא-- 

 ם דלהוי על" . וחס פצסער- - שכינההמגדף
 -ח"ג .כתב ואחיכ .מתים_ בשחר הג"שכפרה
 כל אלא -,יבר;זו

 ועפלי
 הוי דגממצא וכף

 - ודופקך.- כפרהמשצם
.-

 משמתכפרה טעמא דאי לשטר אי.שוא .-.
 דליקברוה- בעיי לא אמר- בנטף-אי שועהשמר
 דכשלה- הגר יזל א"כ כפרה, 21ינא לא אמרהא

 מתהד .וישחר- אחו -תקברנה .קבדרתוהה
 -.נצמר ד(5מר בזיוב? פועמך אי-סעסםומשא"כ
 השיכוייל לא_בעונצ כו4-בבמץניה:לםץמרדלא

 בש"כ. דאפנה הקבוצו _קבור תחרהדלהח-כפל".

 נבתלת דרק דאשנשר .נטעים לשאר אתיהיא
 תקברנה קבור תוהה אצרת ספי. בויון_דאיכא,
 בשואך הני- . בזהמי משהם דאי יפללכ"ע
 - - . - -.: סדרכנן.מתים

- :- 
 ע"נ לישנצ - תרי פסיגי 'דבהא "ל,יקפיא

 ילשין. ענין רשפתי פשוט עחנצ _-א=רבגם'
 תעש כי-קבר- תזל בלות עלים וחםע1י מתואת
 בלוחך שעוכר מתו את לסגין - מכאןבחצ
 רמו- רוךבע- .עחנז-.משום ארר _.והשמריאפכא

 תקברנה קבר: כ? . ת"ל מנין- מהכת .לקבווה
 קפא. להישנא ערש- לקבורה:סה*וו רמזמכ(פ

 בעונא לא אמר ואי פשום-לכפרה וטעמאב"ל
 דקבוד- הכפל בשי-גשרוהואתי- דלא אמרהא

 הסתומך דבכל לההנות מתיש לשאףתקבוצו
 בחרא. ולישנא וכנ"ל תלין דלא ליתאיכא
 תק- דקבור רכפל בזהצי משום דטיסאסגל
 דב:ל להורות לא חבל לבירת אתיברנו
 סה"ת לקבורה רמז ודק ל"ת איכםהמתים
 סחים לשאראיכון

 חוורי
 בפו"ב בלחכם הראה

 קביעה ראין סול בהרא דליוצבא הא'פאבל
נמיות.

 אי לישיש תרי הני ילל אחרובאושן

 דאיכא ההנו מהרה לקלויה רמז דהאינקצא
 סגל קמא יישנא מתים בשאר פהקתתואש
 קמא דל"פנא הספרשה2 וכמעש ל"תדיכא

 עשה ולקמש בדתי פשום דהטעםלבשיכ. חתי תקברנו .'קליד חורה דכדכהסגל--הה

 ולישיב תלין, דלא לצת ורק מתיםכשחשי
 לעשה אחי- תקברנו קנוח דכפל ס-לבת"א
 כפרה. משום דהטעם לבן*5 םתאצ-כא'בשאה

 בר- רו העג פרס כלאים ובהישלמי נ(ן-
 ראו באיסרטין . ..פכהילין ' הוון ור*צקוריא
 אץלי'-רעב מחהף:לארץ- בדין- שהןארתצת
 עליהם .קודרי אני אלו: הויתי מהלר*8
 בהעכם- לתועבה שמתם: שאלתי כ()יהדף
 א*ל' -בזרתתכם ארצי את העטשתוותבואו

 נחשלין - הן אוראל - לארך מגיעין -שהםכיון
 אדטתו וכפר דכ' ארתן על תציחין פחמיגרשר
 )דף-קמ*א( תרומה ש ביקבק, תע ענש,עמו
 סטי רוח ההוא דאוצה(ינ-ב" מפא. ההואהשי
 קדושא -8רעא גו לחתקבה4 ל"- סלוףז-אבצ

 -תחלתי ארצי את ותבאר-ותטמאושקף-כחץב
 -ביעקב מעש בחריגץת ע"ש לתועבהשסתם
 פשפשו. רוה גאי על שליס דלאהיסף
 הקע בעשבך תלמתם צוו לן זה חצאיךהמל.

 . לקברם-ומהצלום
 דהץ - דבו*ס אף בארי

 עסו אדסוע מכפר דרשו עמא קינאבכתהפח
 השזבח תחת קבור כאלו בא"י הקבורכל

 תישקי הזוהית לשיטה חוצצר פעםצף8ש-
 ההש הקבורה ע"י הכפרה ענק רכל הצל --
 בץ- וכעקש ~נהי אדמתה וספר כמקוו בח"ירקל

 אדכא ובחותל- מכפה 8*י ועשר-רושלמנ-הנ"ל
 באץ- הנצהב הל ולטי -דברתכם טעמארק-
 . קוברים תתכף אה9 בשום המת משהעדארן

 כפרון כףכןבזה ההםירר לא ובחיל כלילךאף
 משום -8גצשפ ז-שויך* דומעיי- אצןדלהג?ל
 ולכך עסו אדמוו וכפף משוצ דהסשכמיה
 בחו"ל משא"כ לקבור ופי תיכףצריכין
 לפשמים ממתינים בזיתי, משום רקדהטעם
 והבן. הסת כנגדמשום

 בסנ- שם התורן קורנית בזהחוזשב
 כפרה דיכא דהא שהקשו קבויה ד"ההדרין
 כשמעתן כדתניא מהמקבר נקבר כשלאטפי
 שנפרעין לכמן יצה סימן אומר נתן ר מגזדף



 א ב ס ל א רש

 נקבר ולא נפסד לא מת מיתה לאחרממנו
 שמכפר, א"י בעפר הוא הכפרה דלהנ*לע,ש
 נקברת שלא ~למץ יפה דסימן ד*נ דאמרוהא

 בהודנו. שה" .הבבלי,- דהזא--ר*נ בחדלההנו
 דיפרמ- והשמא הנ"ני"ב(1 לפי ובישולבד41ל'

 משפח :החנ כשעסת א*ז;ע2כפר.שהוא-ארעפר-
 ~-דב .5 - עב2ץ -.2ץ תמ"ק..:-ב-ךבזהצא:

 מש"צ .-דהסים- למקמיח זיעה בגמע - ושע --.
 כפרה השעשיתם צדץק3בוהעי'-מדאקבור

 חדם- דבתיג צריפ4לםיוץ.שון יבפרהצדיקי
 זחטא,-ואש: ,ולא ?עשהקסוב ישעאין,צדיע
 דלא- בא*4-מוכח .,קבורה צדיקים~גא

 דיכא וח"כ ממאבא ב?עוהח שליטחטש-נלא
 .יגבר יתירוצא שי דמסנ"פ -דבפהה-טומא
 א'.(1-יהביק .א"כ. סיגיי. יעשה אשר צדיקדאינ
 י~"י איליובילום וש"כ כנ"ל, להזוה"2 לא-יאם

 מעמא. אלא לגביהם וליכא חטאו דלאמוכח
 דזכפר הא אצלם ומשלה שום אין א"בדבזיתא
 ענק; דהוא: בירהשלמי כמ"ש. עסואדמתו

 יה"*סורלהבקשם ממנחן וא*כהכפרתלכנ"ל,

 באי. וצדיקים .דקברי י"ל הנקל היהזוה"ק.
 ששים. מטמאכן: אינם בנכל ביום בנונקברין

 ואיעקב וראוי ססאבותא -רוח בהו שליט.דלא-
 משמאוך ולכך;אינן לאוילכנ*לוייסף,שהביאו

 לצמוקים זקן אטוכ. יגל . -מדי-ל להביאאבל
 וי"ל מיוסף דייקב בכה"ג זרק להזהבתכנ"ל
 השבותיץקברםני_צקבודתםי עם דשכבתידץ'ש
 זה וספני- ב שצוהבו צם- -לשכוב זרק כותתודבל
 דכפרה :טעסא אבל יאיי אותו שיוענורהמע
 21ס(1גהזא:והבזי רחת 2" אבליט ילא ליכאודאו

 .שישבור-הקב- תף חלין לא וץ8ש --ילול.
 וטעמא תלה, -א' קללה ההוא-עי ביוםרנו_
 אל-תבואתו בחףל במת ימ,מ כפרה.משחם

 מצוה- דאף:דאיכא אדמתך, תסמא ולאלא"י,
 .-'-' ודויק. .אדמתך ויטמא לא מ-םדקבורה

 ערכאה לספרה - דעצשכסש והצלל ישופו-:ההיפי
 ואיבנו בזענא : ג2שומ דק - נבשיל מטר*.רק-

 דטצמן : 'מדהבנן רק זיעה-. דבוי*ל-למימת
 מהש לישב תצהל-יש בתלת יצח:רק-דצשות
 של: ישה ,צצסד צמנב5.יתא שפישרהרמבץם
 דאינה-  משמע ולקבור:עיי?ש .וכרדסקהם.

 לק- ומ"ע ה*ח מסנהדרין משעהכנן,:יבמשגמ*דרק
 -ב*ד- ,דוןגלהב*ד,דכהץולח-"רוני איעכלבור
 עליו עובר .מתו 2מי'שזמלין..שת עולאבלבד
 כמה. .  בזה עמדו -דםשנה:וכבד- צםפתםאבלעת,.

 רק27מדוצצד דבחו*לץ י"ל דלהנ*לפוסקים
 ססנ- בפטרו- מאב5:אך בפישר :מהבי:ובזת
 כתב. ברד ההרוגי דומץא מבאץ. השריריהדרק
 דבאע- לעיל תחשעקילמ?ש. ך -ישל לטתדרגשש-
 דבפי"ד ז"ל בועמא,הכפרה משחם. תיכףקנכרק
 .סיירי. יבריהם של דההלרק_סהע ק?בתבמאבל
 דבזשצא מטוכמנ מיק -שב0עבצבכוז"ג -ביוםלא

 מה- דהשה. - -ודו"ק :םדברקהם רון: : ובםוץלחבבשנ
 החדשות שנחר ששאגם 7כשדהת בבזהשהחד?ך

 סתעשבת"הך: הביאישם שלא'סרקו-החידוש
 בדוח מלאריז :בומשוגמק:.הנ*ל הצורבארדב?ב
 דלא הדאשע ביום רק דביומו נראהשממנו

 סיונקל"ט תשת-יאיר בשריתכם*ש':שם;-וע"ע
 כל. דמ*ש אומרשכשדלהי-דמםתפיש-א9

 מכמו ססמש .:צובר ר"ל .-לשב בק"תהטלין-עובה
 לעובה רוגל כתבו התלר:צ"פ-נ"ד:רקבמלק

 ובאמת- תלין'ע""ש לתא_דלאעתידה-ומהחש

 הרמב=גו מ"ש %ל .'ה4ח. מאבל בפרדברדבהת
 דאין ב' בלית שיבר. סתו -אם "מליןשבל
 ביד-:א"רן :בהדומי -דקדא -תורה ושל ,לשוזו.
 עישש - בכלל.:הלארן אותו- - 2צה . טילאתה:
 -רק דהוי. בחתל . --דמיירי' י"ל "נתלחשי..

ן -כעזצצןחץ'ק. -  ך .~- .~. 



 אחו"ק ש"ק לילבשוה"ט

 אלמנה בן שחל. ע"א ל"א דף בקידושין._.
 מים "שקעי אומר אבא אלייזד ר' 8תאחת
 קודם מהם איזה מים השקיני אומרתואימא
 שאתה אבך כמד ועשה אמך כבוו הנחא-ל
 יהחצע ר, לפני בא . אבוך בכבוד ה=ביןואמך
 עיניך ייסי מבין איל מהו כמנרשה הבי לואמי
 בספל מים להם הסל אתה אלמנה ובןניכר

 קידו- ובשיעורי - כתרנגולת, להןוקעקע
 לא דלמה התמוהה המימרא בבלשון..הארכנב

 ו- לר8? רק אליעזר לר' סעו נתגרשהם
 שם וברעץ הוא אלמנה שבו הבור .מאיו
 אך עיניך ריסי ונשרג . יתום  שהואשניכר
 שאמו ה" אלמן % דאולי המפרשיםתמהו
 כתרנגולין להם קעקע הלשון וגם קליהמתה
תמוה.

 הפתיחה בערעור שהארכנו במהתקדים
 דע- נתקדרה לא המדרש במוש כתובותלמס'

 נשאת בתהיה לפרק שהגיע עד דודתנ.ול
 מ"ש עפ"י אחד באופן. נאמרנו ד'ליום

 הוי טענה דלא דכיון מ"ע בספק הריססכח"
 למשנה שמנת לאשה אני טמאה אמרהכאילו
 דאפקעינהו משעם והוא גדדתם גסותאבדונה
 ועפי"ז שש העין. כמ"ש מיניו _לקידושיןרבנן
 בסוף שלמה בבית למרש פשחג _בדרוי"ל

 מסומאתה מתקדשת והיא עה,פ מכ"ייבמות
 הקידר חלו ולא בנדתה נתקדשה ובעדבת
 -והארכנו לדוד מנתרת חתייתה אנר". שלשין
 מת- והיא אחר באהח וי"ל בהש"נור. .בזה

 ספני מטומאתה, חלה דוד שקידושיקדשת,
 אחרונה ולמשנה חני סמאה לאורישחמרה
 לקידהצין רבנן ואפקעינהו נאמנתאינה

 בזה ומובן דוד, קידהצי חלוסינננבוסמילא
 אל ירדת לא מדוע לאוריי דור שאמרמה

 וממילא- לביתו שילך נתכוין שדחרביתך,
 אפ- יהי וממילא אני טמאה לו האסרהוא_

 קידושי שחווי סע" לקידושין רבבןקעהמהו
 השמרנו נשאת בתולה לפרק כשהגקנ ולכןדוה,

 תשתוק והיא הנ"ל הרי"מ החי' עפייבשועות
 תשתות והיא לת"ד ישכים שהואלבוכתה
 קידר הופקעו אני טמאה אסרה באילוזהה

 אורי' קידושי שנפקש דעתו. נתקררהש",
 וממילא אני סמאה חמרה ובע שבתלפו_.

 .. . . חהבן.חלונקידהפע

 ואסרה פסעם אפקעינהו חיכוי ._המפ47ז-
 ד5_ בכתובות בהפלאה ואצגל.כם4ש אניטמרה

 לסלחים אופן דחזר דכית אפקעיטצ .שזהט'
 ומה-דאפ- תעביד וחזר מחלש עמדהצך.כמו
 בזה כמהש מעי לקידושין רבנןקעיגהו

 דוד את להצדיק עוד לומר ואפשרבהשתער,
 לקידושי רבנן אפקוץנהו שיה" רקנישוין_ ינדוד למלחמות חזרה אור" את _ששלחבמה
 תאמר והיא לביתך רד יו אמר ולכןאורה.
 לביתו ירד שלא וביון כמרש אניסמאה
 וחזר מחליו כעמד דהוי בהפלאה .כמ"שנהו אפקעי- ץה" לסלחמה חזרה לשלחוהוכרח
 - ודף*והכביד

_. 
 ט' דף בכותבות דשם בזה עדר_והנפל

 כריתות גס דדך בית למלחמת העצא כלע"ב
 לאשתו כותב הלשון ודקדקתי לאשתו,כותב

 נתיבה, הזכיר ולמה לאשחו גוחן.דהל*ל.
 -מגרשין דהיו ההבז' שם שבן. עפ*מואקהל
 ידעו שצהור רצו ד"א י"ל בצינעאנשאיהנ
 לא דפטולו ידם בכתב הגט תתבוסונט
 הול עוב ג' בגיטין כם4ש מדרבנן רקהוי

 כשר וסה"ת כת"י פסלו לא עדתו דודדבימי
 גדר חתימה לך אין כתב עצמו דהבעלדכיון.
 וכמאה שלנצה דיה בחאג'. כג"ש מזולה
 דף בגיטין שם רשפי גם וכמכש דמיעדים
 ניסים ואם דקה 1"1פצו
 בד"ה החאג' כתבו צבא ד' בדף חצם .-

בעו_ לד"ם דאפי' לחמר ר"ת דרניל ועודדן4י4ל
 דבר דחק הגס . נתינת כשצת צדים
 לחלק יש מקהן חמר משנים פחותובעהוה
 כמאה בעטך .הודאת דמהניא ממוןדלענין
 בע"ד הודאת בכחלם התימה כצדי סגיעדים
 הודאת מהנפץ ל8 וגירושין בקידהפיןאבל
 דבקידושיו לתארים דמחחג משוםבענד
 אכהן לה אסר ובגירושין אשנבים להאסה
 שייבא שפז דבריהם להלום מאר וקשהעכ"ל,
 עדים דכעי נאמר דשים לגם בע"דהחיאת



 א ב ס לרא

 פחות שבערוה דבר דציו משת הנסבמסירת
 יהניל מה עדים בלא לגס קיום ואיןמשנים
 אלא מהדי איברי דלא וכממח בצידהחישת
 מוגי עלה אתילן נאמנות ומצדולויקרא
 הדבר קצם דמצד בנט משא"כ ביודהחזקת
 תהו בזה וכמפרשים כבר ותמהו עזים,בצי

 וחך דמאי תמוה שאת תייתר ייגש,בכרטס,
 לאבדו יפתר דיבל בסבת דרק בי"דהודאת

 רואין בגפ משח"כ מהממון בעלותוומסולקת
 ואינו בם-ו ואינו האתרוה על ליתריכול
 שלו שהממון רק בענד והודאת כללבת"ד
 משא-כ החרטתה מועיל אז ע"ז, בשדוהוא
 שהתורה ודק הוא דכהפמי' האיריותאיסור
 נוהך ומה גס לה ליחן ויתל כח לונתנה
 הכול בבעלותו שהוא בענין רק שהואהודאה
 והבן. עליולוותר

 הנוק- הקושיא י"ל אולי הנושאולחומר
 בע"ד הודאת והכא דמאי המפרשיםשו
 בספרי לפמ"ש הרבד לקיום עדים רבעיבגט
 אחד יד יקום לא בהוש"ר, דברנואשר
 להשיאה, אשה בעדות קם אבל קם אינובאיש

 .בגמ' דמקופה אצא 41ב ב' דף בגיטיןובפנטי

 משנים פדרת  שבערוה דבר דאק תרידליפתי
 הף לא הספרי דלפי וכתב הספריהביאו
 דאק והא צ"ל ע"כ דלפי"ו סידי  הגמ'מקוה
 לאיסור דוקא היינו מבי פחות שבערוהדבר
 41ש להשהיה נאמן להתיר אבל נאמןאינו

 להפפרי דלף לבסוף ודחה בזה שהאריךמה
 בגירושין, אחד בעד ולא במיתה אחד ב1דרק

 מוגי בגירושין דע*א בתחלה למ"עועכוב
 עדים בגט בעינן לא ומ"כ סה"תלהספרי
 דגם י4ל ולכן לנאמנות ורק הדברלקינם
 רב צ"ע עדיין ומ"מ ודו"ק, מהניהודאה

 שמביא בפנ"י וראוה ובמוש, הקלבדבריהם
 בקידושי'מהרשב"א

 הא דבגיטק ע"ב ס"ה דף
 זב- בע"ש וחתם היינו וחתם השנו וכתבדכתב
 זה אין שנית העית דאחר כ' שםקת"א
 דבריו ומכלל אלא הרשב*א בכהצתמוכרח
 ברוב4א ובאמת איירש כן לפרש ישממילא
 דביל לרוום תורה גילתה דבגס איירישם

 בממון, כמו בע"ד החרכת מצד נאמןעצמו
 ברשב4א דליכא הפניי על כן הקשהובכתוש

 זחכא כנישך ולמ"ש לע4א' רמיזהטום
 מועיל דהודאה דכיח וע"א בע"דהודאת
 ולא מועיל לנאמנות רק הותשה התורהובבל
 בגט תורה דגילתה להדשב*א וי"ל"טס
 גם וא*כ סגי הכהודאה הדבר קיום בעידלא
 ודופק. הספרי וכמכש יועילע"א

 דהו- שכ' התוס' בכותת לומר עוד ויתכןן
 חב שהוא כיון בגידושין ל4ש ב41דדאת

 הוא בע"ד הודאת במכש דכחצתםלאחרים,
 הריפף לשיסת המגרש בסוף הח"ן שכ'ע"ד
 רואיז דאנן דכית לרפא ע"ח מהנידלכך
 לידה הגס בא ומנין בע"ח שחתם הגטבידה
 לה דמסר סהדי ואנן לה מפר דבעלוץ4כ
 דבענינא דס*ל התוס' לשיטת גם דצ"ל41ש
 משקר כיהוא נאמר למה ובך כך שחומרדידוי
 דבר לומר ויתכן אמת שאומר סהדיואנן
 בממון גם בה"ד דהודאת דמדלתא בגופאחדש
 דלמה אמת שאומר סהדי דאנן מטעםדהוא
 דהתוס' וצוד לאחדים הב לא אם למשקרלי

 הגלוי בדבר ב"ל ע"א ת"ח דףביבמות
 דגם ויגל יימאסו מעדים יותר הף לכלוידות
 רק נוגע יראינו דבר שאומר דידוימענינ"

 ב1י ולא משקר שאינו לכל גלוי הוילו
 אין הוי לא לאחרים בחב משא-כצדים,
 דאולי משקר דאינו לכל גלה הף ולאסהדי
 התוס' בכותת כן רעל לאחרים לחובכותתו
ודוקק

 הודאת מהני דלא דהא סכל התוס'עכ"פ
 שאוסרה לאחרים חב דהוי משום בגס.בע"ד
 כשר בבתיי דכתב לומר קשה וא*כלכהן,
 בפניי מ"ש ויעוין בה"ד, הודאתמטעם
 בגיטין לקמן הפנ.י ובמ"ש ירחים ובגרשכאן
 רבנן דאפקעינהו דפשום ר"ל ע"א, פ"ודף

 הייתה ולכן בכתיי, כשר מינילקידושין
 נפקעו אור" דקידושי לדוד מותרתב"ש

 חיריק.למפרע
 ד"ה ע"ב ג' דף שם דהתוס' י"ל אחרובאופן

 מ- דפכיל מעמא עדים תליו ואץ בכתריכתב
 והוי שירצה במו הזמן לכתוב שיוכלשום
 הנמוקיי דברי וידועין 1"ש, זמן בוכאין
 בדיעבד מכשרינו דאיך אד"ם פרקבריש
 וחקירה דרישה בצינן הא ומן בו שאיןגס



כא סבאישךאל

 דאפ- משום ותירץ דו"ח ליכא זמןונליכא
 ובתופים ע"ש מינ" לקידושין רבנןקעינהו

ס-

 בשיי בס"ד בזה הארכנו וכבר סק,ט ל"ד
 בכת"י כתב פועיל הי אם אך גיטין.עתם
 ההדי כאנן דהף וכנ"ל בע"ד הודאת.מטעם

 דבהו- דד*ח רבעי דו"ח להקוצות ליכאודאי-
 כתב הש*כ דירוג ל"ש סגיי ואנן בע"דדאת
 משעת בו מגורות זמן בו דלית דהףבכת"י
 ה- שיתבטלו לאפקעינהו צריכין דלאנתינה
 מהני דלף התוס' שיטת אך למפרעקידושין
 ד- לאחרינא דחב פשום בגט בענדהודאת
 כשר דכאה* לפי"ז לומר ויתכן לכהן,אוסרה
 וכנ"ל. אפקעינהומסעם

 לכהן, אסורה כך בין המגורשת אם 4ך ~:.
 מטעם כשר וכת"י לאחרינא הב הף לאשוב

 למפרן הקידושין הופקעו היא בע"ד,הודאת
 מעתה. מגורות הגם נתינת משעתהרק

-
 מטומ- מתקדשת והיח הפסוק יל"פ ילפיתו
 דהוי בכתבי גט לה נתל דאור" דאףאתה,
 בו שאין- בגט אמרני ולהנשכי זמן בוכעץ
 לדוד, ~תרת ב"ש הייתה וא"א אפקעינההזמן
 ב4ש במעשה דוד על הפסוק מתרעםמ"מ

 מקר הפתה דב*ש מתקדשת4, "והיא ואומר-
 למפרע, הופקעו לא וקידוש" לאוד"דשת

 אסורה ממילא א"כ דנטמאה דכית"סטומאתדף
 לאחרינא חב גירוש" בהודאת הוי ולאלכהן

 מטעם כשר בכתא כתב וא*כ לבהןלאוסרה
 נפ- ולא אפקעינהו תטעם ולא בת"דהודאת
 גסוף"מלחמה הגט חלות מרגע רק האישותקע

 ודףק. ע"ב ס' דף בכותבות שם התוס'וכמ=ש
 התוס' שם הקשו כתובות בריש והנה:ג:
 דאיכא נשים דבשחר מ"ב לו הי' שאם.בדיה

 ע4ש, הד' ליום להינשא צריכה -אמאי ס"ס:

 שם התתרן שכ' דכמו לתרץ מקום ה"ובאמת
 בבתולה דלמה תמיהתם על . דבריהםבסוף

 דה"א שתירצו מבגט לזנוח יותרנשאתחששו
 לו- אפי חשו ימיו כל באיסור תשבעמושלא
 תותו דס"ס דגם נוכל כן שכיח, דלא אן*גטת
 עם נוחי ימיו כל  שנצטרך יודן הי אםש"ס
 ולכך הושחה ה" לא ס"ס על לסמוךאשתו
 ד/ ביחם שינשאו הנווים בכלהתקינו

 זוכר עין בספרו החידוש הרב מ"שוהאה

 יהושע יזר" הרב דמדברי ט"ו אות ס'מערכת
 שע.א ס" ריש יףד . כנה"ג הרבשהביא
. בשיורי וכ"כ לכתחילה להיזהר יש בס"ס_דגם

 לפרוש חסידות- דיש ח"ד ס" 'ביור"דברכה
 קע'ז ס" יעבוש בשאילת וכ"ט ע"שמסמס

 נימא ואם עישש הוא חסידתה מסרסדלפרוש
 כמקח דהף נמצא נושאה ה" לא כןדמשום
 .אין,רצתו דאעפ*כ -למימר איכא אךטעות,
 מקחמיהי

 טסות.
 בעילתו זה ע"י דנמצא

 לעבור - רצונו - ואת זנות בעילתהף
 דפנו" זנות בעיינן אי זה אךאי~והא,

 איכא שוב שלרבנן רק הוי אי לאבל -טהרת.-הף
 מ"מ מדרבנן עות בעילתו שיה" דחףלמימר
 לסמוך .יצטרך לא יעיו שכל ובלבד בכךיצונו
 הוי דלא דצ"ל להפוסקים ובפרור סקס.על
 ביאה דשעת כיון' זנות דביאת איסורכלל
 טפי ארש בעלה קידושין דע"י בהתיר,הייפה
 ,-דמין

 על ימסוך ימיו כל יציצטדך בכך רצתו
 -- .-- ך-- והבך טעות ~קח והף:.ס"ס.

.. 

.
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 לקידושין רבנן חפקעינהו בצנין ובאמת
 קדיש קדיש,בכספא בגם'.תינח דהקשו.מוגה
 לבעילתו רבנן שף' למימר איכא מאיבביאה
 באיסור עבר דא*כ הקשו ג"כ זנותבצילת
 סה"ת דבר. עקירת דהוי ר"ל דפנתי .זנות

 וכבר כהרבות, ריש בשסם"ק פ וראהבקמע.
 מזה קצת תדפס גיסה בשיעורי בזההארנבנו
 מדו- דפנתו-ל2 זנות בעילת ואי כ"זבירחה
 ע4י בהיתר דה" כיון אמר" אובבן

. 
 קידושה

יבין

 ויסח-

 .. - א"ש. בלל
.

--. . . . . ,
-

-
. 
דעתו נתקרתה ,"1 הענדתם הל זה. ~לאאן '
 דלעיל מהאופנים ואף דב"ש במיתה דוד,ביל

 לו_ עותדת . היתה אפקיהמזודמסעם-
 לא

 אפקעינהו נאמר איך קווה דת" דעתונתקררה
 בבעילת דאורייתא באיסור דיעבוהדנמצא
 ביחפת בתולה לפרק שהגיע עד דפנף"זנות
 ינכל תקנו דלמה התוכן לעשיית וקשה הזף-לים

ן בהם דהףהנעקם  ה" ד4פפ כנ"ל -י"ל אך ס"ס 
 ה" לא ס"ס על ימיו כל לסמוך ושיצטרךיגרע

 פת לומר יתץ וארך מעות, כמקח והוינישאה,
 זנות דבעילת דאורייתא איסחהא דעברצא

 לא דפנו" דמ"ז לומר ההכרח וע"כדפנתי,



 סבאישררכב

 קידושיז עא דהוי כיון או מדרבנן דקהוי
 אפקער למיסר איכא שוב וא*כ איסור'ל-ה

 זנות דבעילת משום מע" לקידושין רבנןנהו
 ע"י היתר דהף או מדדותן רק ל"הדפנכם
 ודו"ק דצתו נתקהרה ולבךקידוייז

 ע"א יקום לא העפרי את בברחיבאנו
 בחשה הוא קם אבל קם אינו באישבאיש

 המרסא "וא כן יהושע ר' רבדילהביאה
 יהודה ד, דברי מגיה הגומא אךשלפנינו
 .דבמשנה גרשום משוס נהאה להגיהוסברתו
 בזמויעוה בזה הארכנו- שכבי יבמות'בסוף
 אין אומרים יהושע ור אליצזר ר'איתא
 ולבן אחד עד , עפ"י האשה אתמשיאין
 דרשה הך על לגרוס דא"א להגד"אס"ל

 אך קהחיע' ר דברי נאמן דנ"אדספרי
 יהושע ר דברי שלפנינו בספדילפמ"ש
 הישע, דר' אליבא תנאי דתרי לומרההכרח
 הגירסא לאוקמי וגם הדעות להשתת כדיאך
 בסיד, תמיד מדרכנו שזה לפנינה שהואנמו
 במ"ש בהשיעור דברנו דכבר לומר נ"להי'

 חח" אסמכתא' רק הוי הטפרי דדרשתהפנ"
 ראין במשנה יהושע ר דמ"ש לומראפשד
 מהני מדרבנן אבל מה"ת החנו נאמן (רעד
 ניקה וזה אפקעינהו מסץם אשק ברדותע-א
 וכמ"ש אקרא וחסמבוה בספרי יהושע ר,לנו
 ודרעק אסמכתא רק דהקרא פוסקיםכמה

 בתחלת מ"ש ע"א ל"א דקיזישיןובהא
 אביך, בכבוד חיבת ואמך שאתהדברנו
 חייבת דאשק הא דאורייתא הוי אייל"1
 -ואתה זאת סברא אי ובכלל בעלהבכבוד
 סשה  דאודיחא הוי אם לנבור דוחהואמך
 שכבזד יכול ע"א כ"ח דף בכריתותבמשנה
 אמו איש התל החם כבוד על -עודףהאב

 אבל וסקולים ששניהם מלסד תראוואבי
 מקום בבל לאם קודם האב חכמים.אמרו
 דפם אבע' בכבוד חיבק ואמו שהסחמפני

  דמדרבנן היינו חכמים אמרו דאבלבתפתי
 זיקר  וכנידן דמדאורייתא לפי"ז המשנהופ"
 פהתוס' אך קודם' אביו כבוד ומדרבנולין

 זאת דסברא משמע עקב ה' דףביבמות
 בד-ה שם והקשו מדאר הף ואמךשאתה

 דוחה שאינו אב בכבוד קרא לחמ"לכולכם
 מח- ואבל שההא דחי לא קרא דבלאושבת
 1"ש וכר ואמך שחתה וכמ"ש וסבת עלהרק

 הקשו, מה דאליה מדאף הוי זאת דמבראהרי
 ודויק. אביו כבוד נדחה דמדאד קראדהביא

 דנסתפק של"ג אות דרבנן בארזאשרר
 מדאודייתא בעלה בכבוד- אופה זהיבתאם
 דקאמר הש"ס שמלוה ומביא מדרבנןאו

 דהוי קצת משמע בכבודו חייבין השמךאתה
 דמד- העיד דארעח בעפוש ושםמדאורהתא'

 סיפק איו תיראו ואמו אביו אהפ חז"לרשת
 דאי "ה-ת דחיובה כוכח וכר לישותבידו

 דאר אב כיבש מצות תדחה היאךמדרבנו
 הרא"ם כתב ינו' אמו דאיש קרא דהךרייתא
 1"ש, לכבוד ענין תנהו לפורא ענק אינו8ם

 ד"ה בתוס' 1"ב ל"א בקידושין שם עייןאך
 אמרי' ונר משש רא" אק שלפי"דשיש,
 הפי מדרבנן, הוי בצלה בכבוד תחבתדאתה
 שאתה חכמים אמדו כן שמפני לפי"זבמשנה
 אבע כבוד ולכך אביך' בלבוד הייביזואסך
קודם.

 תיר ואמך שאתה בהכותה חקרתיובכלל
 כבוד אמרו כן דמשום הכוונה אי בכחודובין
 אומר וחביו כית (י אמו מכבוד עדיףאביו

 וברגע מים הביקיני שמרת ואימא מיםהביקיני
 מחףב אינו הגן ממילא בכבודו חחבת השזה
 שתצבור נמצא יכבדנה ראם אמו בכבודכלל
 ונחקרתי בחקירה ג"כ תשף חה חיהכה,על
 ולאביו . זה דבר לי תששה אביי לו אמראס
 לכבדו דהיב אי לבן ולא עבדיה זה מעשהזעי

 שבת חלל אביו לו אמד כמז .-תהזידיתכן

 -משא.כ לבן הוא ושהעבירה - ופאני דשתםאי
 בכה"ג דגם. נאסר השם לאבקה רקכשהאבידה

 דברגע בעניננו גם א"כ לכבדו מחויבאינו-
 גם החיוב חל מים השקיני אמר שאביוזה
 בכיבוד ועוברת הביקיני אומרת ואמו אסועל
 לכ- חייב אינו ולכך בעלה כבוד "הצ עלזה

 בפשי- הפשנה לשח אתי כן נאמד ואםבדה,
 מה-ת הוי בעלה דכבור נאמר אם אףטות
 הם פקדכם דאמד במשבה בסתיהה הויח"כ
 שקולים, ששנאים מלמד קודם דכבחיוואמר



כג סבאישראל

 אמדו אבע לכבדה, שמחויב באהל דוקא:
 ואמו שהוא תקום בכל_ לאס קודם האב:מים
 אוסר דגשיו באהל שודא אביו בכבודייבין
 השקיני אומרת אימא זה וברגע מיםשקיני
 בכבוד שחייבת חיובה על תעבור יכבדנה:ם
 ודךק. לגמרן חיובה ונעקרעלה

 בתה"ש ממ"ש לזה ראה כדמותוי"ל
 שאם כתוב מצאתי כתב סמ"ג דקדושיןפ"ק
 אמו על קדיש יאמר שלא בבנו מוחהאב

 קודם כבזדי חי שהנח מאחר עליו מקפיד-

 אבר שנהגו מאחר לו לשמוע דאץן נראהוי
 דר מעובדא יתום קדיש ' לזמר הק'ינו
 נפש ונייח זכות שהיא ממנו שמורהקיבא

 לו אומר כאלו הוי ידיי ותתי ופרשוכני
 תר מושרים מדברי ויהוא דבר יעשהלא
 ואהבת על עובר בדבר שפוחה אביו:וד
 עב"ל, זה בעניז לשמוע לו ואסור כמוך4עך

 דאם "רי ס"ג' שע"ו ס" ביוריך ברמ"א"ה
 בכיבודו כמוך לרעך ואהבת על יעבור:יו
 בכבודו. כלל מחץב הבן אינו הבןל

 הש- לו אמר שאביו דברגצ דמיון עודיי"ל

 ארי ההיא על" גם לכבחץ החיוב והל מיםקי

 ש- החייב ביה לבטל ורוצה מים השקיני-ת
 מעשה עושה אינה דנקראת י"ל א"כ לכבודו,

 ס" ביו"ד הרמ"א שהביא ולהבא ביה.ך
 אא"כ רשע אבי לכבד מחויב אינו סי"פמ

 כבודה חיוב נדקר ולכך ע"ש' תשובהטה
 ודחק, אביו כבוד רק לפניו ואת.סו?

 שם-סקייג. שאול ביד וע"ע בזה לפלפלש
 לאמו מים השקיני אומר באבךוהנה
 שאין זו מעובדת נראה מים השקיני.מרת
 הם, בקטטה יטרו"ץ בית שלום אצלםירר

 לה יזרוק זו קטטה שסתמת .מאד יתכן"כ

 אפקעינהו שיה" ובאופן גס כעסו בחמתכף

 בכת"י בכתב וכמ"ש סיני לקידושץ:נן
 אפקעינהו, בהו דאמר" אופניםבשאר

 תחבת חשנה אשתו . אינה דלמפדעצא

 הציווי בתר אזלינז חי לספק יש וע"זבודו
 אמו בכבוד מחיב הד לא הציוויטעת

 דאפקעינהי כיח נאמר או,,ל
 לקי- רבנן

 לכבד חייבה נעקר דלמפרע נמצא מינעטין

 אמר" אי זה כל חך שוין ושניהםבעלה
 ע%שע וג את ושחל וחזר וזהאפקעינה4
 שבמשנה שקאה חיא את ששאל אחרדיכא
 .נאטו 1;א דמע שר"י ל" אית יבמותבסוף
 אשה בעדות דנאמן אמר ובספרי אשהבעדות
 האיך ריי אמר דמשנה לעיל כמ"שץ8ל
 אפקי ומסעם נאמן מדרבנן אך מהרתנאמן -=%

 ששאל תה אקרא בספרי ואסמכינהועינהו
 אי בזה - והייתה וכהציץ מה נתגרשהלרני

 דלא-שייך-אסתם י"ל ותו אפקעינהו.אמףינן
 אף4רבוןעת בכבורןאביך חייבץ ואמךדאתה
 ניקד - מים - בכבחיו מחףבת'. ומיתההציוות
 שאתה נאמר שאיך הייתה דכותתו אולמפרץ:
 שמלוק לנלחש איכא הא בכבחי חיימןואפך
 אפקעינהו ןלי44 ובחתה קטסה ההמת גטלה
 - . -- שין.--- גוניהן דשוב י"לומ"כ
.---. . 

- 

.. ..:--.- 
- 

 -ניכר עיניך מבי3,ריסי הויב_לו ._ויתז ..
 שאלתר - כותת שביקר דווקא אלמנהשבן

 אמרגנן אי אחד עד ע"י  לעדה אמךלהתיך
 חלמנה :נקראה שעגתה ומציךאפקגינהו.

 עתית ע"ב ע"ח דף בב"מ חדל שדרשווכמו
 מלמד יתומים ובניכם אלמנות נשיכםוהי

 עוצים ובנוהם להנשא מבקשותשנשותיהם
 ולכך אותם, מניחים ואיו אבדון לנכסילירך
 .דאפ- דינא _הך לידע אלחנה הבן .טאדרצה

 ובתוס' ע"א קיזז דף ביבמות ועייאשקעיבהה

% חלף זה אך-  עות דהמ.מאת אסרען 
 בעילותיו דכי אפקעיבהו שיי דנמצאדאיסורא

 איסורא בזה אין בהיתר דהיו כשן או זנותהיו
 יקעקע שרם להם . הטל :לו שרמז וזת.וכנ"ל
 ע"א 4*ב דף בברככן ואמר" כתרנג4.ז.להם

 נשותי- אצל מצוין ת"ח י4ף שלא טבילהלגבי
 אפקעיבהו אמרוד דלא- לו ורמז כתרנגוליוסן

 נשותי- אצל-: מצרן. טהך:שהיו יהדדא"כ
 ס*ל - ולכך זצ~ת . . דבעילת :איסוהאהן

 לאו דספרי והבש נאץ ע"א דאיןבמשנה
 - להבן. הגר"א וכגירסה היאאנא

 וכא- עיקר .דלגבי כ"י לו שרמז ישלאו
 אפק- אמר" אי שכוונתך מהו נתגרשהלתך
 אם לך אומר אני עוז הנ"ל באופןעינהו



 סבאישראלכד

 השקיני ג"כ אמרה שהיא כזה קטםבשביל
 ולח אפקעינהו וויהי' ובאופו יגרשנהמים
 י"ל זה. מכח זנות ההיי בעלותיו שכליתוש

 מעשה עויה כאינו כבד הוי זהדבש2?ל

 קעקע וזה וכ2-ל, לכבדו חייב ואינועמך
 ל- חייב אעו ולשניהם כנ"ל, כתרנגוליןלהם
 הנ"ל, כהאופן עמך מעשק עדשין ראינםכבד

 ודו"ק. וכה מים להם הטל השיב צחוהובדדך

 בעומר לל"גדרוש
 ת"ד ע"ב כא דף ברכות במסיחיתא
 יהושע 1" לפני יתל אחד בתלמודמעשה
 רשות, צ"ל תובה או ישות ערבית תפלתצ"ל

 או רשות תפ"ס צ"ל גסי-של רבן לפזיבא
 לי אמר י-* והלא א"ל חובה א"לחובה
 לביי בהלכה( זא"ז המנצחך חכסץס :)פרשיי תריסי בילי ומיכנו עד שמתז אצלרשות*
 השואל ימד תריסך בעלי כשנכנסוהח"ד
 חובה, ר"ג א"ל חובה או דשות תב"עושאל
 שחולק אדם יש כלום לחכמים ר"ג להםאמר
 משמך יהלא א"ל לאן' ת"י ארי זהבדבר
 רגליך על עמוד יהושע א"ל רשות ליחמרו
 חלמיש ואמו רגליו .על א"י עמד בךויעהץ
 המת את להכחיש החי יכול מת והוא חיאני

 החי יכול היאך חי חטא חי ואניועכשוי
 נצערה כמה עד אמרי 5מר החי אתלהכחיש
 במעשק בבכורות צערני תשתקד ברגהתטיל

 וכר תעבר" תא צצרי. נסי הכא צער"דר"צ
 היינו וכר עזרי בן אלעזר לר שקמילאלא

 פינה  שבעים כבן אני הרי ראב"עדקאמר
 חדף מר נדהוש יכר, יטר שנה שבעים בןולא

 אלא לקנאתי חתי שבתא חדא ומרשבתא
 ובתא חדא דראב"ע שבתי מלתא ר"גלדרוש
 תלמיד ואותווכף

 )פרש-
 הפגע ושאל :

 הוה' שחחי בן שמעט ו" חובה( אורבוות
 וכבר הדקדוקים מאד רבו יובסוגיא

 יערות בספר כמלאכ-ם, האשונים בהדרכו
 נפלאות שם כתב האחרונה בדרשתודבש
 עם- יעקב רבנו ונבן באריכות, הסוגיאלבאר
 זה סוגיא על פיורד קונסרס עשהדין

 רשב"י האלקי התנא וצל ההילולאולכבוד
 הגם' בבשור ומנ"ל מה חלקי אענה אניגם

 כסזדקדר כמה רק שפריט דשמהשבשמעתא

 את גם לשאנל השואל הלך למה א.קים:
 השיב והלה ר"י את שאל שכבר אחריר"ג
 רשות.%

 בפלי שיכנסו עד המתן ר"ג אמר למהב.
 החברים שיכנסו עד הול"ל דווקא,תריסיו

 לומדי כי כבר יודעים ושמו התלמידיםאו
 לומר ריי יכול איך ג. חכמים. הסביתמ"ד
 כיהוא ושזרי בדבר וחולק מי שאתלר"ג
 ר"י שאמר זה מה ד' רשות' אמרבעצמו
 יהבחיש החי יכול סת והוא חי אניאלמלא
 שר"י הדעת זל יעלה ח"ו וכי וכו' המתאת
 - האמת. את להכחישרצה

 מי הזכיר ולא הגב' העלים למהה.
 המ- כל גמר אחרי ורק השואל התלמידה"
 ה". רשב"י תלמיד ואותן הנם' אומרעשה

 דתפוע הפלוגתא יסוד נבארובתחלה
 דלעיל ת"ל תלוי. זה במה חובה אורשית
 עוה"ב בן איזהו ר"י אמר איתא ע"ב ד'דף
 וכך. ערבית של לתפלה פטומך-גאולהזה

 בצינן לתפלה גאולה דסמיכתובמעליותא
 המובא עמרם רב מדוד סברת סברות'ב'
 רטיבותה דמפאת רפי, ואמר ד"ה גתוס'שם
 ולא הגאולה אלף להסמיך יש התפלהשל

 דם;פים מס-ש שיכח זה ודבר באמצע'להפסיק
 ע"כ רשות אלא חובה אינה ערביתדתפלת
 בערבית לתפלה גאתה להסמיך ?ורךאין
 בערבית התפלה לפני קדיש אומריםולכך
 בד"ה לש"י סברת הט שני' וסבראעיי*ש.

 דברכות בפ"א מירושלכי שהביא סומךזה
 הוא למה לתפלה נאולה סומך שאינו"מי
 פתחו עי ודפק שבא מלך של לאוהבודומה
 הוא אף שהפליט ומצאו המלך יצא מלךופל

 אליו להקברה מקרב אדם יהף אלאהפליג,



 מצרים יציאת של וקלוסין בתשביותוכרצהו
 לו יש אליו קרוב ובעודו אליו מתקרבוהוא
 דלפי להיפך מזה הרי עכ"ל צרכינולתבוע
 ע4כ גאולה של והתשבחות הפסוקיםואומר
 ולתבוע תפלתו תיכף להסותך עלעחובה
 המלך. סלפניצרכיו

 שמושלמי סברת דלפי לחדש נ"לולכן
 ונדפק דכיון חובה הרה דהפ"צ לותר הכרח"ש
 וקישסין בתשבדית ומרצהו מלך של מתחועל
 להתפלל לו וחומה להפליג לו אסורע"כ

 מצען זה וכעין המלך. מאת צרכיוולתבוע
 פל' ההמבים דכתב הא יכע בראב*ד'גם

 של תפגע להתפלל ש איש הגז 45גתתלה

 חנך הח"ה והמשקע קודם בצל"ש שבתלילי

 בזמנה" מדקדקיו ואץ רשות ושת145לפי
 אלא כן  לעשות ראוי "אק חיל הראב"דכתב
 לתפלים גאולה לסמוך צריך והלא שעהלצורך

 מפאת ערבית שבתעלת דאף דסובר מיההרי
 5,מ בזמנה, לדקדק ושבה ה" ל%עצטעתה

 להסמיך צה4כוצריך היאאחרי ק"ש דזטכיח
 לדקדק חובה כבר יש ע"כ לתפלהגאולה
 תיכף אותה שיסמיך כדי הפ"ע של בזמנהגם

 הרב סברת על וחולק וגאולה, ק4שאחרי
 רשות רק הוה ,1ת45ע דלפי יטפ"עמרם
 אלט  תגאולה אל" להסמיך צייד איזע4כ

 חובה בלילה קבות ומנה שק"י לפיאדרבה
  ואני ודו"ק' דמן' באותו תפ"ס אליןלהסמיך
 לומר הכרח יון י סברא דמכח רקמוסיף
 צרכיו שיתבע כדי דיבה הוה עצמהדתפ*ע
 והבן. המיך' אצל קרובבצחיו

 חובה או רשעת דת5"1 דהא יקלמ"פ*ז
 בלילות מצרים יציאת 5זכיריז אי חלףיהא
 בערבית יצוגם סוכייין דאי סוכירע' לאאו
 -שאדם דכיה הירושלמי סברת לומרשייך
 וקי- בתשבחות ומרצחו צלי להקב,המקרב
 קרוב ובעודו וכר מצריס יציאת שלוופין
 הוה זה וכשוס דרכיו לתבוע לו ישאליו
 יצום מזכיריו דאק א"א משא"כ הותה,ת45ע

 ץאמר 5ר' בערבית אמרינן לא דנםבלילות,
 התשבחות כל יו שם - ואמתה אמתולא

 בירושלמי כס"א - יצי"43 שלוהקילוסין

 עא4ש שמוע ט והי' שמע רק קוריןדבלילה
 שחך לא ע"כ כאן. מתנ" על ברשב"אחמק
 מאריך אינו דכלל כעז הנא סבראלומר

 רשות. תרבית תפלת ולכך וקילוסךבתשבחות
 במהני ראב*ע דאסר תשד יומתקוביה

 ולא יננה שבבים כבן אני הרי ע"ב יגבדף
 בסר ה"מ; ושי בלילות, יציאה שתאמרזכיתי
 לפי שבכים בן נלא שבהים כבן דירןגיא
 *גדל נם לו ונתשה שנה י-ת בן רקשה"
 משריעע יבורא 5ה דלפיה תרע לבן. זמוש

 אטף  יצגי לא עוד שנה ע' כבן שהואשאעפר
 אבל שנ-נ י4ה אלא עדיין חי לא גשמתאם
 דידן בנמו דהנה נפלא* 5ף י"ל דרכטלפי
 לפי מנבראות ר4ג את העבע? דרבעאיתא

 ויצו רשות תפרע ונאמר על לת"ישצער"
 הסרת לו ה" אך לנשייתה האביע אתלמנות
 ולו שהזקן נס תעשה לבן זקן לו הוושלא
 ל" מדאיתרחש ראינן א4כ עי"ש לבןנעווה
 וה- ר"ג את שהעבירו בזה צודקים דהיוניסע
 ראב14 וזמש רשות. דתפ4ן נ"י עם ההצדק

 בן ולא 1' כבן ומד שבעים כבן אניטוי
 ושא' וזחה כנכל" ניסא ל" שאיתרחש לפיעה

 טלא ~כן כמ"ש, רשות דת5*1דהילכתא
 דמהא כשן בלקיתי יצירם ותאמרזכיתי
 כליי יציקמ 5זנייק דאק רא" רשותדתפ"ע
 בתשי ו5אריכין יציעי סזכירין היו דאםלות,
 לומר צריכים היינו יצרים ול וקלוסיובחות
 והט. כנ"ל, הות החטהדהפ"ע

 אזלה לשיטתייהו נ"י וגם ר4ג דגםה4ל
 הא על הגם' מקשה ע"א מן דף לעילדהיה
 עמוד עועיה עד מצמתן השברים חלביםהקטר וכי אמרו בלבד זו "הלא גמתנ" ר"גדקאמר
 קתגי לא פסחים אכ-לת והילר וכרהשתרק
 יד מצותן פסח ואכילת וכר ק"שורמץ2הו
 הת קשיא לא יוסף איר הננחר; עמודשיצלה
 הבשר את ואכלו דתניא ר4ע האראב14
 בלייה כאן באמר אומר ראב"ד הזהבלביא
 בלילה פצעים בארן והברתי להט תאמדהזה
 חצות יד כאן אף חציה עד להש מההזה

 חטי שעת יד בחפזת, באמר חולא 147א-י
 דאכילת חנא כהאי סקל דר4ג נמצא תר.זת4



 סבאישראלכו

 לה קתני לא ולכך חצות 1ד רק הוהפסח
 תנאי כהני תנאי סעי בגמי וצם ואיתאבמתני.
 כבוש בערב הפסח את תזבח קוםדתניא
 בערב אומר ד"א ממצרים צאתך מוצדהשמש
 זוינו אשכל( אתה השסמר הכבהא זובחאתה
 ממצרים צאתך ומועד ור"ג( בראב'ע חצותעד
 אתה במרב אנסר יהושע רבי שפרףאתה
 אתה מתי זען אוכל שתה השמש בבואזובח
 )ה"2ד ממצרים צאתך סועד ןד חיולךאוכל
 כן 1ל בגם' ום ייולך כר14( הבוקרעד

 חפזון מ4ן סבר ראב4ע חפזן יפעת 1לנחלקו
 חפזון חפזון מאי סבר וע"ע דמצריםחפוין

 אולם בודי, על הסוגיא כל כיי"שוישראל,
 שאנו ההודרן לעיקר ס"ל התניע דרוהיהצלם4ז
 דישראל חשזק על היה יצאם וימודים
 פסח הקרבן אוכלים ולכך בבוקרייצאו
 היה ההחץ' דעיקר סבר ור"ג הבוקר'עד
 ומה- בפייה בלילה השנו דמצרים תפחן1ל

 לומי ותתתבי לצאת. רשות להם נתנומצדים
 בלילה צחה דיה מצרים, חפזת דס*לדמחן
 ה" מאז בית בלישת יצי"מ דמזביריןמדבר
 .דהוה ישראל הפזת דס"ל וישע הנסתיקר
 בלילות. יצי"מ מזכירת שאין סולבבוקר
 אכ מצרים זרזת דס"ל דורג שפיר י4לויכן
 לוסר ושייך בל-ית יצים דמזכירין נמיס"ל
 סובה, תפרע ס"ל 1*כ הנ"ל הירושלמיסברת
 בלילה אבל ישראל חפזון דבל ע"ימשא"כ
 הנ"ל סברא נויך ולא יצי"מ סזכיריןאין
 מצאתי זה ומעין רשות' תפ"ע ס"לע"כ

 ובב"ש וע""42 דברכומ ח"ק סוףבצל"ש
 באופן לומר יעושר לדרכינו אבל דק"ש.פ"א

 את התלמיד ששאל אף ולכן חיקק.שכתבנו
 גם לשחול הלך רשות חפ"ע לל יהשיבכ"י
 ר-פות לכ"י מ4ל מהת"ז דרק חשב כי ר4גאת

 די2וראל חפזת היא דהעיקר אזילדל-ציטתי
 נ"י על שם ונחולק מי משא"כ בבוקרשה"
 ~כן חובצו תפ"ס ויסביר בתהלה נ5ייחלוק
 ר"ג לו השיב 2אם02 ר"ג, את לשאולהלך
 חרכה.תפרע

 רוות תפוש אי הפלוגתא ביסוד י"לועוד
 1ל התורה מן דרדרת ב' בגמ' דיו חובה,או

 את "לאהבה 1"א ב' דף תענית במס'תפלה,
 היא אתו לבבכם בכל ולעבדו אלקיכםה'

 תפלצת זו אומר הוי שבלבאבודה
 ע"ב ל"ז דף וב"מ 1*ב ב"ב דף ב"קובס.
 ואנול השבם רבנן דאמר מילתא הא"מנא
 ואמרו הצינה מפני ובהודף החפה מפניבקיץ
 לגברא מש ולא יושט רהוט שיתיןשינשי

 זו חלקיכם הן את ועבדתם וכי כרךדמצפרא
 מימיך ואת לחמך את ובךך ותפלהקמ"ש
 ואילך מכאן מים ול וקיהל במלה פתזו

 מהלע פ"א והר"מ מקרביך" מחלהוהסירותי
- ב' מביאתפיה  צ"1 ולכחודה אלו. פסוקים 

 אך עבודה, בשם איקרי דק"ש מצינושאיפוא
 בסעם לייל רפק שמביא הירהשלמי דלפינ"ל

 קאש לשווא דבשעה לתפלה, גאולהסמיכות
 וה- עקרב הוא יצי*מ גול תשבחותומזכיר
 שפיר י"ל להתפלל לו יש ואז אליוקב"ה
 "וצבדתם בלשת ותפלה ק"ש נקראדלכך
 שברועה רואים דמכאז כשן אלקיכם* ה'את

 ה- את עובד הוא מציה עונהשהאדם
 מלך של פתחו 1ל דפק כאלו והוהקב-ה

 ממנו מצוותו לקבל אליו מתקרבוהקב"ה
ודרק,

 מלעבדו תפלה ילפית דאי י"לעכ"פ
 אז חפלה זו שבלב עבודה איסם לבבכםבכל
 ושניהם לתפשי שחרית תפלת בין חילוקאע

 את ועבדתם מהכ' דדשינן אי משא"כחובה,
 תינה שמיינן אז וכר לחמך את וברךהא'
 פת לאבול צריך ואז ונחרית תפלתדוקא
 ערבית תפלת חבל התפלה, אחרישחרית
 רשות. רקהנה

 בכל מלעבדו גרעינן אי יש נפ"מעוד
 קרא בש" להשנא וכר מלעבדתם אולבבכם
 אם בלש התפלל %ם צ"1 וז"ל כתב ב'ס"ק
 לחי"ל אע"ג ליצא משמע דלכ(אז-היצא

 קפ"ה אפי' ת"ב סד במ"ש בדויד יחילהרהור
 א-כ תפעה זו שבוב עבודה איזולבבכם בכי ולעבדו שיכתיב דגמתם, תפלהוצאני
 שחשבות יודע והקב"ה הלב בכוונת תלויעיקר
 היי"ש וכה יצא ללא משמע דבגמ'אלא
 מלרבדו דר2וינן דחי נפ"מ דיו י"ל?"כ



 באגדה תורהדברי
 וליוחא סרןמתק

 אמור פ' דרעווין רעוואבעידן
 הכהי אל אמור וכר מונה אל ה'הדבר

 קדושים וכד אליהם ואמרת אהרן בנינים
 תבר אלקיהמ, שם יחלשו ולא לאלקיהםיהיו

 והדקדוקים יאסר, מה אסור, הוא מהמקשים
 בהקדם תלל רבה כסו רבו אלובפסוקים

 וקראתם הכא, וקדאתבנ ג"פ המסורהלפריי
 והלכתם אתי וקראתם ואידך, הזה, היוםכעצם

 הק- וכן, יטב( כ*ט )ירמ" אליוהתפללתם
 )מלכים הבעל בנביאי אלהיכם, בשםראתם
 הממש מאור בספה"נ דהנה תשל יפח(יט,
 יהף כי אדם הכהוםפ"

 ואת בצחרו בעוי
 דהנה צרעת, לנגע והע בהרת או ספחתאו

 האדם, בלב ה' יראת להתנוצץכשמתערל
 לדבק שיוכל זו מדריגה לו שיש אותר
 שבא או שעות איזה ובתורתו בהשייתעצמו
 לחטוא היצב משיאו קדרתה בהירותלו

 מדי ובעל צדיק שהרן מחשבות לחשונליוצר

 התלה- מעט ש"? עצמו שרואה תיוןריגוח
 ולי בהם ישסף שמוח ובהירות דביקותבות
 כן ובהיות וכר עצמו בעיני יחשבצדיק
 מל- שאת וזהקפ המדריגות, מכל למטהנהול
 לעבודת התלהבות הינו משואות משטתןשון

 בהיהות * בהרת דביקות ל' ספחתהבורא
 שמהור לשון אלא והי' אין בשרה בעורוה"
 חז לצדיק  עצמו להחשב שמחה בזה לושיש
 צרעת לנגעוה"

 עכלה-ו"
 היצהיר אורב תך

 ובנקירה התנשאות כמעט להכשילולהאדם
 מעביד אחת ובמחשבה הלב גבהת שלאחת
 לצד עבודתו כל ואת שעמל  עמלו כלאת

 וברגע משנברא, נברא שלא לו וטובהסטרא.
 לו הצפון חלקו כל את לאבד יטלאחת

 והת- אותי וקראתם המסורה פ" ההבצחהשב,

 גראף 8שם שתתפלל אחר שאם אלי,פלקתם
 בצצם וקראתם יה" הברתמת, לפנישנכון
 שתתנאה הפעו מאיה שהוא כעם החגהעם
 אז שהתפללנו ההכלה טוב על לבךתחח

 הוא עבזדאבם כל אלד,יכצנ בשםוקראתם
 הלך התפלה כל כי ע"ז עבדתם ח"וכאלו
 ודרדרכם לקמיט והתפלק האחרלצד

 צלות" בתר י*ז ברכות חז"ל תקנו%זה
 לכל כצפר תפשי תדגם נפשי ולמקלליאמר
 דשם פי, אמרי לרצון יהיו ומבקשיםתה"
 בתפלתו ומעיין המאריך כל לגגבדף

 בקשתו שתבוא שמצפה ותוס' רש"יפרשו חם-
 תוחלת אלא זה אין %ק בתפלות שכיןלשי

 העם כל להאריך ףכול לב, סחלבממחסכה
 התנש- קצת של זה פיגול ומהשבתבתפלה,
 הסברא לצד תפלתו כל את שעבירהאות
 האדם מתבתן ותפלה תפלה כל אחרולכך

 לב בנאות שה" שהתפלק ובתפלתובצצתי
 השפ- מדת מיד עליו מקבל לכןחנהתבשאות

 מבעל ומבקש תה" לכל כעפר תפשילות
 הי ולא תפלתו על לו שיכופרהרחמים
 ברכת ולכך פי, אמרי לרצון הדיה"כראוי
 ובבר- לש ומלאחד" מהקת מלפג"התודה
 דהנה תשל כ"ג ברכות מס"ת לאחריוהמ*ז
 בנפשה להתבען מתחיל אכל שהאדםאחר
 שאנלחי. הבהמה מכשר השוב יותר אנימה

 ומצחי בשר, לאכול לי שיהיה לי מגיעולמה
 וכל ובתורתו בה' מרדתי דעת לי שת"מעת
 כליתה כחי והבל ולתוהו יגצתי לריקימי
 איני כי למטל קש קצת אש" לי מגיעהיש
 מוטתיל שאכל אחר הקע לבהמה אפ"דומה
 לקר שהשיית על חסיד לה' ולהודרתלברך

 תפלה דעיקר אמר" אד לבבכםבכל
 מלק- דרשינן אי משא"כ חלב בכהנתתשה

 הכקם היא החקר יא" חי וכףדום
 אייה( הבעגל בירקון)התשך



 בל- אולם לאבול, בשבילו ונתן כמותובהבנה
 כלר מתבונן הלימוד דאחר ההיפך בדיוקה"ת
 אחר ניצוץ עם למד עלא גראף, ה" שיאמדו
 לכן רבט' דקאמרו מה יודע ואשו יר"ששל
 לבטלה ברכה הדממש זה כי לברך, יכלאינו
 הכעסתי ועוד ונלמדתי מרה כלום יודעדהרני
 שמתחיל קודם ולכן אג בלימתי בחשראת

 הרחמים בעל עלי ירחם אולי הושב~מיד
 דעת קצת לי יתן ערמה לפחדיםוהנותן
 ם כראות ללמהי ואוכל חדת*ק עמקילהבין
 אח"כ אבל מהית והוא ברכה לעשותיש
 הברכה מצוה בכל הגה ונ42ל, מהרתאינם
 והבן. וכנ"ל ז'( )ספחים לעויתה.עובד

 את לאכול חכמים דתקנו הא יובןובזה
 הצורך מן ה" דלכאודה למרור, קודםהמצה
 וימררו על שמורה המרוד את קודםלתכול
 בציקם הספיק משלא קודם שה" חייהם,את

 ונפל מצה, אכילת של הטעם שהואלהחמיץ
 כדא"ר המצוות ?ל גם המצה מורהדהנה
 המצות את א"ת המצות את ושמרתםיאש"
 על מורה ומרור )מכילתא( המצתת אתאלא
 החכמים לנו והורו ה', את עזבך ומר רעכי

 "" אכילתך נוכל המצה אכילת תחרלהתבונן
 אכילת כל כי בה, יכשלו ופושעיםבבת"
 רואה וכשהית לכלום, שוה לא שלךהמצה
 מכסה התת המצה את אכלו צדיקיםכיצד
 המרור אח"כ אוכלים ולכן בושות מרובפניך

 כי בבח" ה" המצה אכילת שכללהראות
 אלקיך ה' את עזבך ומררע

 בזר ומובא שני פסח של הענין 42לובזה
 כל שני פסח של ימים השבעה שבאלופ"ק

 נהג הד"ת ביל זי"ע תקתוק פתוחך,התרעו
 ימים השבעה אלו בכל ושנח ~מרשלא

 קרבן זה אק והרי ות כל למהולכאורה
 אותן בשביל וגעושים משמאה כל ו5הציבור
 ישראל רוב ההרי בזמן' הקריבו ןויאהמיעוט
 ת-ל וכדין, כדת הראשו הפפח אתהקריבו
 ראשת הפסח את שהקריב אחר האדםדהכה
 ולא כרמצי, הד שלא הפסח באכילתמתוזזן
 הכל והלך ומתתרא גסה אכילה אלאהיי

 של וניצוץ טעם וצחם יודע ואינילקליפות

 שני הפסח כשמביע ואח*כ הפסח,אכילת
 מקנא אז הקרבן את מקריביםכשהטמאים

 עתה יכול חני גם הייתי הלואי ואומרבהם
 מצרפה מקביה סובה ומחשבה קרבן,להבט
 הפסח את עוטים ישראל שבל יוצאלמעשה,
 טובה מחשבה אותה יש ישראל לכל כישני,
 הלל ולכך שתוחק, התרעין כל ולכךהנ"ל
 לקיים בהתר ואוכלן ומרור מצה כורךה"
 יכבר יאכלוהו, ומרדדים מצות על שנאמר5ה

 מביא למה זי"ע מבלעז ז"ש הרה"קהקשה
 הביא %א קיני, בפסח שכתוב הכתובאת

 שכתוב שמלוהו מרווים יל ומצות שלהפסוק
 מצטר- ישהאל דבל הניל דלפי ראשוןבפסח
 הראשת, הולא פחדם מתפח נטני לפסהפים
 במרור המצה את כרך בענתנותו הללולזה

 ומר רע כי בבח" ה" שהמצהשמודה
 קיני, לפסה הצטרפו הסעם זה ומפניוכו'
 והבן שני בפסח וכתוב הפסוק מביאולכן
 בפסח לאכול ישראל מנהג של פסעם גםוזה
 פסח מליל המצה אכילת את לתקן מצות,שני
 כראוג נאנלת היתהשלא

 לאכול צדיקים אצל דנהגו הא יובןובזה
 דלכאורה י"ד, ביום שני בפסח המצהאת

 באמת ולכן כגי. בליל ה" הפסחאכילת
 בי"ד ולא בסיו, היו"ט עיקר ראשיבפסח
 בפסח גם אוכלים לא ולמה ההקרבה רקשהי
 כשהאדם דהנה ונ"ל ט"ו, בליל המצה אתשני

 נדוד לו יומי איך ורואה בעצמיומתבוע
 שרצונו ואף כהוגה מצוה קיום לידילבוא

 ובכ"ז טוב אך לעשות הוא הימים כלושחיפתו
 הוא וידדע ובוהה הזהו אך תמיד מזהנעשה
 דרך ?ל לתזרר ורהטה סדי לא בדרךשתוצה
  בתשובה, לחזור בשףא יכול אינו אבלהישר
 מש- אעו מסיר דכתיב אלא לזה, הגורם51ה
 מק- התהה"ק בי חוצבה. תפלתו גם תורהמוע
 בזוה"ק וכדאיתא האדם את ומטהרתדות

 וכשעו- לבהא, המלמדת כאמש היאשהתורה
 השי"ת אז ויילה יומם תהה*ק בדבריסקים
 כלעשות כראוי להתפלל שיוכל דעת לוחתן

 הרבה ת" ולכך למחה, כדביי מצותולקיים
 להתפלל לש"ץ נתנו שלא מקפידיםצדיקים



כס סבאישראל

 התפלה מלפני למד שיא עוד כל התיבהלפני
 לקוס נהה וצדיקים גמדא' דפים שנילכהפ"ח

 הס- בגגי" הלילה כל ללמוד חצות קודםעוד
 ליהגת ע"י בעשי"ת שהתקשרו אח"כ ורקתו
 להתפלי אפשר יהםהי

 מסיד וזפה"כ כראוי,
 בבת" ההודה איז שאצלו תווה, משמ"צאזנו
 ע"תר איך שומע ואינו לבהא המלמדתאמא
 עבירה תעריה אל בו ומפצרת עליו צועקתה"ק
 רבי, זה גם תועבה, תפלתו גם אז וכדומהזו

 ולזה גאחת בעל עי"ז עוד יפלתו באלרבות
 המתגאה כל כי ע"ז היינו חוצבהתפלתו
 ד/ דף סוטה ע-ז, עובדכאילו

 והיעו עילם, של רבונו ר"ת רשעולכך
 מדמה שהוא מה ביותר עוד הרשע רקועתכי

 הרבוש"ע עם נשיכות עוד לו ש"טבעצמו
 ולזה בהשיית דבוק שהום בצצמווחושב
 דה"א חקי, לספר לך מה האלקים אמר"לרגוע
 וכדד, חוטא כמו אחר לשון אמר הלאילר7וע
 התועבות כל את 2ויה1ה לזה מדבר הוא:י

 עצטו את חושב ולבסוף בלבה הכעבות-שבע
 חסי- ול שגמתם עיקר ה" הקע תמים,כצחקק
 בצמק יישלה יומם לשבת מצשה ואנשידים

 מלהגות בעדם עכב לא זמן וכיוםתוה"ק,
 תי- פסח בערב ואפילו תהדוק, דברי:עמקי
 וכה לו ,1"ט תזכר רבו לפגי שירטב:יד

 וזירשק שואלת ז'( )פסחים ודיו בלבו:בטלו
 אז החג ובא כשממשמש החג, קודם יום4

 בדברי להגות שאת ביתר מוסיפיםאדרבה
 אני יכול איך להתבען וכשמתחילפעה"ק,
 המצדע את ולאכול לפסח ללכת ממידה
 מתחיל תאוה, כבעל אכלתי השנה שכלבעת
 וכל הישר ע"ד שתוליכנו בעש"קלעסוק
 בלי- יתאמן יותר להחג יותר שמתקרבבה
 שתת- אחרי רק ריחץ, קדש תה תחח-ק,:וד
 מן ורחץ להוזת תוכלו חוה"ק בדבריקדשו

 עצמו מקדש שאיע ע1ד כ5 כיקעבירות*
 ורק מהסאים, נקי שהוא בדעתו ושומהעושב
 שהנך עצמך ערך את תכיר שתתקדש;תר*
 נתר- ובשבור והבן. ורחץ צדיין להיות:ויך
 בזמן היוצרות את ומהפכים בעולס הרע:ה

 הלי- %ת מפסיקים אז ללמוד אז שיותעיקרי'

 שעתה לומר במצוה זאת ומעטפיםמהים,
 השעל:, במטות ולעסוק הלימוד להפסיקהמצוה

 ולכי לה ישלמו היו גמןל כי רע לרגועושי
 חטאתה על שייענש בזה החידוש מהאורה
 חטאיו בצד רע, לר17ע אף פה"כ נ"לאלא
 ידיו נסלל .כי כמו עשש כעב יקבל לאגופא
 ואשר שעשה המצוות בעד היינו לו.ישלמו
 האלו מצוות על שכד זה בעד לו ונמגיןהשב
 גרו- יותר שלו המצות כי נואת ביתרייענש
 ובלי דשמיא סייעתא בלי כי מהעבירות,עים
 וכל הבורא, מצות לעשות א"א תורהדעת
 מגמירא אהה החלקים שני למדד ,ןלאעוד
 של לאמיתה הלכה כל ביררו ולא סיפא,יעד

 שבת לשמור ולא להתפלל אפשר איתורה,
 הדו אכילה כל גולפני צדיקים והיווכדומה'
 והלכות מ-ם נטילת הלכות כל אתלומדים
 היד היהוא מצחה כל עשות לפני וכןברכות
 41 למצוה הפוגעים ההלכות קודםלומדים
 ארח לילה בכל למד זי"ע הר"ח בעלזקה"ק
 משיל שס השישת דרכי השינה קודםלדעת
 אז אי"ה בלילה למדת אם כי כאסייתגבר'

 . כארי. להתגבר שתוכל סבלהזה

 8וגאטף14 בפורש הגדול בשבתולזה
 ולפשה פסח, הלכות כל הפיטן מנההש"ץ
 לחוד תפלה ועת לחוד לימוד דצת להביןיש
 באמצע "לכות ללימוד יש שהכותו5ה

 ובא ממשמש דהנה כנ"ל הענת אלאמףצ, הש-
 חטוין בטוב, עצנה את מכיר ואני הפסח.חג
 מצה לאכול "מץ ממשהות להישמר התףאני

 הופ" האיכות לימוד מתוהמך ולכךכהלכתה,
 תפלה כצנין הוא והלימוד השמו"עבאמצע

 יצי התורה ליורד בזכות מהשו"תשמבקשיו
 כהלי הפסח הלכות את לקיים ונוכל ל%זור
 לאדם מיושנו בש"ע דיעות יש ולכןכתן,
 ללכת בכדי מלימודו ישסיק לא קביהשיעור
 שני פסח כשבא ולכך החמז' אתלבודק
 עליו והצבר אנך בגעשו להתבונן כהאמתערל
 ממש המצה אח וכאכל תרצד הראשון'הפסח
 ואי- איאחמא התסח מכל ועשיתי מגהרםכמו

 הלי למדתי שלא מחמת גרם הכל רזהטלולה,

 בחזהו הלילות את והעברתי כראוי פסחכרת



 סבא לישראל

 התורה לקבלת אנו מתקרבים וכברובוהה
 אפ" לומר אובל ואיך כלום יודע איניועדייז
 על מקבלים ולכן שבועות, ליל ההפקת%ת

 בלימוד רק לבלות לא הלפלות שאתצצתם
 דלא בלילה, יאכל ש גם מצה וחפיהתחרג
 ס"ה( דף )עידוביו לנירטא' אלא תהרילניברא
 בליל כי יוד, ביום המצה את אוכליםולכן

 ותוה"ק, לעסוק. דצריך זמן לו אעטוי
 כאילו עריה בהלכות העוסק כל כיועוד
 פסח בהלכות יאדיב בזה לכן עולה,האדיב
 תורה %7ל לאמיתה הלכה לברד בעבעהומה
 שנק פסח הקריב כאילו הה"זה

 יסמא לא הכחוב לפרש נ"ל הנ"לולאור
 הרמב"ן שפירש מה 1"פ להחלה בימיובעל
 בצליו כמו ונכבד הבית בעל לרען הואדבעל
 יחשוב ולא מלמדת דתתן"ק ת.ל עמואין

 "להחלו" משום שבעם הנכבד שהואהאדם
 לחולין בקודש עבודתו כל את יעשהשזה

 נקוי רק לאדם כהגיש כי תועבים גתהויישווה
 תחתית ל17אול מבהאו גיהה של אחתדה

 עם אבל לאלוקהתם' יהיווקדושים
 צריך זה.

 שלא אלוקיהם שם את יחללו ולאלהיות
 כי שידמה בזה השם ח"על מהעבודהיצשו
 ויינו מקריבים, .הם" אלוקיהם "' אשיאת

 וויו שבעם המייחדים הם הם שרקולחושבים
 לחף בזה גורמים שאז להקריב, היכולתלהם

 היפוך וזה להסליא, הולך יהכל השםליל
 כשע"ה כן תבזה, לא חלקים ונדכה נשברמלב
 טרף להביה לוחץ וצריך בבוקר מתעוררפשוס
 יכול חיני רבש"ע תעמר בתפלתו וכסהרלב"ב,
 עושה אני יכול גואני מה וכי יותרלעגנות
 7ךל הפמל" וכל רקיעים בוקעת עתפלתו
 ורחמ- זה כגח מתפלה ווזעדים זוחליםמעלה
 אלוקיהם שם את יחללו ולא בעי, ליבאנא
 "הם" אלוקיהם לחם כי חושבים שהםביה

 שאומר פשוס ואדם המיוחסים, שהםמקריבינו
 יכול שאינו בקרבה נשבר ולבו אותהושחט
 נח"ר בזה גורם הקרבן' את בצצמולעשות

 בעצמה מהכה"ג עתרלתבהת"ש
 ה- ואת ויחנא גמלא לפום הואוהנצמת

 מאאי שמעתי בריותע, על בסרת" באקביה

 מפחד אני שאמר הד"ת בעל זי"ע הק'מףר
 משהבע, מרובה חכמות- אצלי יהי שלאמאד

 ששפחתו שכל מאחד יבקשו שלא וודאיכי
 במדריגות שיתעלה ובדד 1"ה היושנבותיו
 חשוב ית"ו לכבת-ו  שששה מה וכלגבוהות,
 לאכול נילא הרבה וכשנזהר בשמים,למגיד
 השי"ת לפני גפור כצדיק הוא בפסחחמץ
 כי אב"כ חרז אמת, ודין צדק הריפטשהוא
 מעריך 7מהשי"ת כמעשהו' לאיש תשלםאתה
 כמה שכלו ולפי ערכו לפי האדם כלאת
 ויצאו לפניה גח"ר לגרום בבדי לעבודצדיך
 שהכתוב "בי" התשעים הענוים בפגריוראו
 את עדעים וכאינם פושעים לסתם כעצמוןלא

 לאלו יק שנשבה, תינוק גבחי והםהבונם
 והתכוצו הבתם את שידעו "בי= ידעושכן

 עוצ"ה צ"ט נשחות חז-ל, ואמרו בו,למרוד
 יצא וערבית ומחרית ק"ש אלא קראטולא
 למאוד חשוב תה מפיך התורה ימושבלא

 כמה על תאוותיו את חרק שהתגברבשמים
 הילומד ת"ח אבל קרש, לקרוא שמכלרגעים
 על יענשו אותו במעללם פועה עתרשבעה
 זה מה יוידע אחרי שעה חצי עוד למדשיא
 פורש לו מגיע אז עסקות זה ומההורה
 בדברי לעסוק ועז שאת ביתד הרבהשלא

 לאלוקיהם יהע קדושים וזשאה*כהוה"ק'
 תתגדלו קדושות בנגזמות שנבראוהכהנים
 קדושתה להיות יכרלים הם קדושים כהניםבין
 7~ם יחללו שלא להזהר יותר צריכיםותם

 את כי והטעה מישראל אדם מסתםאלוקיהם
 קודש, ידי ולכן מקריבים הם אלוקיהםלחם

 יכוי ואינם ביתר ~הטהר להתקדשוצויכים
 שנקרא מה כי ישראל, לבו להתדמוהלים
 חולין כהן לגבי נקרא קדוש ישראל בןאצל
והבן.

 שמתקדשים מה בכל דאדרבא נ.לוביותר
 העצ- ערכו את ולהכיר לדעת מגיעיםיותר,
 הבורית"ש; לכבוד כלום עשה לא שעדייןמי
 שבע וכף השבת ממהרת לכם וספרתםולזה

 תסיסות הם אימתי ובמדדת תמימותשבתות
 וכבכל ההיינו מקום, של רצתו שעותקבזמן
 נח"ר העירו ויטהרו יתקדשו הספירהימי



לא סבאישראל

 מנחה והקרבתם יהי' לבסוף ובכ"זלהביות"ש
 שהבאת מנחותיך שכל שתראה לה',חדשה
 החמיי כל ואחר כלום, שוות הס לא הלוםעד
 הספירה ימי בכל שתקנת מה כל ושהרשת
 תכיר לה/ חדשה מנחה והקרבתם יה"אז

 ערשן הקרבת לא שמעולם ערכךבאמיתית
 והגן. השי"ת לכבוד מאומה ועשיתמנחה

 ך ויאמר הכתוב את לפרש נבואובזה

 בקדזשק  המבואר לשי דגןשק4 אל אמורוכד
 כטפר בה"א תני ניקנית האשה ד"ה תוס'ב'

 המ- הכהניס "כא נמי יגל המבוררתיטפר
 שהם שחהשבים להבהנים אמור בשינובוררים,
 תאסר בנ"י' מסתם יותר ופיננסיםמבוררים

 אהרן זקנם את תמיד שסכרו אהרן, בנילהם
 אצע כשבא אדהבת ין כן חושב ה"שלא
 בי הסרדין את שיתלו חטב אמרמעשה
 "צ ולכאורה ת17א( כי )ילקוט בישראלולצ

 יהא כזאת, לענוות יכול הי כיצדלתמוה
 לא דפשע דהיכא דו דף שבת בתרז*מבהיר
 ת"ל חברך, שיזכה בשביל חטא לאדםאמרינן
 סיתות תני דתרומות פיח בירו'9למידהנה
 סגם יצן פגעו גדרך המלכל שהיו אדםבני

 ואם שתו ונהרוג מכם אחד לנו תנווצמרו
 כורע אפף כולכם את הידגים אנו הרילאו

בהרגי
 וכ"ה מישראל, אחת נפש ימסרד לא

 אחד ה4 אם אני ומסופק בוסההךת פיהברים
 אותו למסור מותר אי טריפה שהואביניהם
 להציל יוכלו ועי"ז טינפה ממילא שיהואמכיח
 =ט סימן חףם צדק באבני וזקה"ק רבים,ח%

 על פוסלת מעוברת אשה גבי זה כעץמסאק
 אמרו אד מבנה הראשים תתיאשו דויצרש
 העיבור להוריק רפואות טסי לה יתנואם
 לעוות מותר אי עוד שחח" תקוה ישממיה
 וזיוי רוה להלכה, להקל, שמצדד ע="סק,
 אחר הרודף וס"ה שעה מתיי תקצב עולםדחיי
 )שאדוין בנפשו אותו מצילץ להרגותבירו
 כי בענותנוהן הכהן דאהרן י4ל ולזהע"ג(,
 ביותר השפל האדם אני הרי בדעתו חשבר2ה
 כולה החורה בל על וכעברתי ישראלמכל
 לעולם חלק להם שאין אלו ביו אניונמנה
 מספיקיו ואע אצלי תקוה אפס וממילאובא

 במעשה אני אה" תא תשובה, לעשותבהט
 יאמרו ולא קטל' קטילה גברא בבת" רקהזה
 ואני טלין בקרו אלא חזיר בקהו גמלבדקו
 בנאי ושוקרך העולם, שבכל המקולקלהרי

 השאנד עליהם נתגבר עהה ורק דשיקדדטים
 לעשי"ת יה' לא וממילא להכשילםוכבעיסה

 -כיש- לו שיה" כמו אחטא כשאני כ"כצער
 ציה אי חקירה ץש יחשך; קדושיםראל
 הח"ח את להציל דיי עצמו להרוגמותר
 שיך לא דבות שסוהרים פוסקים הרבהיש
 שיתלו מוטב אהרן אמר ולבן חנף חזיתמאי

 אמר שמיני בק' ולכך בהמן יקא ביהסרחון
 שה" וברשהי המזבח אל קרב לאהרןמנוה
 בוש נעיה למה משה א*ל לגשת ויראבוש
 בעצמו נתביש הכהן אהרן כי נבחרתלכך

 בחרו ולמה קדיחה עדה באן "ש הרינחשבו
 2ר" שאני בעת למזבח להקריב אוחידוקא
 קהת ודוד עמרם אב לי שה" ובפרטשפעלה

 מכפי אחרת לגמרי להתנהג ציידשהעתי
 המנ- אצל להקריב יכול אני ואיךשהתנהגתי

 וכמ"ש מעשה אותו ועיטה כיל ובפרסבח,
 בוש אתה למה משה לו אמר לזההמפרשים

 בעצמו זה בשביל באסת נבהרת, לכךכי
 ואמרת ביותר כהגרוע עצמך מחדקוהנך
 גחשא זה בשביל בי,  הסרחון שיתלוחוטב
 4ה%.נבחרת

 אל- אמור משה אל זו ויאמדחפה"כ
 במבוררים עצמם את אוחזים הםהכהניפ
 להם תאמר בנ"י משאר יותר מהםומחזיקים

 ביותו כהגרוע עצמו החזיק שאהרן אהרן'בני
 ואמרת בי, הסרחן את שיתלו מוסבוצמו
 יטמאו שלא בעמיף יטמא לא "לנפשאליהם
 על יראו של4 הרעו מישראל, נפששום
 שנואה האדרבה חסרון איזה ישראל ברשום
 בדדך התבהנו חסרינם ללא חברינומעלת
 עצמו את ראה ותברד הכהן אהרןזקנם

 ישראל. בן מכל ביותרכהגרוע
 לפי ונכהן אהון את לתרץ עודת"ל
 ניונן ח"א ר5זשקמ ד/ ג17בת הנ"להתוס'
 לעיבד ולא קלילא איסורא דלעבד לחברלף
 שלא כדי התם ומתרצים דבש איסוראע*ה



 ל א ר שילב

 לך מלא ל" דאמר חיו על סבל ע4היאכל
 הגורם הוא %"כ מתחנתי תאנים ול~כלה
 הכהן אהרן ה" ולכן מצדשר, בליויאכל
 מתנהג אני הייתי אילו בדעחו תמץדחושב
 לחסא ישראל מגיסים היו לא בקורסתטרד
 לא אוראל נין הי שכשמונה לזה ודא"זוג
 נבר ויהלך וכקן כזה דבר להיות יכולהי

 אני אם כי באשמתם הוא ההכל לבם,נהפכו
 כל ממשיך..על הייתי כראף מתנהגה=תי

 התכפה חשר החשוכה אור את כהים
 גרמ- אני יהכל הכדסל בהר אליהו אצלכמו
 בתסאים משוקע הייתי נשווי שמימיתי

 גרמתי, אני הכל כי בי הסרחת שיתלוומוטב
 אמור אהרן, בני הכהנים אל אמורוזפה*כ
 עחשב אהרן בני שהם חסיד שיזכוולהם
 ביי, בעתות והגורם האשם שהואתמיד
 שלנפש תלד ובהם "אליהם* ואמרת1כן
 ימצא לא ישראל כלל שבכל בעמיו יטמאכא
 תמצא ימצא אם כי בחש"ק, המורדאחד
 ואמרת אמור וזשא"ל אתם, רק משסיםאין

 א בס

 יתנ- ומהגדולים הקטנים, על גדלתםלהזהיי
 לא ה% התנהגותם שש"י כזה באחטהגו
 לבוא קוהם מקום בכל הקסניםיתהו

 הנשל, המסודה לפרש נכל ובזה עבירה,דבר למ-

 חושבים אתם הזה' היום ביצםקראתם
 כצדיקים, בהיריט שהנכם בעצמכםומדמים
 בשם שוקהאתם כשתראו חבל הבהיר,כיום

 שלוכד מישראל אחד שהו שנמצאש"ש
פשושן

 זוש~
 כהלכתי אותי וקראתם תזיעו או

 מתר לא בעצמכם שאתם אלי,התתפללתם
 לשוב הרבה יוד צריכים והנכם גראףקנים

 הישר עתד ונתלבו הבוית"ש לפניולהתפלל
 חמשה שישנם בספה"ק כתוב והנהוהאמת,
 התותיי וחקרה, ח" נשמה רוח נפש נשמותמוו

 אמור  חשה"כ נפש היא ביותר הנמוכהריגה
 אלא מעסיה יסמא לא לנפש יכר הכהניםאל

 וכדך ניקמה כבחף האנפתם שלו עלישמוץ
 להם שיש עם הפחותי הנפש שחף ישתדלורק
 ולא בקדשיה יתעלו הם ומגם בהמיתנפש
 רעע. בעטשיטמאו

 טוב מזלברכת

 התורה שר הגה"ק נשיאנו לקדם בזה שלוחה הדיוט ברכתברכתנו
 שליט"א צאנז אבדק"ק ורבינו מורינו אדונינו והדרו הדורפאר

 תח" ת ב ה הילדתלרגל
 להסתופף ונזכה ולטעש.ס לחופה לבישת יו"ח כל עם לגדןה שיזכהיה"ר

 ינוז ביאת עד אזרז מזיו ולהנות הק'בצלו

 סבא* "ישראלמערכת העולמית הפליטה שאריתועד

- א4ס01 ע44יוע0 ~ש45184שע84  4 8 4 5 
. ן 1 5 % 0 1 1  

- פו .5.4.ט : .131 8*1 ,4 .אן1ח8%00.וא  441886 . א*א1 : ז4יאט1 5ח24 

 ט324 טל. תל-אפיג, 111 לזיקוקי רח' "והר",דפוס



 א בס ל א ר שי
 סבא ישראל ברוח טהורה ד' וליראת לתורה מוקדשירחק

 עני לאזריבא
 העולמי הפליטה תוארית רצד יד שעל החינוך וצד של מצרכתחבר

 של נשיאותו תחתהצומדת
 שליט'ש צאנו אכדק"ק מרן אדמו"רכיק

 כן - תשכ"ד סיון - ארה"ב ברוקלין - ישראל ארץ צאנז, קריתרד"

 - שלישית שנה-
 : צאנז קרית - טמא כריאל מערכת : כישראלהשהומת
 ברוקלין. 132, עו' לי' - סב84 ישר84ל כ2ערכונ : כארוסםאהובת

התוכן:

 שליט"א מרןמכ"ק ובאגדה בהלכה תורהדברי
 ורוב דטכ"עבסוגיא במדבר שיק בלילבשוהייט
 והמסתעף. ק"ת דף בחוליןבסוגיא השבועות לחגפלפול

 בב"ח עין מראיתבענין שבועות חג באסרובשוה"ט
 שבועות בליל בשוהייטד"ת

 החגבנעילת
 רשות ערבית תפלתבענין בעומר לל"ג מדרושהמשך

 שליפיף מרן כנק של הדס הנוכחי בגליון הדפסנו הצוטט, השבועות חגלכבוד
 הבעלוס. בגליון אי"ה יבואו והפלפולים השיעורים יתר תורתנו. מתן לחגהנוגעים



 במדבר ש"ק לילבשוה"ט
 יש- שקבלו בוצה בילקוס והואבמדרש

 ראו מה בהן אשה נתקנאו התורה אתתחל
 הקב"ה פיהן מהם האומות מז יותרלהתקרב

 שנא' שלכם יוחסין ספר לי הביאו להםאמר
 מביאק זנבני כשם צמשפ מנופחות לה'הכו

 הס- כראש מנאם לכך משפחותם עלהתילדו
 צוה אשר המצות אלה המצות אחר הזהפר
 ואח"כ סיני בהר ישראל בני אי משה אתה

 עדת כל ואש את שאו סיני במדבר ורוידבר
 אלא התורה את ליגדל זכו שלא ישראלבני

 המדי דברי חרב ע"ש' שלהן היוחסתבשביל
 מאמרי יששכר תובני משה בישמת הזא"זרש

 עי"ש. המדרש דברי פירשושבחנות

 כתיב ע"א פ-ז בב"ס הגמ' מהקדםובנ"ל
 וב והלב חמאה ויקח וו עוגות ועשילח"י
 אמר לקמייהו אייתי לצ לחם ואילוהבקר
 משעמי מאיר ר של תלמידו מקשאהאפרים
 הי' בטהרה חולין אובל אבינו אברהםדר"ח
 ע"ש, נדה פיוסה היום אותו אמנוושרה

 תלמידו שה" צ-ל הי' מה לשם העולםומקשין
 ר"מ. בשם ר"משל

 אלא פה קינוח אין ע"א ק*ה דףובחולת
 יש ד8ליב"ה שוף מהנעם שם וכתבבפת,
 דויקת כית דבאברהם הביא לא ולחםליישב
 קודם חמאה ע"כ וכר הבקר ובן וחלבחומשה
 נפת אלא קינוח ואין קינוח צריפיוממילא
ע"ש.

 יאכל לא בשר אכל ס"א פ"ס ס"וביוכבד
 ויש שעות, וש שישהה עד גבינהאחריו
 שמ- ח"א סק-א הטרז כם4ש טעמים ב'בהה
 ארוך זמו עד טעם ומוגגך שומו מוציאבור
 שביז בשר משום הרמב"ם מעם הוא ב'וטעם
 הכח"כ שעות שש עד בשר דמקריהשנ=ם

 עי"ש. כמעוכלהוי
 הרם- לסעם בור ואל"כ בגבינהולפליז

 תורה גילתה השנים בין בשר דרק י"לב"ם
 בשר דהוי שיניהם בין עודנו הבשובמ"ש

 ד' בס-ק שם בטו*ז וכס-ש גבינהמשא"כ
 להסעם מושאים ביניהם, הפסק שום צריךולצ
 עד טעם ומושך שומן מוציא שהבורהא'
 צריך בשר הכח"כ בגבינה דגם י"ל ארוךז%
 קצת. טעם טושך דג"כ הפסקאחה

 בה לדון יש סעם דמושך מילתאוהא
 סעם בפה מרגיש ההא אם איצא איסוראדמה
 כאן ליכא דממשות בגיר שארכי בשעההלב
 אם האיסור שורש ומון במעיו כברשהוא
 בתוך נבלע אינו כשהטעם חלב טעםמרגיש
הבשר.

 כש- בשר יאכל מאם משום דכואוהנ"ל
 יבא שלא גזרינן חלב סעם בפרמרגיש
 בשר עם ביחד חלב בו שנבלע מאכללאכול
 בפו- וכמבואי בישול כדרך מה-ת דהויבאופז
 ק"ת דף וכחולק ע"ב. קיד דף בחולץסקים
 סעם בב"ח דלכהע מבואר מ-ד ופסחיםע"א
 ע"ש מיניי שפינן דלא רק דאורייתאכעיקר
 בשר יאכל שלא גם למיגזר וחייךוממילא

 הלב. טעם בפיוכשמרגיש

 דף בחולק המהב"א דברי ידועיןאך
 דטכ"ע רה"י שיטת וקביאר אחר ע"בצ"ט
 לעניז הלכה פסק נמצא : כתב דאורייתאלאו
 נתחבה אם זול רץ?"י דברי לפי כעיקרטעם
 חולבת כף וכן התבויל כחוך איסור עלכף
 בהפך או בשר של קדרה בתוך יומאבת

 לבטלו ס' בו הי' אם עליו לעמור סו"אוכי
 דהא מספק "ותו ופתירין להקל בוהולכה
 וב- עיי"ש עכ"ל ולקולא היא דרבנוספקא
 שכתב השוך על הק17ה סק"ב צ"ח ס"פליתי
 לאו טכ-ע דצ"ל משום במטל"ת דנאסןדהא

 לכ"ע בב"ח הא בכו"פ והק17הדאורייתא
 הנ"ל המהב"א את שם והביא דאורייתאוסי

 ותירץ דאף הף לכ"ע דבב"ח עליווהקהוה
 הוא ב"י אף הכלי בב=ח אף רש"ידלשיטת
 חת"ס ובשו"ת ע"ש אוסר יאינו קצתפגום



6 1 שי  טנ6 ק 

 שחי- 5ה והביא קו,םייתז 8-צב פ"ו ס"יוריד
 ל"ד טכ"ע דלמ*ד איש מהר"מ תלמידודש

 וחמץ וחלב וטרפה נבלה דס4ל משוסוהינו
 טעמם ילא ממשותם היינו האיסוריחול

 תווה אסרה והלב גדי נמי בב"ח חפ"א"י
 דאורייתא טכ4צ בב"ח 0407 חאקי טעמם%א
 דזקא בישול בליבון רחמנא מהאפקהלכרע
 ממשות טעם החלב כשקבלה ושעו "לפ-מ
 הנבלן דגרי טעם אבל מהחלב חשתיהגדי

 החלב, יגרי מה"ת בעיקר אינובקדרה
 נעשק אינו בודאי בתחלה בבבהולהעשות

 חלב של ממשו עם מץ של ממשו ע"יאלא
 ש- חולבת דבכף הרשב4א דברי א"שילפית
 לא לרקתי מהכף אל8 מ11ש מהחלב באחינו
 דבריו מדחה והת"ס ע"ש סדררת רקוצ*
 מן הבא ראשון טצם כק ח-יק דאץוסול
 שהק- ר"ל העיקר גן הבא  וצני למצםהציקר
 אך הקדרה, יע והחלב הבדי גפ בלצהידה
 כתב דטכ"צ בסומ' לחוליו בת" מש"הת-ס
 דהר הנ-ל הרשב"א על שמקשים מהליישב
 חידוש בב*ה דק דאורייתא לאו דסכ"עאיל
 חלב סיעו חדושו אלא בו לנו אקהחש

 הבליע טעם אבל הגשר לחוך תבללהנמשך
 דק והוה אמר" לא בתה פחות  ויהואבבלי
 ונמץ צ"" רסני בפלחו נתב זה וכצקדדבע
 לה4ל בשחץחה כפסיג זבאמת ע4ש. אתעדהוא
 לייק יש וצדין : וכתב בזה ממופקבב"ח
 לשישך (ע חלב ואב"כ בשר גה שבישלקדדה
ק י סכאע לע"די"ל ק  דג* תהי ט בב"ח 
 דגת ב" סכ"ע החד בב"ח גוף במבשלקרא
 כס4ש יסעם אוכל צחיך בבז חד בסלולא

 אבל בשלה יזרוצ בסוג" בוף'ויאנ*א
 ניט בר נ"ס דהף טעם" דאיקלשבקדרה
 דהף נהי לבשר ב' ופעם בקדירה א'טעם
 דהוי הא" לנז אק מכם לאיסורא בוטיס
 ערשד4ת

 דבקדרה נסבור אם דאף לומד נ"לות"
 דכויהחלב י"ל מנם מהית טצ"כ בברח הויג"כ
 סעמ" איקלש חיזה כמאכל או במים טעםנתן
 עחמד חלב דהטעם חמר" בקדרה דרקסברא דהי קה"ת חף לא בשר עם יאכלסו אםושוב
 במי שמעורב בחלב משא"כ מעיקרא כמזשם

 איקלש דודאי למיסר איכא בסים אואכל
 בישול בדרך ביצר עם יחד וכשמיכליםסעמ"
 כנ"ל לזמר יתכן לא וא-כ שוע הוי לחוכנ"ל
 לאכול אסוד יהי' חלב סצם בפה שנוצערדכיח
 אי אלא למינזר שייך דלא גזירה מעיםבשר
 ואסור במים אש במאכל נקלש אינו חלבטצם
 חלב בטעם גם י"ל בשר עם לשכלומה"ת
 אסרו האכילה חתר בפה הנשאר כ"כקלוש
 בפיס חלב טעם אי אבל בשר' לאכולחז"ל

 לאבול מהית אסור שאינו כ4כ נקלשובמאכל
 בבי"ד. למיגזר שייך לא בשרעם

 לאו סכ"י איסורין בכל נסביר אםיכ*ז
 לחלק אפשר אז וסהעתו כרשיידאורייתא

 איסודין בכל מה"ת טכ"ע אי משא"ככנ"ל,
 מהבשר תיכף יאשתן סצם בק כלל נפק"םאין
 בפתהתה בפם*ג ום גם וננתש מהקדרהאו

לבע"ח.
 דביסול כתב יצב צ"ס בהולת שםורשא
 רבים מאהדי ילפינן כה"ת ברובאיסורין
 מה"ת יאו סעב4ע ס4ל זה ומטיםלהסות
 עי"ש בטיל במובא דמדשדיהא וצםכג"ש
 למ"ש ובשלמא למיעוטא דחייש לד*מוהנה
 פסח ד4ה ע-א י"ב דף בחולת שםבתום,
 למיצר ר*ם תייש לא דמזשוורייתאוקדשים

 לר*מ גם דילפיע א"ש ע"ש מדרבנן אלחמא
 משא"כ רבים מאחרי ברוב שייסוריןביחיל
 למי- חשש רר4מ שם הר4ן 5חי שנראהלמה
 דלמה התוס' גם 45ש על שתירץ מה"תעוטא
 אפשר לא אפשר דלא אריכי לאוכחיי"

 'שהתזס' תאוה גיבשו "ל*1 וקדשיםמפסח
 תירץ והר"ן שדרבנן, רק חייש לא דר"מתיוצו
 לא ר"מ לך דאמר ל" קשי לא תאוהדמבשר
 בשר שיאכלו דמוטב ככה"ר כנגד תורהדברה

 נבלת תמותות יאכסן ולא שחוסותתמותות
 ו- סה"ת, למיעוסא דחייש דס4ל נראהעיירה
 והתוס' עיי"ש לר"מ רובא בערך במלה"רכ"ה
 דלר*מ וכ"מ ס ובנהעת קייט ביבמותגופא
 קשה עכ"פ 5ה*ת, הוי לחזקה שיעוסקסמוך
 ל- לר"מ להסות דגים דאחרי הילפותאמאד
ביסול

 באיסורי"
 התערר שער נריש והפם"ג

 דאולי אפשר בדרך וכתב כוה כבד העידבהן
 וכמז מחרה ד*מ גם קמן דאיתח ברוגאלר"מ
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בסנהדריי
 כ"כ אין מטבהדרין והנה עיי"ש,

 שא- וכמו קמו לביתא בצובא מודה דר"מרא"
 שב"ק התוס' כמ"ש וי"ל עיי"ש בפם*ג שםעיר
 הדיינים דמיעוס סנהדרין ובריש 1"ב כ"זדף

 הספי- ובקונסרס ע"ש דליתא כמאןהשוב
 פשוט מהגס הבין ו' כלל קצוה"ח לאחיקות

 אחרי חח-ה שחמדה דכיון הדברבביאור
 דעתם מבסלע הדיינים מיעוט להטותרבים
 כדי להורות יכהים ואין הרוב סברתמפני

 בב"ד ואף ממרא ינח גבי הנחנקה בפ'איתא
 או הפחייב?ם על המזכים רבו אם קולשהקול

 1ם הסכים ולא סי ה"נ אין ודאיאיפכא
 חבריו נגד כסברתו לדהרות יכול אינוהרוב
 הדש- מיעוט דאותו החאג' כוונת וזהוהרבים
 כמאן ל" הוי הרבים עליהם שנחלקו כיחנים

 ביטול עכ"פ כליו,  שמקומה מה וע"שדליתא,
 רבים מאחרי למילף קשה יר"ם'בייסורין
 בשואל וראה למיצוטא דחיתה כיוןדסבהדרת
 בחולין דלפם-ש שכ' ד ס" סה"תומקבב

 סכ- לענין פהני לא קמז דאיתא רובא דאףין
 שלא מגראף לפי"ז למיעוסא וחיישינזנתא
 בסל דהסעם ניהו דהוי בסכנה ששיםיחניל
 ברוב ביטול משום ע"כ האיסור %ף אבלבם'

 ע"ש. 1להקאתינן
 ליכא לסיעוסא דחייש לר"מ טמעועכ"פ
 דמדאוריר דאורייתא הף דלףלמיסר
 וכמ"ש להטות רבים מאחרי ברוב בטלתא

 דאורייתא, סכ"ע דסול י"ל ררם וא"כרשוי,
 מה"ת איסורה בכל סכ"ע האי לעילולפמ"ש
 ופית במאכל בלוע כשהחלב בב"ח ודאיא"כ
 ביחד והמאכל המים אוכל אם דאורייתאהה
 בישול בדרך מה"ת דהו באופן בשרעם

 כשר יאכל שיא למינזר שפיר הצפךוכנ-ל
 טעם בפיו נרגש כווידייז חלב אחרתיכף
 בינתיים. פת קינוח צריך וח"כ וכב"לחלב

 סקורה אפרים פ"נ דף בב"מ שםורוש
 שלכאורה ואף ר"מ בשם ר"מ שלתימירו
 קוהביא כתיב דלא הא אפשר ר"מלשישת
 דבעי מסיום לחם דהביא דפשיטא משוםלחם
 ד- וכנ"ל שי"ף במהרסם וכמ"ש בפתקינוח
 לחם הביא דלא קאמו מ"מ .למוגזר'שתך

 טכ"ע ס"ל ר"מ דגם ואפשר נדה שרהדפייכם

 מדרבנן רק הוי לא למיעוטא דחףש דהצי"ד
 והבן. וכנ"ל התוס'וכמ"ש

 סי' אהצ"ז בכ"ח הנוב"י דבריוידועת
 מרובא דש-,ן כל בב"נ אמרי' דלאמ"ב

.. 

 להטות דבים אחיי נאמר בישראל דרקפףש
 הג' בחקירה התקרובות בשער ובפמ"גע"ש
 ליחן שרי אי גריל נתרי בחד באמ"הדחקר
 ליכא אגד רבים אחרי לדו לית לדהמךלב"נ
 יוריד ת"ס ובשחת סב: ובסי' 1""ש וכףמידי
 אחר בב"נ הולכיו דאין בפשיטות כתב י"סס"
 ושם 1"ש,הרוב

 בנוב-
 דאיכ הקשה

 אביו האשת מזיביו אחותו 1ל תחב ב4נאיך
 בתולע ום להוכיח דרצה הא וא"כע"ש,
 אביו ממכה רובא בתר דאזלינן ע"בי"א
 דרוב משום ורק הוא אביו לאו תיצאותטו

 צהינן דלא בב"נ אבל הבעל' צהרבתילות
 ובשףת אביו לאו ודילמא קווה רובעתר

 בזה פלפל קמ"ב סי' חאו"ח שס"קמהר"מ
 דמש- תחם מחנה בעל מ"ש שם והביאהרבה
 שם ומואה אסורים בבית בחבושים ל"כחת

 ריב ענין במ"ש קם"א ובס" ע""שדברי
 ס" בבוש למפ"ש בגוי דכעל אחרבעילות

 אך כן, אמרי' ביותר בפרוצה דגם כף ס"קד'
 דפריש כל כלל אומרים אין דבב"נ ס"לאם

 בב"נ. כן למיסר לכא פרישמרובא
 מ"ו הגאת דחי בשם הביא יפותובפנים

 שאפה לוט גבי שאחז"ל מה שלפי הלינהום
 אצל היו המלאבים וא"כ פסח ליל וה"מצות
 ד' היינו היום וכחום פסח בערבאברהם
 סבר שבתחלה לזמר אפשר ו" א"כשעות

 בהנאה מחתי ה' בתועה כדקה"י הםשערבים
 מצה ולא חמץ לא לאכול רצו לאוהמלאכים

 אוכליו דס*ל לשיטתו ר"ה אבל שעות ד'אחר
 שפירסה מפכי המעם לומר הוצרך חמשכל
 רץ האל.הבקר דב בקרא לה"ק ויש 1"שנדה

 לעשותו וימהר הנער אל ויתו לגו'אברהם
 במדרש במצותיאך לחנכו ישמעאי זהוברוריי

 כתיב הכח"כ במצות, לזרזו בשביל ישמעאלזה
 דמש- ושה אשר הבקר ובן חולב חמאהויקח
 וס"ה גפני-פ שם כמ"ש בעצמו שעשהכע

 הל"ל אדתה לעשות וימהר דמכ' עה"תבש"ך
 אלא לישמעאל הוא המהילות אםהמהרהו



ישראל

 הענו היוט שכהום וי"ל עיי-ש. עשהשאברהם
 ולכך בברכדת' עיי"ש כהצות וכמו קודםכרגן
 ייתן גם ורצה לעשוין למחד לישמעאלאמד
 מדת בו ה" שלא ישמעאל אבל פתלהם

 אכילה איסור זמן שיניע עד נתעצלהזדיזדת
 ולכך לעשותי בצצמו אברהם נברוהוכוח

 אכילת איסהר בזח היי שכבר לחם הביאלח
חמץ.

 הקב"ה לאמר המדוש כוונת י"לוהשהק
 שכ- כדרך שלכם יוחמק ספר הביאולאתה
 להביא יכולק ישראל שיק והיינו בנקביאת
 ולא רוב בתר אזלינן דבישהאל יוחמקספר

 באדוה משא"כ הדש אביו לאו דילמאחיישינן
 מאן אבכה ידעינן לא רובא בתר אזלינזדלא
 טכ"צ א"כ רדב בתר אזלינן בעמיאל געיהוצ'

 לבשר גבינה בין בעי לא וא4נ כנ"למדרבנן
 דליכא פת אברהם הביא לא וימה פתקינוה

 משום שהביא דפייטא ושף כהסוייכםלמימי
 קינוח בעי לא רוב בתר אילונן דגרקינוח
 משום פת הביא דלא הא י"ל אך וכנ"לפת
 כדת בו ה" לא וישמעאל פסח ערבדה"

 לאףה התוה"ק מגיע לא וכ"כ כנ"להזרמות
 סקי חרתך הזריזים מדת בו שיש מישרק

 זרי- דמעי התויה לו ליחן יכולין למצותד"מין
 ישמע- וכמו זריזים שאינכם אתם אבל טפיזות
 התוחש על טענה שום לכם אק אביכםאל

 שקבלו בשעה במדרש הלשה ג"כש"ל
 יש- שקבלו דבשעה ושקנז וכד, להתקרבאלו ראי מה אחה נתקנאו התורה אתישראל
 ידעו ל8 דהאך*ה בסיון בז' ה" ההודהראל

 שמק והשבו מדעתו אחד יום משהשהוסיף
 שראו וכיח בסיון בד להיות צריךתורה
 בד רק התורה ישראל קבלו לא בסיףשכף
 ישראל עצלות מחמת לה שה" חשבובסיב
 בה התחנה לקבל הצורך צן הזדוץושלא
 ץ, בעשה דוקא אחה מענו ולכןבסיק,

 אינן הם גם הרי להתקרב, אלו התומה
 דיש התודה להם מגיע ולמה א% כמוזריזת
 יש- דאדרבה פיהם הקב"ה סתם וע"זל12,
 אחד עם הוסיף שמשה ורק הם ורידןראל

 בתר אזליף דהרי זדיזין אינכם זאבםמדעתו
 ורק לחם אברהם הביא לא ולוחה וכנ"לרוב

ה באס

 יבם מגיע ולא :תעצל שישמעאלמיום
התודה.

 פרשה וירא בפ' הבדרו גם א-שולפי"ז
 לוי ע"ד אברהם רץ הבקר ואלמ"ח-הג

 )ההצע בה שכתוב אומה צתה לקדםרץ
 לדהר חחהבתי מלומדת עגלה אפריםי-א(
 מדת והראה שרץ א"ש ילהנ"ל וטו"ב,הייאשך
 זכו המדה- שבזה אומה חותה לקדםזרחות
 בהם שאיז או"ם סה1(2ר תודתנו ההורהלקבלת
 החילוק ראו דמלאבים מעזתה ובאותהזריזות,
 ונומחז רץ אבינו שחברכם לאיתה יוראיבמ

 אפשר כבר ה" לא ומהמתו התעצליישמיאל
 כמדרש שם שסיים וזה כנ"ל. לחם להםלתת
 אבל במצות לזרזו ישמעאל זה הנער אלויתן
 לעשות הוצרך בעצמו ואברהם נזדרז לאהוא
 והבן.וכנ"ל

 יתרו פ' ממדרש "ל אחר באנטןעפי"ז
 התורה יקבל למרזם עלה דלמשה כ"ט.-א'פ'

 במ17ה לפגוצ מליו"ש בקשי 17עהבאותה
 אחם אי הקביה להם אמד לאבריכםדומה

 ואכלי אצלו שירדתם זהו ל8 ממנומתבחשים
 שוח"ס במדרש אך עישש ביתו בחיךתם
 ואא"ז בברה, אצלו שאבלתם צה לאאיתא
 כעין דהוא בזה העיר יתרו פן משהבשומח
 דשניהם "י אך ע45ש, המדרשים בקסתירה
 הנ-ל שי"ף המהרכם דלמפ"ו יצמדויחדו

 חלב בק פת קיפדת דבעי לחם שהביאפ17יסא
 צריכים שהם המלאכים טענת והנהלבשר'
 ביי ומצדה" ההתורה ההש  התחיהלקבל
 הן זריזה המלאבים המה ורק סובאוריךת
 מרו- גלגלין קדם ברובק באקדמות 2םיכמ"ש
 ודם, בשם 5טדחל משא"כ באשחחש4מסכן
 אצלו שאבלתם זה לא הקב"ה להם השיב1צ"ז
 שה" טית חסלו לא שדני יענו והמהבב"ח
 להם יוכיח ומזה לבשר חלב בין לקינטיפת

  הזם כחזם שהי שאף ישולשל זריזותהקב"ה
 גדול ום"ם כנ"ל בטריפ  שעות ד' לפזיברגצ
 לתם להם להבש ומהספיק אברהם זרמותה"
 אצלו שאכלתם זה לא רבה בפדרשחפש
 אכלתם שלצ שלכם התירוץ וכזהו פתהיינו
 זרמי ישףאל גם  וא"בבב"ח

 להם ומגיס הן
 והבן.התחהה
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 )שמעה שיה באותה יתרו פ'במדרש

 מלאכי בקשו התורה( לקבל לסריםעלה
 קלסטי4 הקב"ה לו ושין במהיה לפגועהפע14ן

 להם אמר לאברהם דומה מכהה של פניוריו
 זהו לא הימע מתבייויז אתם איהקב"ה
 זש-ה ביתו בתוך ואכלהם אצלושירדתם
 באדם מתנות לקחת .שבי שבית למרוםעלית
 בענקים הגדול האדם שנקרא אברהםב17ביל
 בבי- התריך פשה בישמת זי"ע ואא*זעישש
 השי"ת ניאמר הכדרן גם והביא המדרשאור

 והלא התחיה רוצים שצם  האיךלמלעלע
 לה- יציין אברהם' אצל בחלב בשראכלתם
 למאכלי טעם שם שט תציד ס"ס חו"חב(מה"ט
 בשר ואב"כ חלב וכאוכלים בשבוצותהלב
 לישראל התירה נתנה זה שבעבורבב"ח
 שאכלו אברהם אצל דזמלאבים שע"ז כמוללא

 סתרי  שהמררשים אא*ז שהק17הועיפש
נשדדי.

 קצת הוא אא"ז שהבית הפז המדרשוהנה

 אדמינו ה' עהקפ ח' מזמור בשוח"סבשינזי
 בג' מצי12 ""ר הארץ בכל שמך אדירמה

  הקביה כנגד מלמנין המלאכים שהיומקומות
 מוצא אתה וכן וכו' ובחירה ובמויכןבמדם
 התחילו לישראל ליחן הקב"ה כעמאבם4ת

 אנוש מה לפנע ואומרים מדחנקהמלאכים
 פעם לקבל משה וכשעלה וכף תזגרנוכי

 רבש"ע השרת מלאכי אםןץ חדודה אתשנ"
 יהי' לא בה שכתבת על4 עברו אחבולוהלא
 שעה בכל הקב"ה א-ל אחרים אלקיםלך

 כש- אתם והלא ישראי ובע ביניקטיגסיז
 ויקח י?גא' בח"ה אכלתם אברהם אצלירדתם
 כשהוא שלהם ותינוק הבקר ובן וחלבחמאה
 ובשר פת ש נותנת ואמו רבו מביתבת

 לא רבי למדוי היום לה אוסר והואוגבינה
 באותה מענה לו מצאו לא אמו בחלב גדיתבל
 הדברים את לך כתב למשה הקביה אסרשעה
 ע"שש ותשובה מענה להם שאק עדהאלה
 דף בבכורות חיצוניות בתום, מזה קצתוכפה
 בהלר ה4 רזה גרעין בפייטות עכ"פ ץ"ב,ד

 ונאכלתם זה לא שלנו והמדרש  השניותחות
 לפמיש אך ההאשונות, בלוחות הי' סתםתצלו
 מדרש שהוא כנראה הנ"ל סהבאה"טאא*ז
 הקשה וע"ז בה?בועו21, חלב מאכלי שלהטעם אמי שע"ז המששחצת בלמדת שמשייאחר
 אהדדי. דסתריא8"ו

 טכ"ע בענין ח"ק בליל דברנו דכברוהנ"ל
 סכ"ע ס"ל אי דרק מדרבנן, אושברייתא
 חלב אחר  בבשר  למיגונו שייךדאורייהא
 באריכות. כמ"ש בפע טעם קצתשנשאר
 דכית ע=ב צ"ח דף בחולין שם רעףיוהנה

 הבחנם כתובין ב' עכו"ם וגיעולי נזירדהוי
 סי' וכפלתי עיי*ש כעיקר דמעם למזיזהשת
 דסכיע דהטעם בזה שפלפל כה סק"בכ"ח
 כאחד הבאין כתובין דב' משום דאוריתאלאו
 הבאין כחוביז דב' ס"ק או אבל מלמדקאין

 דאורהתא. טכ-ע ק"ל מלמדיןכאחד
 פליגי לד"ע שליח בדין ע"ב " דףוכב"מ

 ראין דהיכא ת"ל דרבינא סמא ורב רבינאבה
 סמא ורב המשלח מתחייב תיובא ברהשליח
 מתרהב לא ס"מ חיובא בר דאינו אףסקל

 אי עביר בעי אי תל4 רקמשלח
 לא בעי אי דנה שם יבתוס' עביד, לאבעי
 גנוב שייף יודן אינו השומר דאהעביד
 ובתוס' ע"ש ב" כותיב דבע"כ כהצר לי'הף
 התוס' אך כן, כתבו דלכ*ע ע"א ע-ט דףב"ק
 שלדמע עדך התועים ובמלא לראם, וק כ'כאז
 ורב רבינא פלוגתא דבעיקר כתב כב'אחת
 דהא אמר" ע"א מ"ג דף דבקיזישין י"לסמא
 וסביחה דמועה  משום שלדמע חיזדקי"ל
ב'

 ולס"ד מלמדין  ואין כהחד הבאי  הבמוגי
 גמחותי דכתיב יתירא מההד לי נפקאמלמדין
 כתיב זעץ בשהוסי קיא דהאי כיון האסכתחוץ
 תמנם לעלמא, מיניי ילפינן ענק איש באםדק

 לאורץ- ועץ בשורטי התויה דכתבהמדחזינן
 שבש- גוונא כהאי ג"כ דוקא דבעלמאאתא
 דכיון ועוד היובא בר דהשליח חוץחוטי
 דמייתר משים בעלמא לי דמוקמיטדהא
 מוקמינן, ועי לגושי לאוקמ4 מציא הףואי
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 טפי דמסתבר למלתא לי' דמוקמינן ודאיא"כ
 סעם ב" דשייך היובצ בד בשליהדהיינו
 כתובת דמב' ס*ל סמא ורב זכר, הרבדדברי
 שליח יש הני דוקא ילפיע וטגיחהשמצילה
 ואיה מיעוט הד דב"כ שייח אין בעלמאאבל

 הס' כול השליחרת אתן באותו דאףמשמצ
 אק ובסבהתה שליח אין בילבל ג"ככתובק
 ושעפ*כ גנב שלא כית הטבהתה על תיובאבר

 אף בעלמא צבל שלקח יש הכא דהשחמדומע
 ינש ענש שליח איןכה"ג

 בעי באי דתלי דס*ל סמא רבהח"כ
 ווונג כשהשליח בב"מ הנ"ל ולהתוס'עביר
 חייב והמשלח לה מותיב דבע"כ ברצד ל"הר
 ולכן מלמדין את כאהד הבאת דב*כס*ל
 בפלס"ר כמ"ש שלד"ע איו חיובא בד באינונם

כנ"ל.
 התר ליתז שלא אגיז כשהמלאכיםוהגה

 יסיתם שהיצה"ר בטענה באי לישראלרה
 אמרו ולכך חשה-ק מצות ץל ולעגורלחסוא
 השמים על הודך חנה תרכיבו כי אחדשמה

 דף כשבה בתוס' ומובא במדרש גםוכמ"ש
 וכטריז דבר 4לך לפנע תודה ד"ה ע"אפ-ט

 יקטרג שלא מ"ת בשעת המות למלאךהקב"זז
 בצגל יום מ' לסוף לחטוא עעתידה אחתהיומר
 חהאי ה"נ אך והיבש, התחחה להם נותןאתה

 השיות מצמת על יעבור השודין אינןשישראל
 באושן יסייע שהשטן ורק נפש ובשאםבמזיד
 שוגנק הה" עבירה שהוא ידעו לאשהם

 ובנ"י וכר בך ישה לו אומר היוםויצה"ר
 הרעש כל מה הש"כ עביתה שהוא ידעולא
 לישהאל התווא ליתז שלא המלאכים שלהזו

 רק יה" ובנ"י יסיתם היצה"ו האשיחמאו
 סמא וליב  בשוגג הצבירה ויעשושליחיו
 רשוש על העבירות כל שתולו הייב'המולח
 וההצה*ר.השמן
 הנאכלתם לה לא וקב"ה שאמו--להםוזה
 חמאה קודם שאכלו יצנו והם בב"חאצל
 קיער בעי הלא אך הבקר חם ואח*כהחלב
 ו41ן הביא, לא ולהם קקה בשהית כמ"שפת

 משום פת קינוח בעי ד"א המלאכיםישיבו
 לא שמק בליל וכג"ש דאחייתא לאודסכ"ע
 קצת שנשאר חלב אחד בנושר למינזרשייך

זסבא

 דאורייתא טכ"ע ת"ל אי רק בפיו חלבטעם
 דרבנן, טכ"ע ס"ל והמלאכים שאריכותכמ"ש
 מל- אק כאחד הבפיז כתובין דב' ס"לדא*כ
 תיעלי דמשות הטעם שש"י כם4שמדין
 ובזה טכ"ע' מינ" ילפינן ולא ב-כ הףצנרם
 התווה ליתז שלא המלאכים טענת כלנפלה

 בשוגג התי' יחטאו אם דאף ורחסאולישראל
 מלסדין אק כאחד היאק ב"כ ס"ל דאיכנזל
 סמא - כרב וסבהתה ממעיקה אעלד"עלפינן
 סהמלה"ר, כנ"ל תחב המשלח בשוגגוא"ת
 ועבירות כל יחולו בנ"י יחמאו ח"ו אםואף
 יתבן. היצה-ר המשלחעל

 ע-א פיט דף בשבת סקר יל"פובזה
 בי- יש יצה"ר כלוס להמלאכים הקביהדאמר
 הקביה להם דאמר מאד אגש ולהנזלניתה

 להם שיש לישראל ההורה אתן אםדבשלמא
 ראגו על יחחי העבירות כי יחסאו אףיצה"ר
 אתם פשן*כ בנ"ל חייב ההמשלההייה"ר
 לא אראלע הן כמ"ש תחסמו חםהמלאבים

 יצה"ר לכם ואין תהלה יתן ובפלאכיוזכו
 התודאב לכם ליחן אפשר חיך בהלחולת

 כ"ח בההלים הפסוקים המשך יל"פובזה
 באדם טחגות לקחת שבי גובית לתויםעלית
 יום ה' ברדך אלקים י-ה ל12בון סורייםואף
 הערל סלה ישועתקו האיל לנו יעמסיום
 אך תוצאות לסחת ולה"א למושעות אגללנו

 שתהלך נצער קדקד איבי רשש ימחץאלקים
 וגר שבי שבית למרום יקשת -באשמיו,
 האדם  שבקרא חברהם בשביל במדרשנמוש
 סוררים ואף תודיע נתנה בצנקיטהגדול
 ישי יחטאו חץ אם שאף אלקים י-הלשכת
 התר מלקבל להדהרת צריכץ אינם ס"סראל
 למר לנו והאהל השכינה, בצל ומלריכוןרה

 ימחץ אלקים אך  מתרץ וצ*ז ולמה,שיות,
 יחולו בנ"י שיחטאו והעבירות אויביוראש
 משא"ב ששו' קדקד יהמקטרג השטן האשזל

 הצוין אינן יצה"ר להם וכאיןבהמלאכים
 על בא ואשם באשמיו מתה"ל ההחרהלקבל

 ולכן יהי' שוגנין ושיחטאו אף והייהשגגוה
 לדמע שליח יש דנבה"ג השסן ראש עליחולו

 הואכלו אבההם בזבוח תה כגזל תהבוהמשלח
 דשידייתא לאי טכ-ע וסברי בב"חהמלאכים
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 וב- סמא כרב ת"ל וכ"כ מלמדין איךב"כ
 ודו"ק. הץיב המותלהעיגג
 ב"ה ר"ה אמר ע"ב ב"ו דף ובב"מב(
 משה שויי המנהג מן אדם ישנה אללעולם
 השרת מלאכי להם אכל יקא למרוםעלה
 אימא אלצ . ע"ד להם ישכלו למטהערץ
 ובסדרי שם ובהום' ושתה שאכלו כמינטש
 נראין שאומר כאותו לא ק21ני רבהאליהו
 מפני ממש דיותת אבלין אלאכאוכלין
 וצ*ב ידו; אדוכא ופליגי אברהם נפלכבחץ
 פלרי לען" נזי רק האם בזה ההוס' בעימאי

 באה דירן אגמראגתא
 ק"ו דף בפולין דגמ' גופא בהקדםיעיל

 וגבינה עוף דה"א הסוה אגרא ' תכיע-ב
 לה אמר וההר לה תני הוא באפיקורןנאכיין
 איקלע ברום רע הפה קי12ה ובלא נט"יבלא
 לה אייחד השכל גבישן לשו אייתו כ"אלבי
 תנא והיו ל4 אמרי ידיי פשא ולא אכלבשר
 גשר אק וגבינה עוף דה"א הכעתאגהצ
 הא ביסמצ אבל בלילא ה"מ איל לאוגבינה
 פריך דהיכי הקיוו עוף ד"ה בתומן ושםחזהנא
 דריי גבינה טהר אבשר בשר אסרמגבינה
 כדאמר דמי ולא אכיל בשר ואח-כגבינה
 עיי"ש.בסמוך
 בגמ' דשם קושייתם לתרץ אגהירח2"
 בשר אכל ר"ה אמר גופא ע"א ק"ת דףלקמן
 בשר לאשל מותר גבינה גבינה לאכולאסור
 מהו השנשם שבין בשר לח"ה בא ר"אא"ל

 מר אמר וניהים בין  עודנו הבשר על"קרי
 הוא סעחהעא בהא אנא וצילו וכףעוקבא
 וכ' אהרינא, חהרעא לסעודתא אכילנצדלא
 אכילנא חהריתא לסעידתא דיה התוס'שם
 הזהרית אחת לעשות שרגילין בסעודהאלאו
 סילק אם לאלתר אפ" אלא ערביתהשחת
 ובהירת רבנה פליג שיא מותר ובירךהשלהן
 בשר אהר אגבינה דקאי דמשמע הקיבההיים
 אכיל הוי כי אבא דאילו מדקאכדדוקא
 גיבנה אהר בשר חבל וכר, האידנאבישוש

 לפשוש אך לסעודה, מטרודה ממתין הילא
 לסעודת והרית מרעידת דוקא דלאוהתוס'
 השלהן סילק אם לאלהר אפ" אלאערבית
 היכרא ומצום דטשמא צול ולפיז מותרוברך

 כאס
 אחת בסעודה וגבינה בשר יאבל שאםהוא

 וא"כ הדדי בהדי ימיכל אתי שמאהיישען
 בבשר אפי בשר אהר גבינה איריאמאי
 יבשי חהריתא, סעודה לבעי נמי גבינהאהר
 בזה- שסעורת דוקא דבעי אמר" הוי אילמא
 מעם דמושך משום טעמא והוי לערביתרית
 ה" השנ=ם שבץ בשר משום או ז5זכ"כ
 בבשר ולא בשר אהר בגבינה דוקא דזהא"ש
 דב- התוס' השמא לא"ש 'משא"כ גביבהאהר
 הכירא משזח רק מעמא א"כ סגי השלהןס"4ק
 להיפך ש גבינה וסה"כ בשר בק חילוקואין
 להתוס' ס*ל דכאן תירץ אר" ובלבע"ש
 בהצר דאבל הח"ג ר"ת בשם לעילכמ"ש
 וקינוח נטילה בלא היינו גבינה לאכולאסור
 בלא אף בשר לאכול סותר גבינהוצכל
 עד אכיל דלא עוקבא גמר וקינוהנטילה
 וזה ע"ש עצמו על מהם-ר אהריתאסעודתא
 משא"כ קי12ה דבעי בשר אהר כגבינהדוקא
 ע"ש. ההמיר לא גבינה אהרבבשר

 כשעקשה בגמ' ההבא ה" מה יליםתנה
 הלא בשר ההת"כ גבינה נשוכל בר"מ ,י"יעל

 ידע לא ולכה לא וגבינה בשר דהא יזץ'משא
 דשוא לא בנטמא אבל בלילא דה"םלטלק
 שאין ביממא הדחן ההא להלק פשיטהסבהא
 שי' בגם' דההךא י"ל אך כלוזי, בהםדבוק

 הוא לבהיר גבינה בין הפסק דבעידהטעם
 יסמא בין הילוק את וממילא היכהא.משום
 משום סעמא אי התרה ולפמ*שלליליא,
 בשר אהר גבינה בין הילוק אלהיירא
 קושית מיושב וממילא גבינה, אהרלבשר
 אבשר בשר אהר מגבינה פריך דהיכיהתום,
 אכיל, בשר חשה*כ גבינה דה"י גבינהאהר
 ה"מ דתירץ קשט דגמן בס-ד השתאדהלא
 הילוק ואין והמרא משום דטעמא ס"לבלילא
 ודויק. ולהיפך בשר אהר גבינהבין

 ויורשה מהו יל*ע דהיכהא טעמאוהנה
 גבינה הפסק בלא שיאכל דעתי נימאדלמה
 הדדי, בהדי למיכל יבא להיפך או בשראהר
 והיאמרו עע מראית משום דושא י"לאך

 במתהם. השלש יסלק לא אם ביהדשאכל
 דמצי- יליט עין דמראית דענינאובגופא

 והמתם והשדא, עת מראית ענינים ך בש"סנו
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 בפסחחם דרשינן שסנה ומפדהאל מהןנקהם
 לחלק עניים להם :ואיז צדקה דגבא,י4ג

 לעצ- פורכנו ואיו לאחרים מעותיהם,פורטין
 נקיעת והייתם כחווםמם

 וחילוקן אלו דברים ניל מגדרן ביצורוצריך
 והשחם ש עיז סרטיה או חשדא שפךמתי
 ובשדיה ההע מילתא הדא אחי אונקהם
 דברים אריסות בזו יא פ' כלל כרמערכת
 יחשדו שלא הוא עין דמראית וכהביאבסופו
 יע- למה א"כ אך עבירה שיובר העשיהאת
 וצם ומביא נתודא, ולא עין מהאיתשיהו

 שהעושה יאמר לא דהרואה הוא ייןדסראית
 כן  לעעית דמותר יאמי רק חיסורעה1ה
 דף בכרכשת רש-י וכ"כ ק הגא גםהצשה
 הדב- ובאמת עיירך. דגים דם גבי ע"בכ"א

 בהרבה גדול בירור וצריך שאדמסובך
 ב' עוד מציע להג"ל תוסף הש"ס.סוגיות
 "ני עם נובלים שלכאורה חזיריםכצינים
 שלא לתנין ע"ב א"ב דף בכתחצתדלעיל,
 שהבמות בעלה מת ונאסר לע"אתינשא
 תת- היגרם על הנטעז לצנק ע"ב כידדף

 אסי דב קצמר יקנוס, לא וצי"1גחהה
 שהסד ד'( )פשלי קרא לאמר משוםהטעם
 סמך- מרחק שפתים ולצת פה עקשותממך
 לד דומה זה היה ולכאורה וצם רשייועהן
 ע"ב להב ברכות במס' וגם וכר נקהםהפעם
 לעלי חנה דאמרה הא עי אלעזר הבדקאמר
 איוני* לא "ותוזמר א.( א. )שבשאלהנביא
 לזע- ומצריך בו ותאין טדבר לנשפד מכאןוכר
 צצמו ומן לנקדת צריך "ושיהוד ופרשיידיצו,

 דבר אותו בו שאק הושרו אתולהביע
 בצתי לא מ"מ לחלק פנים ש"ש ואףפגונדף.

 בכל לעין לבם שיוהצ להשוטעים לחציררק
 לומר אפשר ועכ*פ ואכמ"ל. בש"סהמקהוות
 שע"י מצשה יעשה שלא הפ עיןדמראית

 השהצדו עבאיה להט חברו את יביאזה
 את תשפוס בשוק על ויעבור עבירהעטישה
 את דן דהוי ע"א ץע בשבועות כמ"שעפיתך
 ולתא לה, ילפינן שהכא זכתה לכףחברך
 שאית דבר כשיושה ב" פתיבא עורדלפני
 דחברו ינרום העיכז דאיסודא, עין מז-איתב"

 דקידהיין דההש וכדוגמא בצבירהיחשדהו

ס א בס

 בר" ובה באנפי שיראי קרע דר"ה ע"אליב
 לא עור לפני על וקעבר רתח תילמאוכו'
 ע""ש. וכר מכשולתתן

 עמיתך את תשפוט דבצדק גקצא (ראך
 וירטב לעומד ע"א ל' דף בשבחתה כמ"שקאי
 קיל ע"ש זבות לכף הברך חת לדן להוי%א
 הוא 407ע הנ"ל לפי עין מרבית איסורלז

 נימיי חמשוש בצדק על ויעבור חושדושחברו
 לפי"ז העל ע"ז, ופסוק קאי לא דהריתך

 כיון עת למראית חיישינן לא דרבנןדבאיסור
 *. קילדמ"ע

 דף בחה"מ מ"ש לומר אפשר היובזה
 כמה יוחנן מרן רפא סיני בעא ע"אק"ה
 איני כלום ולא א"ל לגביבה נשד ביןישהה
 גבעה לאכול אסוד בשר אכל ר"חוהאמר
  דיהה סמה אלא בשר לאטול מותרגבינה
 ותמוה ע",1 כלום ולא צ"ל לבשר גבינהבק
 כמה על כלום היא אמר יוחנן ר' סורסהא

 לגבינה. בשר בקישהה
 אר"י ערב מ"ג דף בסוסה שחר*4

 הגדילה חודגתא ב"י ר*א משום יוחנןא-ר
 כי דמהחזי לאחין לינשא אטוהה האחקבת

 ע-ש למילתא ל" אית קלא היא ולאאחתיהו
 וע"ע פןהרושלסי. ע"א כ"א דף יבמותובתווו
 משם תראה ספח. ס" סה"ת דיק"אבשו"ת
 אף עק מדאית בצנין מאד מחמיר יהתנןדר
 עץ 'במראית גם הנ"נ לר, אית קלאדייל
 דהף אף וחלב בשר יתד .דאכל דיאסרוהנ"ל
 גדת עק וכמראית ל" אית קלא כעניןג"כ
 י"ל לרפי וח"כ למיהו מחנן ד' צריךמ"מ
 ההנ- משום לחלב בשר בין הפסק דמעיהמעם
 בשר משום ולא הצלל הוא עין ופראית"א
 מראית מוזם מעמא אי אך השניתשכו
 רזה ישל ל" אית קלא וכמו דגרוע אףעין
 הג- בחוגרתא וכמו דאורהתא באי0ודאדוקא
 כאי- אבל כאחווהא דמתהזי האחין בקדילה
 אית קלא כמו גרוע עק ובמהאית דרבנןסור
 הפוסקים שיטת הרוע תייש, לא רפי גםלה
 באו"ה הגשאל בהורגות באר" בפמ"גע"ה
 בגבינה ובנגעה בשר ושתינת כ' אות ב'סיר
 מד- רק 13ה"ת נאסרד לא ריטב כלא בהםחם
 י"ל וגם עיייש הוא בישול דרך דלאורבנן



 א ב ס ל א ר שי
 בפוסקים 1""ש סיגת נמו הף ובשרדבגבינה

 דהף לוטפך חן נשר השת"כ בחלב רקסה"כ
 בי- בדדך דהוי דיחפתי בדאורייתא עעמראיה
 דיחש- האף ובשר בגבינה אבל הפסק בעיש%
 או בחם הס ביהד דאכלם תשד רק הוידוהו
 דרבנן איסור דהוי כנ"ל כסיגתהתף
 לשימת ושש-ה ביניהם. הפסק בצילא
 דרע דמועם ד"תש"ס

 בסוסה סגד מחמיי
 יתגנ על יתגנז דרן אמר, עין מראיתבדין
 )לא אמל לגבינה בשר בין ישרה כמהרפא
 סיכום תפסק דבעי דהסעם כנ"ל רס"לכלתו,
 בשר תחר גבינה בת חילוק אין וממילאההע
 אך התס"ח לפי וכנ-ל גבינה ושח"כלבשר
 רק דהר בגבינה אבל ובשר בחלב יוקחזה

 בד- ריי חייו לא גרוע ובמדע בדרבנןמשע
 בור אחר בגבינה בין מתיי לכן כנ"לרבנו
 בש* אכל ר"ח והאמר הגם' ':מ"ש להיפךובס
 בשו לאכול סותר גריסה נכינה לאטיאסוך
 א"ל שם באמר" רנה ישיסת דוקאזה
 קרי מהו השינים שבין בהיר ליסה ב"יי4א
 דצ"ל עפש ועיניהם בק עודנו הבשועל"
 שבין בשר משנם הפסק אבעל דהמכםלר"ח
 גביעה הכת"כ בבשר חלא זה %ושהשינים
 ג-ף לא דבגבינה בשר ואח-כ בגמלאמשא-כ
 מותר השינים בין גבינה דמקרי הורהתה

 ישהה כסה אלא שם וזמש הפסק, בלאלאכול
 מעיקרא ו40ש כלום. ולא איל לבשר גביבהבין
 כלחם ולא אמר בשר תחד בגבינה גםדרגי
 היכרא תשום דהטעס ספל כשלעממו דה"ידי"ל

 דיקא הה בב"ס במוסה דס*ל ובמו מנעופסעם
 ומח"כ בבשר גס ולכן בגבינה לא אבלבחלב
 ודו"ק. מותרגביבה

 הנ"ל התוס' קושית עוד י"ל האופןובעה
 ל" דאיתו בר-מ יצחק ר' על הקשהדשה
 כיצא ולא תוכל כשדא ואייתו אכלגבינה
 נאכליז וגבינה עוף אגרא דחגי מהאידי'

 לא וגבינה בשר אץ תבינה עוףבאפיקורז
 אך וכנצל, בשר ואח"כ גביסה הף וצםהא

 דהא לנמר .אפשר .הי דלכאורה א"ש מ"שלפי
 דעוף משום באפיקודז נאכלין וגבינהדעוף
 לבשר חלב בץ הפסק דבצי והמעם דרבנןהף

 ח%- לא חריצי לא בעוף %כך הוא מ"עכשום

 אליבא וכנ"ל דרבנן דאיסודא גרוע 5מועשי
 לא וגביתה בור אמר לצה ח"כ אךדר"י,
 למיחש צויך הלא כנ"ל דרבנן הף גבינההא

 מעים כ% מסעם מאץ שה מוכח הש"כלמ"ע
 הידים משום עסףי הפסק בעי אלאמ"ע

 משרה כוי בסופו בתוסס ועיינת בהםשנאבק
 לגבינה טרסה אחר בשר ביז חילוק אקיראי
 תשום הטעם דשם השיב וע"ז בשרואח"כ
 למיי וליכא ביממא הף דרי העובדאהעים
 לפמ"ש י"ל שאת וביתד דחזינא להידיםחש

 טוום דסשכא 'ש"ק ובליל דברהבתחלת
 ביחד דיאכל גוירה משום ההא טעםדמושך
 וכמ"ש בשר עם חלב מעם בו שנכנסבסוכל

 וא"כ מדשריתא' הוי אי דוקא דזהבאריסות
 נאכליז וגבינה ; דעוף יהא לומר אפשרה"

 לסיגזר דליכא משום הפסק בלאבאפיקורן
 סעם ויכנס יחד יחבל אם דאף דאורייתאאסו
 בשר גם א"כ אך דבדבנן רק הוי ג"כשמש
 בחם חם מדרבנן הוי דגבינה ,"6 הנ לפיעבינה
 בעי לא ג"כ בישול דדך הף דלק בשרעם

 סעם יכבס אם דאף למימר שתך דלאהפסק
 ביטול דרך הה לא כנ"ל בכה"ג בבשרגבינה
 וגבינה בשד אין תבינה עוף דקאמרוכיח
 דאם טעם דמותך משום . תסעם דאין ע"כלא
 ה" וסים ומנחית דמותך משום הטעםהה

 מבשר דרך הלב אחר בשר גין לחלקאפשר
 אך מחלב, ללא בשה ושמנונית . טעםנמשך
 א"א בגביבה הנ"ל ויפי הוה הכי מעמאאי

 סשום רק שהוא טעם דמותך משוםלזמר
 כנ"ל גזירה ליכא ובגביבה דאורייתאגזירה
 באפיוףדן נאכלין יה" וגבינה בשר גםוא"כ
 דהא מוכח לא וגבינה דבשו דקאמרוכיק

 הוא טעם דמעתך סיכום לחו הפסקדבעי
 בעוף כשצ"כ "וא בידים דנדבק משוםאלא

 בין חילוק אין הש"כ בסוש' בתוס' שםוכמוש
 )שפיר בשר אחר לגבינה גבינה אחרבשר
 ואח"כ גבינה אכיל חיך כ"י על הגמ'הקשה
 הוי דהיהכדא הגב' ותירץ נסרה בלאבשר
 ודו"ק. שנ"ל דהזינןביממא
 נראו רק דדומלאכים ע"ב פ"ו דף בב"מושם
 ממש דאכלו מהדה"א הביקי והתוס'כאוכלץ

 שבת בה4 התניא מבעל דבשו"ע כותתםי"5



יא סבאישראל

 דאם עין מראית לענת כתב מכ"א רמזרס"
 ע"ש להתיז יש מכילו הרבה שמפסידבענין

 ב- ואב"כ חלב של האיסור דמעם האמורולפי
 לתדב"א רס"ל יצל הוא עת מדאית משוםשר

 שח*כ וחלב חמאה ממש אבלודהכל%כים
 דכ1 עי למראית חשתי ולא הבקרובן

 גם ילל בן מ"ע להתיר י-צ מרהבהבהפסד
 נצנתן דאבדהם התזהה דכמי ע17המשום
 לאיסור המלאכים חשתי לא לאכוללפניהם
מ-ע.

 יא"ג אא"ג לפמ"ש י"ל 12אתוביתר
 להתיר המויה שהוהה דבמקום ה' סי'חכמים
 תערה מרובה בהפסד להקל ש"שבמקום
 חלילה סרובה הפסד בלא אף להתירהמורה
 להההר הורה שכבר אחר חתורה בכבודלפגום
 כבוד והתקטן חימד" התווו כבודסויכצ
 באבההם 'וכ"מ ע*ש' יצבעו מה כהפסדלמדן
 י"ל על-הם לסלך האומות והמליכואבינו
 עולא התניח בעל כש"ש מרובה כהפסדדהוי
 ולכך דאברהם, בבתי מעים למנעלחדר
 לאיסור המלאכים חופשו ולא לתדב"חס"ל
 איגוד דשים דיל דירן וגמ' ממש, ואכלומ-ע
 ולכך עק מראית משום לאו בשד ח1ת*כהלב
 דלאאמר

 אכ~
 המלשר עבדו הא שאל"כ ממש

 הה כאוכלה גרתו ודק בב"ח איסור ןלכים
 5אר בנרצין דרדס להתמד להםהיקשה
 שהביאו תה דבב"ח עק כירית חיכאכלק

 מטום - כנ"ל ותטעם מכהי דאכלומהתדב"א
 דבשר ואיסור טעם רכל להתקראדס"ל
 לא והם הוא עין גששית נרשום חלבאחר
 לאב- ההורה כבוד סהרון 5'ע טעוםחששו
 מרובה כהפסד ממש דהף סשום אורהם
 נ"ל דלא דידן לגוף גם לומר נ1ל כןכנ"ל,
 בב"ח לאיסור תחפושו משום ממשאכלו
 ודק מ"ע, סשום אינו דהסצם חלב אחרבבשר
 עק מראית דהר חף ובנסאו כאוכליונהאת

 מענם לכך המלאכים חשישו לא ס4מדבבני
 וכרס-ל הפסד 12שום או התודהכבוד

להתדבקה

 ולא פמוט יוחד בדדך לומד נפשך ואם ..
 דידן גם' בין בב"ח בזין פלוגתאלאשווי'
 ה-מא דלא לומר התוס' דכותת י"ללהתדב*א

 אכלו ולא כאוכלין דנר1י אמר דידן דגמ'דהא
 דהרי בה נגשו דבב*ח איסוי משוםמוש

 דירן דגמ' ורק סמש דאכלו אמרבתדב"צ
 ודק במלאכים פרש אכילה שיך דלאסובך
 ממש דאכלו ס*ל ותדושא דכאעלענראו

 12מל- לעשות יכיל ההויהן כל הפהוהדהשי*ח
 לאברהם שירז? כנעת סמש לאכול יוכלאך

 מעים כרועי היא ממש אכלו כבחזמשום
 והבן. כללבבזה

 במדרש מי1 יומתק לעיל האמורולפי
 והיתה אברהם דוממת 5*ח--י"ר פ' ירא1

 סעשל אל9 כשבאו המלאכים עלמחולת
 הניל שלפי ע"ש' מרתת נברילמרתת
 ובשר חלב ותאבלו על וכלהם התירבץ ה"זה
 הוא לעיל המבואר לפי דהציסור הפסקנלא
 יש מרוכה בהפסד אך עיף מראיתכשום
 והוי מאברהם מרתתיו היו והם גנ"ללהתיר
 חזוק. מרובהכהפסד
 למיתלי דאיבא היגע דלפ"ע ובדינאג(
 דר"ח ע"ב סרב דף בנדרים אסר"בהיתרא

 רבינא אזל נודא לבי עצ" אבא ההשהפל
 רוב חול 15כשול תתן לא לפכי אינאההא
 ביד מ"ש 'וראה ע"ש, ניחנו להסקהעצים
 בזה. עם-א אוהמלאבי

 ליחן שלא מענו המלאכים דחנההול
 חהף וכנ"ל לחטוא ועתידיו לישראלהתורה

 התחהה יתנו אם מכשול תתן לא עורכלפני
 הקב-ה להם אסר בצ'רדש וזמולישראל,

 בישו, בחוך ואכלתם אצלי שירדתם זהולצ
 כמ-ש חלב אחר בשר ממש אכיתם הלאהיינו

 המדי וב' הנ"ל ביש-מ אא4ז ומביאבמדרש
 יתרו בפ' שהמדרש ורק יצמרו יחדרשים
 ממש אסלתם שהיו ה" הקב"ה שטענתמדגיש
 בתדב"א וכמ"ש אברהם של ביתו איוויכדרך
 דול הנ"ל ע-ב פאז דף ב"מ בתוס'המובא

 נראין 12ה" רק אכלו עולא המלאכים יענוזה
 0עסא הלא אך דידן, בגס כמ"שכציכלין

  כאסור הוא לבזור גבינה בו  הפסקרבעי
 עין ומושוית סשום ההוא היכירא משוםלעיל
 ינראת ממש אילין בס חילוק איןא"כ

 המל- יענו ר1"ז חיבנו, עת דמראיתכאוכלין
 רכל כהן עין למראיה חישן דלאאכים



 ל א ר שייב

 יעשה שלא הוא לעיל המבואר לפיענינו
 שעובר שיחשדו הרואה את שיביאמע-טה
 הרטה חברו את מכשיל הש יבצהעבירה'

 על העושה ועובר כנ"ל, בעבירהעויחשדהו
 שלא בהיתירא למיחלי איכנו הלא אךלפגע.
 תה כנ"ל לפ"ר ליכא ובכה"ג הברויחשדו
 אברהם אצל שאכלו על המלאכים תירוץיה4
 חיפשו דלח פת  הפסק בלא בשר טעח"נחלב

 דןיכא כיף לפית  משום שהוא עיןלמראית
  מענתם יי יפול גוה אך בהיתרא,למיתלי

 -לישראל התודה ליתן שלא המלאכיםשל
 למיתלי איכא בהא כגיל בלפאע והעפן.התסאו
 המלאכים ינזצט ובזה יחטאו, שלאסהיתרא
והבן.

 קרן- שאוכלין שלנו המנהג א-שובזה
 נראית אעו ומהגבינה בגבינה, מפולאפלי*ך
 דהמל- משום התורה לקבלת שזכיננלרמז
 מראית על ועברו בב"ח כאוכליו נראואכים
 בהי- למיתלי דאיכא משום הוא ותירוצםעץ,
 כיון המלאכים שענת נפלה כנ*ל,הכזהתרן
 ישראל יחטאו שלא בהיתרא למיתלידא-בא
 כחם דהיה גבינה לענק לעיל ולפמ"שוהבן.
 ודו"ק. דווקא מגבינה אוכלהבחם

 יניאל בחמורי דהבה י"ל אחדובאופן
 בדרכ"ת ומובא ס"ו אות ה"ב תערובותהלע
 מברך שאינו בסי ומסופק ט*ז ס"ק פ"סס4

 המ*א דנתב דאע"ג ויולדת נדה כגץבויהם"ז
 לפעמים מטם בלחש שתברך פיח סיבאו"ח
 לברך לה שא*א וכד' נקי סקוסה איןביולדת

 לברך שת"צ מכשיעור שחות שאכל סיאד
 שבין גהפסק הדין הוא איך  אחרונהברכה
 וכנ-ל וברך השלוק סלק דבעי לגב-טהבשר
 דבהם שם ועי ק"ת, דף בחהיז מהתוס'גם-
 שכסלק שכתאה כל והיינו בסילק גםמהני
 חלב לאכול מותר ראשונה מסעודהעצמו
.-?

 וחלב חמאה ויקח ע"ב פיו ברםהצם
 דקמא לפניהם אתן עשה אשר הבקרובן
 ה" לא ואם ענש לקמייהו נטתי דמסיאקמא
 כקמא כיון דבבנה חיסורא ה" דלא י"לפת
 פאכילה עימם וסלקו  ל" אכלי דמטיאקמא
 כמ"ש הוי  בכה"ג הל  יותר שיביא ידעושלא

 א בס

 פת הבש  אברהם  אך  וכותר דניאלבתפחיי
 שלא במה סגי היש אחת  מצודה גישהובנה
 מאכילה עצמם וסילקו יותר שיבאוידעו

 ובזה ובירך סילק בעי ודאי פתובסעודת
 ודייקא התחזה לקבל בטענתם הקביהנצחם
 שלהם דתינוק פת הנ"ל שוושט במדרשמזכיר
 פת לו נותנת ואמו רבו ספית באכשוסו
 לסדני העט לה  אומר ההוא וגבינהובשר
 אכלתם המלאכים ואתם בחלב גדי ל"תרבי
 דאכלו והיינו והצוח"ס, לוון וכנ"לבב"ח
 שדווקא פת עם שהה המשל באופןבב"ח
 מה הועיל ולא אחת סעודה נעשה כןע-י

 עצמם וסלקו לקמייהו אטתי קמאדקמא
 דבצי יותר שיביא ידעו שלצ כאכי כלאחר
 תתרו פ' יענה במדרש גם וז"ר הבירךסולק
 שאכלתם זה לא הקבנו להם ויאמרהנ"ל
 המוי רצה וזה היא בפת אכילה דרתםאצלו

 דה" משום הי בברח שהאיסור להדגישרש
 הרייק. אחת סעורה הכל ונעונהפת

 ב"ה פ' וירא רבה המדרש והנ"להאוש
 בשם ר"מ של תלמידו מקשבה אפריםהד
 נדה דפירסה משום פת הביא דלא אמרר*ם

 אמרי ורבנן פיה בב"מ זרדן בגמ'וכמ"ש
 מוסל אימתו וכד לפניהם הבש פתאפ"
 ור"ת מרתה, ומריאל מרתת מיכאלעליהם
 אמר מתלצ ר"מ נשם אבק ור' ר*אמשום
 אוכליז וכי וכף בנימוסה הלך לקדתאעלה
 ויל דלהנ"ל ע"ש כאוכלק שנראו אלאהיו

 חששו לא איך הוא הזה במדרשדהפלוגתא
 וחלב חמאה באכילת בב"ח לחיסורהמלאכים
 איכא וצ*ז חיסורא דאינא הנקר טואב"כ
 מקשאה יאפרים דד"ם אליבא דעותתרי
 סעודה הוי לא וממילא פת הביא שלצאמר
 נ"ל אבק ה" כהתדב*ש כמש דובש אףאחת
 הכי נע-צה וממילא פת דהביא דר*מאליבא
 אך ובירך, סילק בלא סגי ולא אחתסעודה
 דידו כגמי כאוכלין נדאין אלא ממש אכלולא

 רבץ וכן כנפל, הששו דבב"ח עעולמראית
 כה- ממש השכלו לפניהם הביא אפ"סברי
 באכילת בב"ח לאיסור חששו לא ונ"מתדב"א
 סעודה דהוי אף וחלב חמאה אחד הבקרט
 דכי ז"ל אך ובירך דסילק הפסק דבעיפת



 שבועות חג באסרובשה"ם
 האיך לי "קווה כתב תצוד בס"למנ"א

 תורתנו מתן יום בשבועות אומריםאנו
 תורה נהנה בסיון בד דאמד כריי קיהלהלא
 וכד בסיון בד שבועות לעולם ולדידןובד
 נ"א ביום גינבה דהתחרה עוד שקשהומה

 והתורה ה' כיום פמצדים יצאו דהאלספידה
 ';הרמוס מאמרות הצשהה ת" כבר בשבחנתנה
 גלפות. ול עני יחס לנו לרמח דבאבפתנו(
 משה הוסיף אחד יום דקאסר דהיינוואפשר
 כאן ידעת למה ביאור וצריך עכ"למדעתכן,

 גליות של  שי יהט שןרמז
 הבאר שמבוא מה בהקו-ם לבארונראה

 בש- שאחנלים .נשמעתי ה42ל ס" בסוףהיטב
 ייתשו כמו דלא בשד הצח-כ חלבבועות

 בחלב, בשר הואכלו חברהם אצלהמשכים
 עכ"ל. ודו"ק לישראל תורה נתבה זהשבעבור

 חהביאו הדרמתים גדתי כי הלנוובעקבותיו
 שוחר במדרש התנה המדרש. בחשהדברים
 תורה ליתז הקביה "כשבא "ו )תהליםטוב

 ואומרים מדיינק הסביכים התחילולישראל
 לפניו ואמרו תזמרנו בי אנוש מהלפניו
 קדוי שאנו לטה בחסמים תורה שתועאיבודך

 משה וכשעלה וכה קדדנה ותורתךשים
 אמון הלוחות את .שנ-ת שעםלקבל
 וכ- עליי עברו אחתול והלא רבש"עמלה"ש
 להם אמד אחרים, אלקים לך יה" לא בהתבת

 ישראל יבק בעי קסיגסמ שיה בכלהקביה
 אכלתם אברהם עצל כשירדתם אתםוהלא
 ובן וחלב חמאה הקר שנא' בחלבבור
 רבו מבית בת  כעוהוא וכלהם ותעוקהבקר,
 אומר והש וגבינה, ובשר פת לו נותנתואמו
 בחלב גדי תבשל לא רבי לפדני היוםלה
 אמר שעה באותה מענה. לו מצאו לאאסו.

 האלה ההברים את יך כתב , לכשבהקב"ה
 המדרש, עכ"ל ותשובהא. מענה להם שאץעד

 וכיון כנ"ל עק מראית משחם דק בזההאיסור
 עליהם מוטלת ואיפית מאברהם מרתתיןדהיו

 מראית איסור להתיר שיש מרובה כהפסדהד.
 והבו- הציל בכה*נעין

 דאגנית דרשני, אומר הזה המדרי כלמבה
 מתינוק דוקא הקב"ה להם השיב למה1-ע
 משה הוצרך מה לגצם וגם רבו. מביתהבא
 נת- מענה יהב שאין עד תיכף ולכתובלמהר
 סצנה להם יהיו שאח"נ לחוש יש וכישובה
 לח למה מעמן להם הי' אם וממנ"אאחרת,
 השדרש דלפי צ"ע ועוד תיכף. זה אתאמרו
 אברהם אצל הקביה להם שאמר דמההזה

 בדא- ולא השניות כלוחות ה" בב"ח,אבלתם
 יבהג יהד אלול שבר"ת הדין מן א"כשתות,
 משה עלה ש"מ כיח בצבועות ולא חלבלאכול
 שניות. לוחותלקבל

 )בפלפול אתמול שאמרנו מה דלשית"ל
 דף ';ב4ם ממש אכלו למעד ראפ"דשבועות(

 מרי איסור על אלא עברו לא מ4ם ע"ב(פ"ו
 שאחרט טצשע ע4י נודם וההוא העתאית
 ובזה הבקר, ובן ואח"ם והלב חמאההקח
 מר- משום אסוד אלא התויה, מן איסהראין
 שאחרום מדשיו ע"י גרום שהוא העקאית

 והלב בשר אוכל שהוא יחשבו חותווניראו
 "בצ- דבתיב תודה איסור עיכז ושיברזביתד
 מרעעות במס' חז"ל ודרשו עמיתך תשפוטדק
 זבות, לכף חבירך את דן הוי עש *דף

 יעבור ותחברו גורם הוא פרשיו שצ".נמצא
 משום בו שיש דבר לעשות אסור ולכואיסור
 המלאכים על האיסור ה" תה העק,מראית
 אבל בזה. ואכמ"ל אחמול אמרנו הזהבדרך

 דיחיד פסק הלע סנהדרין מהל' פ"בבדמדום
 עמיתך תשפוט כצדק שנא' דין דינושדן
 ע"ב( ג' ססהדרין מהנם' )והוא יחידלשח
 עמיתך ומטפוס דבצדק דקרא לפראנמצא
 וא-כ ונזין, דיין על אלא זכות מלימור קאילח
 אבי אצל כשאכלו שיסור המלאכים עבדןלא

 יה" לא אותם יחשדו אם דאף כיקדהם
 תהרו. איעדרבזה

 לש- משה ששב ממחרת ויהי עה4כיהבה
 איתא נ( יח: )שמות וכד הצם אתפוט

 דדתו.מן למחרת דה" בעה"י( )מובאבמפוי
 יחייך דו משה הר הצם יוה"כ, בסמאיההר
 ובר לנדיך יושב אתה מד"צ יתרו לוכס-ש
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 קאי וע"כ דק, דינו שדן דיחיד מזהמוכה
 ולא 4ה על עמיתך תשפוט בידקהכתוב
 ש איסור את וכ"כ בחברו לחשודומאסור
 המלחכים סביו ילא העיה במראיתהתורה
 מענה להם מהי אברהם' אצל כהיאכלואיסור
 באותה לבהיה הקב"ה אמר ולכן להשיב.יפה
 ונהין כי מצנה, להם שאין עד לך כתובשעה
 תשפוט בצדק והכתוב יידעים המלאכיםאת

 להם אין הלכך חוד איסור על קחי לאעמיתך
 שיראו יוה"כ מוצאי על תחכה אם ינהלענות,

 קאי שהכתוב ידעו יחיזי דן שאתההמלאבים
 איסור אין ש"כ תשד' 1ל ולא שדן יחיד1ל

 לעננת מה להם יה= תבר העק במראיתתורה
 איסור. עברושלא

 שציהר המציוות לתרץ רן אחרובאופן
 הק' באוה"ח דהיה לכתוב, משה אחהקב"ה
 'מצמות פניו 1ור קרן כי מ42ה הרע ולאעה"ח
 נו- התודה משה שכשכתב מדרש מביאל"ד(
 ונושם ראשו על חזעבירו קבעה בקולמוסתדר
 דושה הק', האוה"ח ומפרש הוד' קרצינעשו
 שהעידה ומצינו מכל לבעלה היא תנההמדת
 ת:- האדם סכל מאד קנז פשה והאישתורה
 מן זה ואף ירד חסרו ענו כתב משהשכתב
 מה- שהתיו הוד לקרצי זכה זה ובשכרהענוה
 בקולמוס נשאר לכתוב צויך שה" ישדאות
 המ- ודקדקו דקי הייקש שוד לקרני זכהומזה

 היףד את לכתוב בהכרח, ה" הוי עכזפורשים
 ותירצו יו"ד אות שיכתוב הדיו לו ניתןיזה
 נת בן להושע והשה ויקרא שנאמר מהעפ"י
 הנשאר ההחד את תעסיף י"ג( )במדבריההצע
 שנ"ע ההרשם היטב יובן הכזה מישן'בשביל

תת-
 להושע משה קהא ענותנות" משה חמא

 שכחב ענותנותו מחמת העיינו יהושע, נוןבר
 והר יהושע קרא ירט הירד ונחסר הסהענו
 4הב4 יהוידע אצל הק-דסיף

 אי וע ממראית בהאיסוד שרפקתיוהנה
 הדבר יבורר שלבסוף באופן גם האיסור,יהך

 אוכל שתתהו כגון 1ביהה' עבר שלאלהרתמם
 להם יבורר רגעים כמה ולאחר בחלבבשר

 רעצם אמרינן אי שקדים, הלב ה"שהחלב
 מ"מ מאפת לבסוף ושיתברר ואף חסורהחריד
 אפי' חשד לינץ תבירו את להביא לואסור

 באס

 של איסור ראין אמרינן או רגעים' כמהעל
 בחשדו, היאר דחברו היכש רק עיןמראית
 לדינא חהנפ"ם האמת לבסוף לו יתבררהלא
 . באנ- לאברהם  שנדמו המלאכים למולהיא

 הצה מראית איסור תצלם ה" :ן=ך אםשים
 אלא אנשים שאינם לאברהם נודע שלבסוףאף

 שיש )אף אשור בהם רוייך היאמלאכים
 כמנשים לו נואו אי המפודרים ביפלוגתא

 שש- מ"מ וברא"ם ברש"י ע"ז כמלאכיםאו
 ידע שלבסוף אודו דכףע נראים הדבריםסוע
 מלאכים(.והם
 שלא הדבר יתהדע דלבסוף דהיכא נימאויוי
 י"ל וין דמוחית אתעהא להמר עבירהעשה
 כחם עה*כ רה"י דפי' הא על נחמד.דבר
 להטריפו שלא סצרתייז חפה "הוציאהיום

 או- היו שלא מצטער שראתו ולפיבאורחים
 בדמות עליו המלאכים הביא באיםרחים

 הוצרכו בלא"ה הא המפורעתם והקשואנשים"
 ולפי שרה. את ובשר ביי לבואהמלאכים

 הקביה שיצה דלפי הנותנת דהיא י"להנ"ל
 מנרתיקה חמה תוציא לכך כמלאכיםהבלהה
 אברהם של בביתו אורחים ימצאו שלצבדי

 יה" ולא חדרים בהדרי יה" לשאכדלתםנמצאי
 רב אמר שאר"י ואף העק; שראית ששוםבה
 העין מהאיה סשום חכמים טאסרו בקוםכל

 1"ב, ס"ד )שבת אסור זזדרים בחדריאפילו

 התוס' כתבו כבד בהם ועוד( ע"4 ט'ביצה
 דהא ברגלו מסעכן ד"ה ע"א ס' דףבכתובות
 אפ" ב"ה משום ויאסרו מקום כלדאמרו
 דאר באיסור דוקא היינו אסוד חדריםכחדרי
 לא דהכא ע*שתףון דוכנן גאיסור %אריפא
 חייב אינו המדאורייתא דרבבן' איסור אלאהף
 כך הקב"ה עשה 1"כ ביחד כשבפעלןאלא
 שעה באיתה אבוהם בבית איש ימצאשלא
 המל- יעברו ולא חדרים בחדיי שיה"כדי
 נתל 'אשתא העין. מראית איסור 1לאכים
 להקער למלאכים ה" דרבנן באיסור דאףלפית
 אברהם "קיים האבות, אצל חו"ל וכמעשבה,
 עירובי אפילו וכר כולה התורה כלאבינו

 שבכתב תויה אחת .תורתי" שנא'המשילין
 וא"ת 1"ב(, כיח יומס הבע"ל. תורהפוחת

 בצרה אברהם הבית, בני היו מ"מחרי
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 לזה לחפוש אין ס"מ אוכלים, אותםשראו
 ובבה-ב כלאכים שהיו אח"כ כורע שלהםכיון
 ודו-ק. כנ"; העין מדאית איסורליבא

 סבדא יו כי מוכח' הרבד אין עדייןאבל
 שלצ לחברו יתוודע סה"נ %ם דאף להיפךגם
 חו"ד להיי להביאדי אסוד מ"מ עבירהעבר
 ולח מפרשת לדבדנו ראי מצינן אולםכלל.
 עלה שאמר סשה %ל העם את בלבויחס
 ע"א ליה דף סוסה במם' ואית% ובו"נעלה
 דקא יהושע פתח ימהסית, ומהסיתו הבהאמר

 קמיע רצש דמ ל" אמרימשתעי
 ימ~

 שמד
 אמר לי והספיז מילתא בי אמרי משחכימאאי
 סברי עמרם, בן לנו עשה בלבד זו וכילהן

 הו- לוי אמר %ישתיקו, משתעי קאבגנות"
 בוכח וכר הים את לנו וקרע ממצריםציאנו
 חשד למץ א"ע להביא כלב הקפיד דלאמזה

 שתיכף כיח מזוה, של בגנותו לדברשרוצה
 משה לסוגת שרק ויהאו טעותם עליעמדו
 לו יווה פיט שעוד כית אברהם %צלבב"ח לאבוי מותרים הת המלאכים שגם נסמאדרש,
 אנשים. ויש מלאכיםשהם

 י"ל ושכאורדן צייך ערבא ערבךאולם
 באופן העם את השתיק כלב דרק גופאדמהא
 דיההפע מוכח נך ישה לא יההפן אבלכזה
 חשד לירי אחרים להביא דאסור סולהי'

 נגד דא" שמשם נמצא מועם זמן עלאפי
 כלל, ר%" ליכא דמיהוו1ע י"ל אךהמלאכתה
 השתיק לא דלגך כתב עה*ת, יהטזןדבתפארת
 ישראל יאסרז ש דהץפש העם אתיהושע
 במ- התנבא ומידד דאלדד דעבר השלגרמי
 "ש- לארץ אותם סכנש ויהושע מת משהחנה
 לשררה להגיע רוצה ,צהפ ומשוםדאל
 מקוה אבל לארגי כבר שיכנסו מבקשהוא
 מכ- ישמע התנבאו שהם כיח לזה חשםלא
 יבינו ולא הושע נקרא הי עזראל ובפיניס

 ידוע והגה דבה"ק. עי"ש וכו' כתנתםופעלי
 ענק מאוסטריפאליא שמשה רבנו הקדישבשם
 י.( ב: )שמות עה"ח דהקשה זור עלנחמד

 משר המים ש כי ותאמר מנוה שמו"ותקהא

 אפרה ולא המים מן אמרה צורך לאיאתיהו"
 לא תחיה דבבווצה ותירץ סמים.בששיסות
 והר מת משה הר"ת יהי אז כי ממיםאמדה

 לח והיא ומידד אלדד כנבואת מכניסשע
 המים מן אמרה ע"כ זו גבוניה שתקוייםרצתה

 וש"ל. ר"ת יה" שלא כדי וה,א נו"1שיתופה
 בתה מרומזת זו וכנבואה הנ"ל הקדותואמד
 היינו במחנ"ה- ויתנבחו כבו( יא: )במדבררה

 והב"ח וגתן שימחקו מח-נו"ן-ה-אשנתנבאו
 פיאר מן-המים ובמקום פרשה בתשהוסיפה
 מבניס יהושע מת פזרה הר"ת יה" ואזממי-ם
 הקדושים עכת"ד שלהם. הנבהרה היתהתו

ודפדף.
 של  שסו אי דדך הקדודים לדבריונמצא
 יו"ד עם כך להיות צריך באמת ה"יההפע
 יהדפו סח משה שנבינו רכז יש אזבתחלתו
 יהושע במנד דלכך י"ל וממילא כנ"ל'הבניס

 הנ"ל. החפי וככתב במו העם אתמלהשתיק
 אלא ביו"ד להיות צריך היי לא שמו אםאבל
 נצטרך זממילא כד שנבאו רמז אק אזהושר
 העם את יהחפע השתיק לא דלכךלובני
 ע-% להביא דאסור סובר וכהוא כית כלב,כסו

 שלא דאי תה סוערי לזפ אפ" חשדלידי
 כנ"ל.כהמלאכים
 ניל בדברת היתרצו הפורשים 9לוהנה
 שה" הדיו את לקח דמועה הקדושהאחת"ח
 הרד בו והוסיף ענינו 'פל היו"ד בשבילמהע
 איך דא"כ לכאורה קשה ימשמע ץפללשמו
 משה, ז"ל פנו אוד קרן שיה" דיו לונותאר
 בשביל גם מהע דיו לו דה" לפי"זומוכח
 צריך צוה" יהחפע של לשמו מהוסיףהיוצד
 עניו ,פל מתידד לו נשאר ילבך בירדלטית
 הם הקדוש האוה"ח שברי מניו "ור"רת

 מאד.מדרדקים
 שיכ- הקב"ה איאסר מה שפיר %חיוהניחא

 שאם כיון מענדו לסלאמים שאין עד סהרתוב
 שקרן איך המלאכים הראו מעט עודיחכה
 ופל יו"ד %ות של מהדיו שזה פניהאור
 כפה ידעו מת"כ  הקדוש' האהה"ח נמישעני14
 ביו"ד יהיות צריך ה" יההפע שלשופמו
 של היו"ד של הדי"ו נשתייר ולבךמציקרא
 סשה סמיכם במלת נרמז וא"כ כנ"ל,ענשו
 ומידד אלדד שנבאו מה וזה מכניס יהושעמת
 יהושע השתיק לא זה שמפני נמצאכנ"ל
 אבל דעביד, ושא לנהמי יאמרו שלא העםאת
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 דית- דהיכא דסבד כלב על שחולק מפנילא
 אלא להשדא למיחש ליכא שח"כ הדברוודע
 סענה להמלאכים יה" וב"כ לח2 מודה הואגם
 אברהם אצל בב"ח לאכוי יכלו דלכךיפה
 מלאכים רק וסתיו לו יתהיע דאח"ככיק
 הקב"ה צוה ולכך העק, מראית בזה שייךהיש

 ודו"ק. מענה. להם ואץ עד כשכתובלמשה
 לכאורה דהנה לפרש, יש אחרבדרך

 "והלא הקב"ה להם שענה התשובה מהיל"ד
 בב"ח" אכלתם אברהם ם ששירדתםאתם

 שישראל טענו דהם לטענתם דוויה לה איןהרי
 המעטה ואלו וונצטוו' אחרי התורה עלעברו
 =ל אך תורה, מוע לפני הרבה עדין ה"הזה

 את קיימו משאבדת בגם' שמצעולפי"מ
 היו המלאבים נם ח"כ נהרה סילא עדהתחיה
 )שמות יתרו בפרו מצינו ההנה 'להזהר.צריכים
 המד- אל למשה יתרו ובא אחר י"ג.( י"ביח.
 לחם -אכל ישרחל זקני וכל אהרן "ויבאבר
 ממחרת" "ויהי החלקים". לפני שהוה חותןעם
 רש"י וכתב וכר" העם את לשפוט משהעשב
 רדתו למחרת ה" יוה"כ ממחרת הספריבשם
 שאין וכתב ע"ז חולק ההרמב"ן וכר ההרמן

 לא כי ז% לאחר אלא מפש למחרתוהכוונה
 אל" ורבנו ביודצ*פ. שאכלו לומריתכן
 לוסר דמין וכתב הרמב*ז דברי דתהמזרחי

 על הכחצה אלא זעכן למחר פירושודלמהרת
 אכלו ההשך קשה ולא ממש יוהכ"פמחרת
 יוה"כ על אז נצטוו לח דעדיין כיוןביוה"כ
 וכר ההר מן משה ירד ביוה"כ ורק -כיון

 דהרי בדבר ליין יש לבאורה והנהעיי*,ן.

 משה עם הזקנים וצ' אהרן היו המסתייםבי
 ומסתמא רשא כדפק לפניהם ומנומשעמד
 שלא עד גם התורה קימו הללו הצדיקיםכל

נתנה.
 ורב"ט, רה"י שימת לפי להסביר 2"לולכן

 נח בני נצסוו כבר תהרה מתן קדדם אןדהנה
 ת.ל  שכליות, מצתת שהן כצתת וע'על

 ה- כל שקימו הקדושים האבות דאףברור
 להם היי אסור ב"ס נהתה ובלא עדתוהה
 בה שמצחים - שכלית מצוה עללעבור
- .ב"נ כל כמומדינא  אחת לקיים כיי 
 בהם. מצווים אינם שעדיין מצתתמתרי"ג

 א כס
 למדבר משה חותן יתרו דכיוהגיע "לזלכן

-:
 שתחב כיון יכבדו שמשה החובה %
 שכל וגם שכלית מצוה שזה חביובכבוד
 המלך חותן והוא משום אותו יכבדוישראל
 שהוסיף עצמו מצד גדול שה" וגם רש"יכמ"ש
 כמבואר תחוו- "ואתה בתורה שלמהפרשה

 סשה "יצצ מצינו שבאמת וכמובמדרש,
 ז'( )פסוק וכף לו וישק השתחו חותנולקראת
 להטלתו יצאו ישראל כל צגם רש"יוכתב
 לכ- גם הי' הזה הכבוד חיוב ובכללעיפש,
 ארוכה דרך שבא אחרי ובמשתה במאכלבדו
 ב"כ שכל השכליות מצוות מצד זה וכלכ"כ

 הדברים היכן עד וראינן מוינת בהמחוייב
 עמד ובעצמו בכבדיו רבנו וממשה עדמגיעים
 נ"ל ולכן ס. סעודה בהכנת לפניהםושימש

 סעודה ~חות להם הי' אסור כזהשבמקרה
 כדי דב"נ מדינא גם עליהם חובה שהי'זו

 נצסמ לח שעדיין ביוה"כ צום מצצתלקיים
 שראים רה"י שיטת להסביר נ"ל כךעלי',

 ביוה"כ. סיירי דהכתובשמפרשים
 את גם לתרן יכולני עצמה זוובסברא

 היו ובמוכרחים לומר חם נבולים אברהם,אצל
 כשמחזאל אבינו אברהם להם שאסר מהלקיים
 שהי ופרס ענוה בעה"ב לך וניאמר מהכל
 ביי ויושב וזקן מלך שה" אבינו אברהםזה

 תצוות מצד אצלם נהג הזה והחיובשיבה,
 ה" ואסור ההופג בדחן נהגו שכברשכליות
 שחיובה מצוה משום זו מצוה על לעבורלהם
 דומה תעה הנרה, מתן לאחר אלא יכוללא
 נצטוו טרם ביוה"כ ישראל דאכלו להאממש
 ולפי"ז משה. חותן יתרו כבוד משוםעל"
 אברהם אצל המלאכים של מעשיהםישאר
 כבר שתטע כהראל נגד וסענתם דופיללא
 ולכן ח"ה עומדת בעינה תורה מתןלאחר
 מהר שיכתוב רבנו משה את הקב"הזירז
 עוד יחכה אם כי מענה, להמלאכים שאעעד
 למען ב-ה-כ שאכלו המלאכים ויוווכחומעט
 והם ל5ה ג"כ מענה 6הם יהי' חז יתרוכבוד
 ודו"ק. אבינה אברהם אצל בברחאכלו

 התוהן את לקבל זכינו דאנהנוהיוצלמ"ז
 את קימו הקדושים והאבות משוםהקדותה
 הקב"ה השיב ועיזוז  שנהנה טרם גםהחררה
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 אברהם אצל כשירדתם "והלאלהפלאכים
 בשעה התוהה על עברו והם בב-חאכלתם
 מה על הגון טצם נ"ל ולכך קיימוההשהאבות
 אף בסיח ף כיום ומבועות יףסוגעושים
 להראות כדי סיון, בז' אלא ניתנה לאשהתודה
 טרם עוד הקדושה בתודה שהחזרנושע"י
 מדחיק רכזה התורה. לקבלת זכינו יי"זשנתנה
 שאכלו על אותם כשהוכיח והקב"ה מהנמי
 שלהם .ותעוק להם אמר אברהם אצלבבת

 לה אומר והוא וכד רבו מבית בתכשהתו
 אמו" בחלב גדי תבשל לא רבי למדניהיום
 קודם אפ" התורה %ת מקיימים וישראלההנו

 חיב אינו שעדין תעוק ואפי' עישמצחים
 ובזה התווה. את לקיים הוא זהירבמצוות
 זכר עפצים בשבועות דוקא למה ג"כמובן
 בב"ח אכלתם למלאנים הקב"ה שאטרלמה
 שקיימו מה שע"י כיון דווקא בסיח ו'וביום
 11 טענה להקב"ה הי' כתגה בסדםהתורה

 כנ"ל.להמלאכים
 בד לס"ד לדקדק כתב חמג*א התבהב(
 סיון ף ביום אומרים איך תורה ניתנהבסיח
 יותר עוד יל"ד ידידי אך תורתנו מתןזמן
 מירים ליציאת זכר בשבועות לחמר יתכןאיך

 בניסק אלא סיון בחודש היתה לאשבכלל
 עה"כ איתא ענב י"ב .סוסה דבמס'ש"ל
 ותראהו ותפתח וכד לרחוץ פרעה בתותרד
 היום אותו וכף עליו ותחסול וכף הילדאת
 לפני הגורת מלאכי אמרו הי' בניסןכ"א

 של שידה לסמר שעתיד מי רבש"עהקב"ה
 אמר ראב"ח זה, ביום ילקה זה ביוםהים
 לפני מלאה"ש חמרו ה" בסית ף היוםאותו
 מהר תוהה לקבל שעתיד מץ רבש"עהקב"ה
 ריקא תה וכה זה ביום ילקה זה ביוםסיני
 בסיון בד דלמ"ד תורה נתנה בסיון ברלס"ד
 ז' היום דאותו לומר לו אפשר אינתנה

 באים היו כבר זה 'דמעם כיח ה"בסיח
 אדר בד שנולד כית אותו לחפשהמצרים
 ה" המצרים חשבת ולפי שם בגידכמ"ש
 כב' דהמנו אח"כ חדשים בג' להולדצריך
 בסיון בד זה יצה" למימר ליכא וא"כבסיון,
ודפק.

 הגם' של אלו דדרוות נראהלכאורה

 ע"א י"ב בדף שם עקבתא לפי"מ רקאזלו
 גירש וכר הילוד הבן כל פריה שגזרשישעה
 וקדשה חזר ואח"כ אשתו יוכבד אתעפרם
 בחזרה הילקחה ובשעה מרים בתוביצת
 לפי - חדשים י תעוברת כבר יעבדהיתה

 ההמצויים - שגירשה קודם עודשנתעברה
 בחודה שלקחה משעה חדשים ס'חשבו
 '.בגמ' ע"שש וכה ירחים ג' ותצפנהוולכך

 עזראל כן יחתן בתרגום אהלםבאריכות.
 דבזסו איתא כו( יא: )במדבר בהעלותךבפר'

 בן לאליצפן נישאת ליוכבד עמרםשכסרה
 הח- ואח"ם ומידד אלדד את לי' וילדהפינך
 וכר רבנו מזוה את לו וילדה עמרםזירה
 דיוכבד לומר יתכן שלא לפי"ז נכצאעה*ש
 הראשונים מנשור" לצמרם מעוברתהיתה
 נתחתנה דבנתים כיון כחזרות שלקחהקודם

 יונתן והתרמם לה מתעברה פרנק גןלאלציפן
 טעם צ"ל ץ ויסה ולפי דירן. נם' עלחולק
 כמו דחקא ירחים שלווה ותצפנהוהכתוב
 אלו דההאי .וי"ל ח-ל ירקב בעיוןשכתב
 מעוה הצלת גורם הף דהיום שכ"ל דלקמןת"ד
 זה, ביום השירה ונאמר או תורה שקיבללפי
 עד הצפינו דלכך די"ל צה לכל צריךאיו
 לו יש זה שביום ברוה,ק שידעו לפי זהיום

 הפסוק כוונת תה אחר כיום סשא*כהצלה
 זו טוב ויקבל טוב ויבוא טוב כי אותווחרא
 ותצפנו לכך י"ג, דף במנחות כדאיתאתהנה
 הוא, דהכי וכיון עכ"ל. לא" ותו ירהיםג'
 שנולד מיום דה"א חדרנים בג' תלף זהואין
 תורה ניתנה בסית בד ס"ד דאפי שובי"ל
 בסית ז' ביום ה" זו דסעשה לסבוריכול

 ודרק. התורה. קבלתובזכות
 דף שבת דמס' גגם' נכון פ" ףלובזה

 בריך דר"ח על" גלילאה האי "דרש ע"אפ"ח
 תליתאה לעם תליתאה אורץ דנחברחמנא
 לבסן, תלימתי משה )פרש-י תליתאה חץעל

 : )פרכא תליתאי ביום ומשה( אהרןמרים
 כמח הגם* וקאסר תליתאה. בירחילפרשה(
 דמדמתי השנוכרבץ

 התוהה דקלמת ראה
 ותמהו יוסי. כור ד ביום היא בסיח ף ביוםהי'

 הקב"ה שאמר הו8 מפורש מקרא והלאהספד
 שרץ אלא השלישי" ליום נבחים.ויהיו
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 רא" הגמ' מביא ואיך מרסתו, לפי להמתרץ
 דבד- תליתאה ביוסא גל45אה האידמדקאמר

 דומייתו י*ל להנ"ל אך כרי. ולא ס*לבנן
 חליתאה' *ביזסא מם*ו הי' יא העףסשל
 ש- הרצו תליתאה" מ= ועל דאמר מהאאלא
 נמצא רכן דכית לבטן עמישי הף דבנומשה
 דיתבד יונתן כהתרגום לומר אפשרשהי

 לה תולדו עמדם כשגירשה לאליצפןנהחחגה
 וא*נ משה לה ענולד קודם ומירדאלדד
 מעוברת דהיתה סוטה דמס' דגמ' כששספןס"ל
 ,פנ" בפעם עמדם וניראה קודם חדשים1

 ז' שביום כיון דוקצ ירחים ג' ותצפנהוולכך
 וא"ב כנ"ל, יחפשו המצרים כבר יגואובסיון
 בז' ולא כסית בר ה" זעה לותרמוכרח
 ניתנה בסיף כף דס"ל מוכה ומכאןכנ"ל
 תובן. ברבנןתורה

 בנוה של דהצלתו מכד דאיכאהיוצלם"ו
 התורה קבלת בזכות שבועות בו שחי ביוםה"

 קאמר סוסה במס' ושם היום. באותושיה"
 אלף מאות שום משה דקאמר "והחנוהגמ'
 בצלתם בשבילי לישראל משה להן אמררגלי
 גזירהם( את שצרים שביטלו : לפרוקכלכם"
 זכר בשבועות אומרים דלכך בטוב י"יע"כ

 הצ- נפתחה שבשבועות כית מצרים'ליציאת
 שפרעה עי"ז ממצרים. וכהבאו היהודיםלת
 והשתא הילוד. הבן בל גזירת אתביטל

 ירט קבעו למה עם עוד ל"י להכאדאתינא
 רק ה" התורה שקטלת אף בסיון ףביום
 בד הי פשה הצלת של דהנס דבלת בהבז'
 ע"כ הגזירה נתבטל פחז במד' כדאיתאבסיח
 היטב מובן ולפיה טוב. ליום "ום אותוקבעו
 בשבועות.  מצה לאכול מטע דיו החידיאמ"ש
ורואק.

 הר למה לשבח טעם ליחו יששדצ"ל
 דאלמלי כית מדעתו' אחד טס משהסיף

 שסד מקום ה" בסיח ר ביום תורהניתנה
 זה ביום גס לו שנעשה מעפה נולדזבותו
 זה, ביום התורה לקבלת והזכו לישראלגדמה
 ונשמרו רצה לא ענוהתנותו ברוב רבנווגושה
 רצה וצלח הקדוש האוה"ע שכתב במו ע"ככ4

 איונילכתוב
 ינזוחנותו, מהמת עניות של

 יום הוסיף עצמה סיבה אותה מחמת כןכפ

 ו' ביזם התורה קבלת יהי' שלח כדיתחד
 י"ל ולפזיז ההציה. לנס זבה בו התםבסית.
 שהוסיף לפי תורה ביתנה בסית בז' מ-דדאף

 דהצלת בחטה התם צ"ל מרעתו אהד יזםכהי"
 "בי ונאמרו והטלאכים בסיח' בד הימופה

 הימן לפי היינו זה- ביום תורה לקבלוכעתיד
 ושינה משה שבא קודם מציקדאוהנקבע
 ענוותנותו.מחמת

 יבנו שאמר_מעוה מה נמי יבזאדובזה
 נא מחני אק  ואם  חטאתם תשא אם"ויתה
 וה- ל"ב(. לב )וסות כתבת* איגדמספיך
 ראוי למה הסאו ישראל אם ידועקושיא
 תינגד חטא "טובי ח"ו מספרך לסחותלמשה
 בססי שאיתא עפי"מ י"ל לה42ל אךמינגד*'
 את אירעו דברים חמשה ז"א( לכותענית
 הלתעה, נשתברו וכד בתמוז בירזאבותנו
 נ"ט דף בגמ' שם ומפרש וכו' התמידובטל
 ליום וחובה זכצי ליום זכות "מגלגליזע"א
 סוכן יום ה" בתמס י"ג ושיום היינוחייב"

 שמשה מפרש שם בגמ' הרבהלפורעניות'
 אהביים לסוף וכשידד בסיון ז' ביוםעלה
 ברשוי )מובא בתמוז ל"ז יום זה ה"יום

 עילה משה ה" אם אבל א'( לב:שמות
 אולי בתמוז בע"ז יום הא' והיו בסיון דביום
 ה" לא דאז הלוחות שבירת לידי בא ה"לא
 ומהוסיף ינעיץ נמצא לפורענעת, מהעיום
 בפז יה" עמ' שיום גרם מדעתו אחד יוםמשה
 ושראל חטאו העב, יום שהי אי"ז.-בתמוז
 כך הלוחות. שבידח לידי ובא מעשהבאותו
 ,פס ונאמר תה בצנווחשותו רבנו מע"הסבר
 חטאתםתשא

 )מוטב"
 נא מחני אין ואם

  זאת כל גרמתי אני דהרי כתבת" אשרמספרך
 חרובן כנול. מדיתי אחד יום שתוספתיבמה
 תורה שנתנו דמיה מפאנו הדמ"ע מ"שנמי
 וכבר גלעת יצל שני ליהט רמז בסיוןבז'

 להנעל אך הגלות' רבו כאן דוקא למההקונו
 ע"א ניד דף עירובק במס' שאיתאעפי*מ
 הראשונות לוחות נשתברו אלמלא ראבייאמר
 בישראל שולטת ולשה אומה כל היתהלא
  התורה את הקב-ה  שנתן שממה  גמצאוכף
 משה שובר עי.ז דובר ונסתבב בסיוןבז'
 שה" הדבר גרם ועי"ז הלוחות אתרבנו



 לישרא

 הגענו בער"ה ישראל על להשתלט כחלאונק
 גליות. של שני יו"טלידי

 דהביא ה"נ על מעם ליתן נראה הנ"לולפי
 דעיקר תצ-ד סי' באו"ח האגור בשםהב"י
 המג'וב וכ"כ תשבהצות' בחג הוא חגאסרו
 בסיון ד דביום ביון עיפש, ח' ס"ק תכ4ס4

 יחס לעשות שפיר הרייך התורה %תקבלנו
 חבבאסרו

 כשהגיעו קדוש עם ישראל באמתאבל
 חור עייהם ונשפע מדהגה נתציו סינילהר

 הקדהפים, לתאבות כמו נתנה בטיםההוה"ק
 סיבי להד קרבנו "אלו בזה שכפרשיםוכמו
 השיגו דכבר דינו" התורה את לנו נתןה~*
 מפורש להם נאמרה ולא פעצמם' התוה"קאת
 כמ- ועושים מצווים שיהיו כדי אלאבסיני

 שהק- כמו ודלא ועושה המצווה גדילשאחז*ל
 דקדמיתו פזיזא "צמא לרבא צדוקי אתץווה

 שצעצעתם קודם : )פרשא שודציכףתחייכו
 בה לימוד תוכלו ואם קשה הוא היאךאותה
 השיגו כבר באמת כי לקיימה( עליכםקבלתם
 אמרו כבר ולכן בהורה וככתוב מה כלוידעו
 יכול איך מתורץ ובזה לנשמע. קודםנעריה
 הי' אם דסמנ-פ מדעתו אהד יום לההדףמשה
 התורה את שופמו שיקבל הבורארצח
 על לעבור מסה יכול איך א"כ ף ביוםכבר
 מן דבר לעקיר חכמים ביד כס 131 הלאזה

 מקחמים היו ממילצ הרי לדברנו שךהתורות
 ניהגה, בטרם אפ" ף ביום גם כולה התורה%
 דחקא ר ביום היו"ט עיקר נחפים אנוולכך

 תיכף התוה"ק את להשיג התכינו עילשמוח
 שניתנה קודם אפ" סיני להר קרביובפושר
 תול- פר עדרת בדמב"ן והנם בסיון. דביום
 %ת קייטו שהאבות איתא וף( : )כןדות

 י"א ישראל בחרץ רק נתנה שלח ידהתורה
 אר"י בני דאנו שפיר אתי ולכןבחו*ל'
 נתכינו על הכמחים בסיף ף ביום יו"טערפים
 אבל ניתנה' בטרם .עוד הכנהוק %תלקבל

 עיקר ששם צען בז' ירט עושים חו"לבני

שסבא

 דקודם לישראל התורה וניתנה מתיהימס
 בחו"ל. התורה את לקיים יכלו לאלכן

 הגם' עפץ חג %סרו על טעם עודת"ל
 וכר רשש" משום "אר"י ע"ב ה"ה דףבמהנת
 מעלה ושתי באכילה החג איסור העושהכל
 עליו והקריב מזבח בנה כאלו הכתובעליו
 .קרנות עד בצבותים חג אסרו שנא'קרבן

 ומהכותה ב' בפ" רשי שם ופההמז'בח"
 דוקא דומה למה להבין וצריך החג זלאחריום
 שכתב עפי*מ נ"ל %ך קרבן, שהקריבלפי
 ע"א פיס דף בשבת הגמי לפרש סופרהחתם
 לפי עליר לעכובם סיני שירדה סיני הר"מאי
 עמו  לישראל השי"ת אהבת שגוברתשככל
 סיני נובהר ולפי לאתה, שנאתו גוברתם

 מהקב"ה וניעור לאין עצה אהבהנתעוררה
 גדולה שנאה עי"ז נגרם קדושה עםלישראל
 מעשיהם דבשרואים עוד לומר ת"ללאףה.
 איך שבועות יחט כשבא ישהאל ,?להטובים
 שי- היום כל ובמצוות בתורה עוסקיםשהם
 בביהכנ"ס, בצוותא ולומדים בלילהעורים
 ובם- במדה הוא ושותים אוכלים תהםומה

 לה- " ספח ,;פסחים חז"ל מרש לקייםשקל.כדי
 שבשה נתעורר אז נמי רבעי בעצרת מהיםכל

 כשיו אצליהם שלהבדיל אחה עלגדולה
 החג ובמתוחי ומשהכרים, זוללים הם חגאיזה
 חר זהם בשכרותם ערסותם על מוסליםהס
 בין מה רואים בוז ושתיי. אכילה מרובלים
 יכול החג במוצאי שישיאל חמי לבןבני

 לכבוד ולשתות ולאכול יו"ט עהה"פלעשות
 כבר שלו החג למתרת דחוי אבלהשירת,
 ה- אומרים ואז באוכל, מלהסתבל נפשוקצה

 בארתן אחד גף ישראל כעמך "מימלאכים

 לאתה, הדין ומדת לישראל ויעציםתתמרד
 ה- יבל פנחס פר' ריש רבה' במדרשואימא
 שקכן הקריב כאלו רשעים שי דמןינושך
 ש- לחג איסור העושה כל הגמי קאמרולכך
 מעלתן בזה ומראה החג במוצאי סעודהעשיה
 עה'כ מעלה האהה על דמ ומצורר ישראלגיל
 קרבן, עליו והקריב מזבח בנהכאלו



 א ב ס ל א ר שיכ

 שבועות בלילבשוה"ט
 ה- ואח  השסים חת אלוקים בראבראשית

 בתחיתה התוון סוף ונעוץ וכד והארץארץ
 חשד הגדיל האדא ולכל המזקה הידולכל
 בזה הענין פגל ישראל, כל לעיני משהעשה
 על יהשפיע לצדיקים שיש ההש ודאידהנה
 סוב. וכל בגשמיות טובית השפעותישראל
 כבוד שיה" קודם לדאית צריכים בעיקראבל
 וזאת בעולם, ית"ש כבודו ויהרבהשמים
 קדושי הצדיקים בין ישנה מחלוקתהיתה
 זי"ע מרימנוב פענדלי הפד הרה"קעליון
 שתבוא הגאולה על להתפלל שצריכיןאמר
 משיה החבלי יבואו שבהכרח גם חופןבכל

 והעיקר לרוב ישפך ישראל ודם ואףוהצרות.
 אח- צדיקים והיו בעוים, ה' כבוד,טיתרוכם

 בברכות המובא הענין וזה עליו, שחלקורים
 יוחנן ור' דוסא בן דו"ח במעשה ל"דדף
 המלך לפני כשר דרמה אני שאמר זכאיבו

 כלל דבדיך המלך, לפני כעבד דומהוהוצ
 לבקש ויוכל המלך לפני היושב הואהערד
 כן לא המדיגות בני עם להסיב מהמלךגם
 ובהמלך יותר גבוה במדריגה שהוא השרהוא

 וכל המלוכה, הנהרת בענין אתומתייעץ
 ולחפש המלך, כבוד להראות הואמחשבותיו
 זאפ" המלוכה, לסובת שיהי מלוכהטכסיסי
 זה על משגיחים אק יחהיס כמה יזוקזשע"ז
 שהם צדיקים שישנם הדור בצדיקי הואכן

 ישראל, כלל עבור טוב להשפיע עבד,בבת"
 עבודתו שכל הסלך, לפני שר טבח" שהםויש
 דבנו כיון ולזה 7ומה2 כבוד שיחף דקהוא
 מן להסתלק צדיך ה" זנאי בן ידחט ר'של

 בב- יתברך  שמו ?כבוד גורם הי' תההעולם,
 ביד היכולת הי לא ולבן אקדש, בקרביח"

 נשד ה" הוא כי זה, נגד כלום לפעולריחב"ז
 להרבות להעת צדיך כוונתו שכל המלך,לפני
 שה" דוסא ט חנינא ר' אבל שמים,כבוד
 עליו לבקש יטול ה" המלך לפניכעבד
רחמים.

 הומים את אלקים ברא בראשיתחשהוכ
 את צדיקים מיני שני ויש הארץ.ואת

 להרבות הוא עבודתו שכל החנוהשמים.

 צדיק ה125 הארץ, ואת בעולם, שמיםכבוד
 שפע ולהרבות להיסיב ארציות בענינישעוסק
 תוה"ק מלמרט וממילא ישראל, כללעל

 תמיד להיות השמים את להיות צדיךשקודח
 שמהש כבוד להרבות עיניו לנגד אהדתכלית
 הצפע, ברכה לעולם להשפיע הארץ ואתואח*כ
 לכבוד שנע הדבר שאם ואומר הכתובוממשיך
 חורבן עי"ז אפ" שיהי' להם איכפת לאשמים
 והארץ ושש השם, כבוד שירום והעיקרתולם,
  שיה" מסכימים ומהצדיקים ובחץ, תוהוהיתה
 תהום, פני על וחדתך שרואין בעת ובהקי,תוהו
 כדי בצהלם, ורשעות הכפירה שמתרבהבזע

 מעשי אלו תהום פני על מתהפך במדרשאיהל
 ומסכי- גלום על מסתכלים אין אזהדומעים,

 והעיקר ובוצע, לתוהו העולם שיתהפךמים
 המים, פני על מרחפת אלקים ורה;שיהי'

 תועים וילמדו בעולם יתברך שמושיתקדש
 איתא ובנדרש אח. יהי אלקים ויאמרבינוב
 וכל שיינו המשיח, מיך של אורוזה

 הת על לבקש להיות צגיך הצדיקיםמגסת
 ואעפ*י בעולם, המשיח מלך של אווגלות

 להם איספת לא משי41 לחבלי יגרוםובהכרה
 אוזה כי פרזל בל וידע שיתקיים"העיקד
 בלבב ליבדו אהד שכם כולם ויטופעלתו'
יבלס,

 עיף רבנו משה של המדריגה הילוזה
 ה" לא יתברך, שטו לכבוד ונגעובעת
 כשהשאו ולכן ומלואות עולם על ל"איכפת
 ושהים אינם המלך דיק וצלפי וידעישראל
 טלר את ושבר ולך "תודיע את שזדלקבל
 אתם אק אם הקבתה 17אמד ושעפתחות

 ל- האיץ את מחזיר אני התורה אתמקבלים
 וה- מזה ל" איכפת הי לא בכ"ז ובוהיתוהו
 סוף נעוץ תאה שמיזע לכבוד שיגריםעיקר
 אזמר וכד החזקד, היד ולכל נתחילתםההורה
 זה ובממ"י ישראל, כל לעיני מזוהעשה

 ותיהפך החכים רע"ה דמותה הלוחות,שבירת
 כבוד לדבובות והעיקר ובוהה ל,תוחוהעולם
 משה שנהג והחנם המלך, בחוי ולנהוגוכמים
 את אלקים ברא בראשית אוה"כ כןרע"ה
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 צריכים שקודם וכנ"ל הארץ, ואתהשמים
 שוה- ואף שמים, כבוד הרבות למעןלעבוד
 להביט צריכים לא אביהו תוהו מיתהארץ
 וכו' מרחפת אלקים ורוח שיהיו והעיקרע"ז

 והכן.וכנ"ל
 מות אחרי ויהי לנביאים, ההמשךהה
 במ- כיה" סשה מות אחרי פר ה' עבדמשה
 וכל וזיינו השם, עבד שה" זו גבוהדריגה
 כלפני עבד ולא השם, לכבוד היעבידתו
 ומכי' גבוה הכי במדריגה הי הוא רקהמלך'
 המדריגה שזה הן בשל"ה וכדאיתא ה'עבד

 עבדך ואנו של בחינות וכד' ביותר,הגדולה
 בפלטרין הגדול אמתיך בחינת אמתיךבן

 נון בן יהושע אל ה' ויאמר העליונה,מדריגה
 לו אמר שהקב"ה היינו לאמיר, משהכשרת
 אבל משה. משרת בבת" רק התתה עכשיועד
 עבור קום ועתה לכן מת, עבדי יימשהכעת
 להם נותן אנוכי אשר וכר הזה הירדןאת
 במדרגה תתעלה ומעתה כלומר ישראל,לבני
 הא- לאביד רק יהיו ותנועותיך עשיותיךשכל
 יהושע, ספר את מסיים ולכך אלוקיך' ה'נוכי

 ה" עתה יהושע, יפי כל ה' את ישראלויעבוד
 לע- ישראל את ~סד יהושע של עבודתוכל
 דבר מל שקודם הנכל בבחינה ה' אחבוד
 השי"ת. כבוד בהרבותיראו

 תורת זכרו נביאים בסוף ומממשיךתה
 את לכם שילח אנוכי הנה תר עבדימשה
 והכתי אבוא פו וכו' בוא ,לפני הנביאאליהו
 וכף, לכם, שולח אנוכי הנה חרם, האוץאת

 שנית לומר שכופל העניז את להביוויש
 לפי ונ"ל לכם, שולח אנכי הגה וצלהכתוב
 הצ- ומגבת שאיפת להית צריך דזההנ-ל
 הרמת ועל ישראל גאוית על לבקשדיקים'
  בגשמיות קרנם ימעס שעייז אף ההורה,קרן

 חורבן לידי וניבוא שף משיח, לחבליויגרום
 משה הנביאים אדוו שלמדנו וכמוהעולם,
 העולם שיתהפך לו איכפת הי ולארע"ה
 וצוען כבוד את להרס והעיקר ובוההלתוהו

 על לבקש היא הצדיקים שעבודת אומר'וזה
 לכם שולח אנוכי הנה שיה" ישראל,גאולת
 זכאים ישראל כשאין ברירה, בלית אבלוכו',
 החבלי את לעקור מבלי להגאל פשוטבאופן

כא א בס

 את לזכור צריך שאז הכתוב מלמדמשיח,
 כל שקודם ה', עבד שה" "עבדיי משהתורת

 צריכים ולכן הום' כבוד שיתרומם עבדדבי
 והכתי אבר פן שיה" שאף לבקש,הצדיקים

 היינו הפסוק כופל מקום ומסל חרם, הארץאת
 וה- וגר שילח אנכי הנה יהי כן פי עלשאף
 אליתו את לכם שולח אנוכי הנה שיה"עיקר
 על בנש ולב בנים על אבות לב והשיבוכר

אבותם.
 כחיבים של מההחלתי למדים הננוופן
 בארץ, רעב ויהי השופטים ירפוס בימיויהי
 וה- שהצרה והיינו צער, לשת אלא ויהיאין

 ש- ה" ההזע המזד של ביותר הגדולחורבן
 וולא שארץ, מעב ויהי על ה" הדופסיםשפוט
 בארציות, הרעב רק הדור למנהיגי נוגעה"
 ישראל, עם שפע להשפיע היי עבוי-תםוכל
 ללחם 'רעב לא רעב ייהיה דדרש" יותרועוד
 ך, דבר לדימוע רעב אלא למים צמאולא

 להש- ורק אך יעבדו שהצדיקים במקוםואז
 ה' כבוד ולהרבות השם, בדבר הדוו אתביע

 להרם גששיות בדברי רק ההענינו אזבעולם,
 אלי- ננהטרין אלימלך וזה בגשם, ישראלקרן
 עבודתו כל להיות צריך ה" שבאמתמיך,

 לשדה הוא הולך ולבסוף שסרם, כבודלהרבות
 ש- ההוא הדגר של וצרה כל הי' תהמואב,

 'רוח- עניני על הדגש את שמו לאהמנהיגים
 שופ- את ששפטו דור כהם נע12ה ולכןניות
 דבר לשמוע רעבים ונהיו ההוא בעת כיטיהם,
 רצב שיש להם איכפת להיות צריך הף לאדה

 אלי-מלך שיה" והעיקר בגשמיות, רעב'בארץ,
  שבסיים בתחילתו רות סוף שנעוץ וזהוהבן,
 השופטים שפוט בימי ויהי דוד, את הוליד?ישי
 שיה" שבמקום ה" דהחורבן צרה, ליעזןויהי

 דוד את הוליד וינוי על הצדיקיהעבודת
 עבודתם כל ה" העתידה, הגאולה אתלהביא
 לישראל שפע להופיע בארץ רעב ויהיעל

 יתבן. וכנצל גשמיותבעניני
 תחמי' עוזיא בסחי בכתובים שמטייםוזה
 לסובה, אלהי לי זכרה וכר נכר סכלוטהרתם
 הכלל לסוכת הרבה עשו שהם הגםדהנה

 בכל ועוד, ישראל לארץ שהבישיםישראל,
 לבקש רצו ולא לכלום, זאת החשיבו לאזאת



 בא ם לישרא
 מכל וטהרתים שהי זה על ורק כלום, זהבעד
 זה על יתברך שמו לכבוד שפעלו ע"זנכי'
 לי זכרה חפה"כ לטובה' אלקי לי זכרהבקשו
 *אלקוט לגבוד שעשית זה בעד לטובותאבקי
 לכבוד נוגע כשה" הנ"ל כפי יאמר אוטובה, ל- לי זכרה זה בעד  שכינת" קוב"הלכבוד

 דורין מדת שיה" להם איכפת ה" לאה'
 4אלקי4 לי זכרה שאמר תה בגשמיות,מתיחה

 זה יב עלינו הדין כדת להיות ובגרםאפ"
 שה" מכיון לטובה אצלי נחשב"לטובה*

 למען פעלם על חייקא שמים, כבודעי"ז
 יו- מה על ולח זכרה מקשו ה' כבודהומת
 והבד בגשמיות הכלל לטובתפעלו

 שב- לתודה נעוץ גם פה שבעלותורה
 קורץ מאימתי מתחיל ולזה ענין באותוכתב,
 ככנסים שהבחנים משעה בערבית שמעאת

 איתא דהנה הכוורה ונ"ל בתיומתן,לאכול
 את אוכלת היו  שהבהנים שבשעהבספה*ק
 דצ'ז לישראל, שפע משפיעיו היוהתרומה
 עבר  שכל יחשבו שלא ואומר התנאמזהיר
 ולה- לעולם, שפע להוריד להיות צויךדתם
 עיקר אלא בגשם, ישראל 2ני מצב אתיטוב

 טיגאך, צת קורץ שיהיו להיות צריךעגודתם
 שבשמים לאביהם חסדאל ימל לבם אתלהיטיב
 עכצר- שהוא בזמן השי"ת, כבוד אתולרומם
 אחרת ברירה אין שאז הגלות עי שמרמזבית"
 ויקבלו שסע, את קויין שיהיו המיראוורק

 צריך הרזה שכרם מלכות עול עליהםישראל
 בתוהה נעוץ וכאשר מגמתם עיקרלהיות
 הארץ ואת השמים את ברא בראשיתשבכתב
 חתכן. וכנ"ל שמים ענינימקודם

 ריי אמר שבע"פ בתודה שמסייםתה
 הנדיק צדיק לכל להנחיל הקביה עתיד לףבן
 ושתו- יש אורבי לנחיל שנחמר עולמותש"

 מצא לא חלפתא בן ארטש אמלא,רותיהם
 משלום אלא לישראל ברכה מחזיק כליהקב"ה
 עמו את יברך ה' יתו לעמו עוז וףודנ"א

 ל"ג ברכות הגמרא בהקדם ת"לבשלום'

 של אוצד אלא נמיו בבית להקב"האי
 ח-ש אוצרה היא ו' יראת שכ"א וממיםירתית

 יראת ומל אוצריך היינו אמלאואוצרותהתם
 וזה לעה"ק ירפש להשפיע ומצריכיםהממים,
 ר"ת יגש יש. לאוהבי להנחיל הכתובהבגוך
 חלפתא בן ריש ופמשיך חה שמיים'יראת
 לעבוד דננזיק צריך דבר כל שקודםשאומר

 אח"כ ודק זד, כבוד להדבות שמים עניניעל
 ויקע ושהאל, של שפע להשפיע לפעוליכול
 ה' ח4ש בעולש שלום להרבות גם הםכים צוי- לעולם' שמים יראת ושישפיעו אחרירק
 שקב"ה נתן דבר כל קודם היינו יתן, לצמועוז
 ור הסה"כ שמיס כבוד יצא שמזה בתוההאת
 ושלוה שלום פייה" בשלום' עמו אתיבבך
 תאנתו. תחת השיש גפנו תחת אישבעולם



כנ סבאישראל

 השבועות חג בנעייתבשנה"כ

 השכנות לו ותקראנה רות מגילתבסוף
 עובד יחמו ותקראנה לנעמי בן ילד לאמרשם
 דמה_ מאד ותמוה 'וכי דוד אבי ישי אביהוא

 ואיפה השבו לקריאת להשכינות יששייכות
 צולפי השם, בקריאת יתערבו ששכינותנזכר
 אמו אבי רק השם נותנים אין העולםדרך
 והרי לנעם" ב? ילד לאמרו הא מובן אינווגם
 אבל בשבילה לאמנת רק היתה לאנעמי
 זרה ם ההיתה אתו שחכות שום לה הילא

 על להודיע דאם להבה יש ובכלללגמרי
 האריכות כל את להביא נצרך מה דודהולדת
 מהשב בשדה שהלכו ודמך אלימלך עםשהי'
 תולדות האלה להתחיל יכול היי והריוכר
 הקדוש מהארץ מובא דהנה ונ"ל וכרפרץ

 ה" המלך דוד של וקדושה נשמתודהורדת
 כוחות יוכלו שלא מחל בהסתר למעתצריך

 העוה"ז זו גבסה נוסה הורדה להפריעהסדנא
 ולכך המ,ייח' מלך של אהדו ,תמצץק~עי*ז
 לשדה שילכו הענין כל להשתלשל צריךהף

 בלט בועז אל ושתבוא תתגייר, הרותמואב
 יעלה יסלא כאלו באופנים הכל הלילה,באמצע

 ועומד מה לחשוב מעולם הסברא דעתעל
 ורק ע"ה' המלך דוד נווד וכך מזהלהשתלשל

 ובזה וכנעשה מה להסליא לה נודעאח"כ
 בשבועות לאכול דנהגו הא טעם בטוביובן

 מסביב העטוף הלב מאכל שהואלביבות,
 לדעת אפשר 'ושר הגבינה' את שמסתירבבצק'
 על להראות וכהוא בפגים, ונמצא מהמבחוץ
 וכנ"ל. הסתר בדדך שה" הליה דודהולדת

 תהי' כזה שבאופן להוסיף ליונראה
 ו- לבוא העתידה ישראל באולתביהי"ת
 מתרחש חשר את בכלל תחשוב לאהסט-א
 בעצמה תדמה כשהסליא אז ורווקאלבואן
 אז העליונה על קדם במערכה נצחושהם

 ושאימא תה המשיזר מלך של אורויתגלה
 הדעכו בהיסח יבוא שמשיח צ*ובסנהדרין

 להפויע להתאמץ הסדנא תוכל שלא כדיוזה
 שבנעי ידץו לח הם כי המכרח ביאתאת

 הכתוב נ"ל ובזה הגאולה. ספ על כביעומדים
 כב ויצרנו עשב כמו רשץיו בפרוחבתהלתך
 עצמה תהאה כשהסנ"צ אז דדייקא און,פועלי
 העליתה' על גיידם ותחשוב ומשגשגתפורחת

 התטעם עד, עדי להשמידם יהון ההוא בעתאז
 זאונ את יבין לא וכסיל -רע לא בער אישכי

 שגי לחישוב תתחיל לא כסיר שנקראתהסט"א

 תתאמץ הלא ובאה, מתקרבת ישראלאולת
 המשיח, מיאת את לעסב גדרך מכשולים,לשום
 8לך נקרא ולזה עד. עיי להשמידם יהיומז
 שד"קא בזה היא הבה דכסלותו וכסילינקז
 מפל- שחל אז חשליתה על וצץ שחושבבעת
 בא דוד בן יי צא בסגהדרט שם גם ההתו,
 על קאי אתה הגאולה מן עצמם שיתיאשועד

 את ותראה הגיבולה מן כבר שתתיאשהסס"א
 מפלי תסרס תה" אז המעלה בפסגותעצפה
 פשע ראית אם  הע"ה, דוד גם שאמר וזהחם,
 יה" אז ד=קא רענן כאזרח ומתערהעריץ
 ר נמצא, היא ואבקשהו איננו והנהךעבור
 הסיפא תרגיש דאילו גברתה' רשעיםאחרית
 שבר לפני ולבך ביאתו לעכב ח"ויכולים הי המשיזק ביאת את קודם אחת רגעאפ"
 גויבת את ה' בשוב פה"כ נ-ל ובזה הלבןגאת
 לעשית ה* הגדיל בגים יאמרו אז וכרצית,
 שמ- היעו עמנו לקושות 4ה' הגדיל חלהעם
 חשיש מה תר הבנה, קשה הוא דראמתחים,
 היגו עמנו לענוות ה' הבדיל יה" שאםהוא

 ת"ל פצסיסצ יהיו שלא למה וכישמחים,
 רצו "ס, קר"עה שבעת בזוה*ק איתאדהנה
 נתן ישראל על לקטרגהספרא
 שקהי שמתוך כדי איוב את הקב"הלהט



 י " ר שיכד
 הים' נקרא וכך כישראל, ישכחו בועסוקים
 הה" שהסט"א הבקודק, הגאולה תה"וכך

 שמחים ויתיז וחינגאות, במשתאותעט-קח
 גדלו והם גברו כבר שהם שיחשבובחלקם
 הי מלך לבוא יובל ואז ישראל עלבמעלה

 ו' הגדיל בגוים יאמרו אז, וזשאה"כמשירע
 שרצה גופא זה במוביל היינו אלה' עםלעשות
 להביא ישראל עם לעשות להגדילהקב"ה
 הן הגדיל זה בשביל המשיח, מלך אתלחס

 נחשוב יחס כוי שמחים, החנו  עמנולעשהע
 יכול הה וכך להגאל. עומדים וכישראלבכלל
 מצידנו הפרעה שום מבלי לבוא המשיהמלך
 על גומרים עצמינו את או ראינו אנחנוכי

 והבן. שמחים, והיינוישראל
 רבה )מדרו תמוה סדדש לפ-ש נ"לובית

 איל גמליאל רבז את שאל הגמוואחדמ"ג(

 נטל חלק נייר הביא אחיינו מלכות תופסמי
 וידו אחיו יצא בז ואחרי ע/? וכתבקולמול
 כשמתבוננים דהנה ת"ל עשר בעקב(גיחזח
 הפלאים פלאי חת רואים ועשו יעקב שלבענין
 בוצר יעקב בדין שהנה הביותיש' הנהגתשל

 עליו 2בל זאת יבכל בכפה,ק, ממבואררביעון
 הי ולעשו בבכורה, תנה ראות ויצאעשו
 ובי כשהרגה מנמרח- שלקה התמחיותבגדי

 אדם של היו אלו ובגריס עחיאל בןינתן
 אח"כ היו אדה"ר של וחגויו ומובאהראשך

 להיוה הזכיות כל לעשו שי' וא"כ כהונה,תגדי
 לי עסה אמר עדיפים נזיד בשביי ולבסוףכהן

 שדוו תה  לי1קב'  בכוהתו את ומכובבודה
 גמליאל רלו

 לשגמו"
 פרכות עם יהיו שכך

 יש ,4להסט"א נדמה שיחי ונאחד דוד,בית
 דוד, בית משות יתקומם אז הנצחון, כלכבר

 בזה לו להדאות וכף הלק ניר ר"ג נטלולזה
 שהוא 3מו האופן נזה תהף דזד ביתשתקומת
 על? 2כה2 ופתאום לפניו הלק ניררואה

 ב- ושדאל תקזמת תבוא בן וכד שוחזתוידו
 זו4 זל מקודם יחשבו וגלחפתאומיות
 תוסיף יא נפלה הכתוב לפרש ישובזה

 לעיה הולכת קום שחיבת ישראי' בתולתקום
 ש- היינו וכבתויה, מקראות ה' נמוולרע

 מבלי ישראל נ% נפלה שכברכשחישובו
 בתוית קום יה" אז תקומה כבר להשיה"

 באס
 בגאזלה תגאל התקומה לנו יהי'ישראל

האמיתית.

 ה- בביאת ההסתר ענין דבל נ"לאבל
 בחסא משוקעים שאנו משום רק הואמשיח,
 אבל מהעתות, עצמינו ממהרים אנוסיין
 פחד תום ה" לא אז לזה, זוכים היינואם

 להיות יכולה היתה והגאולה מהספ"אומירא
 לעכב כוח צתם להסס"א הי' ולאבאיתגל",

 סנהד- בגמרא הכותה י"ר וזה הגאוליםאת
 קנחית משסבא אדי כ כאן דמקוצה צנחרין

 עם זכו ומתרן החמיר על רובב עני כ'ואחרך
 כי חמוד, על ורוכב עני זכו לא שמיאענני
 שכל בגיד לבוא יכול ה" חכים היינואם

 יה" ולא בא שהוא איך יראו והס"מהסט"א
 נחית, קא פשמ" ארי דה" כלום לעשותבההם
 על רובב עני להעם צדיך זכו לאאבל

 יכיר לא אחד שאף כעני שיתחפשההמור,
 ורק לקטרג, יזבלו לא  זיהסס"א ?כךאותו

 יתפרסם ןז בירושלים כבר במצאכשירי
 שהוא יעטשו כי לעני תפלה חדש בואהדבר

 אירחה לשה דהיינו ללבן' ועטופיםפלוץ
 זמן ויצבור סלבושב יתאחר שכשמשיחכלומר
 ישראל שאק סיח שיה בא לא ועדייןרב

 ייטרק כי לעני יה" הרז להגאלראויים
 תדע שלא כדי גאיתכס" עני בדמותיבהר

 המע"ח. ביאת דברהסס"א

 הנ"ל דלפי וכד "שכנות לו ותקראינהח"ש
 צריך ה" דזד שהולדת וא' מהאר"יוכהבאנו
 להסט"א מזה יוודע שלא גדול, בהסתרלהיות
 דור ק4ה" משום רק ה" זה שכל נ"לאבל

 ההי עה"ק כדדדשינן שופטיהם אתששפטו
 ש- חנפך וזר אז זהי משזפתים ופוטבימי
 ולכן להסרג, להסט"א חלילה מקום זהיפלה,

 שיולד בהסתה ההולדה בל להיות מוברחהי
 אלו אבל שם. הפרשה וכל שתתשיר רזתע"י
 עפיי כהרוי מתנהגים שהיינו זוכיםהיינו
 ילא בגלד הכל להיות יכול הי התורהדת
 צריך ה" כל ה4 ואם כהסט"א, פחד שוםהי'

 כי ובעמי. מאלימלך לצאת דוד ביתמלכות
 ונהיתה נעמי וכן אלי-מלך, נוטריקהאלימלך
 כיון אבל במדרש' כמבואר גדולהצדקנית
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 המשיח שמלך ההכרח מן ה" לכך, זכעושלא
 כל את להסתיר הצורך מן שהין מרותיצא
 ולהניא מואב לשדה שילכו דוד הולדתענין
 השכנות לו ותקרענה לכך משם, רוח8ת

 כל את הבינו והם צדקניות היושבודאי
 לנעמי בן י% אסרו לכו דוד, בהולדתהענין
 בן שיולד הוא הכפנה אלא נהיה אמררלא
 נעמי של בן להיות באמת ראוי וה"כזה
 פת- מלשון ילד יאמר או החסד, שברםלולא
 הדעת על וניעלה מבלי פתאום רינולדאומיות
 מלכות ממנו שיצא בן להוולד שצריךבכלל
 נעמי. של בן להיות צריך ה" ובאמת דוד,בית
 נולד כאז מדבעשה תדע וא שהסט"א כדיורק

 עובד, עמו ותקראנה ולכן לרוח'כפתאומיות
 קראהו ההם י"ג בלי עבד כתיב לקבןשבאסת
 כי הצנין, כל את להסתיר כיי בועועובד
 כדי אבל ה' . עבד בבחי' עבד נקראבאמת

 זה שמילד הבעשה מכל תדע לאשהסומא
 קראהו לכך הבמניח מלך של טווויתנוצץ
 עובד וצמו ותקראנה הכהסב תמשך תהעובד,
 ואבי ישי אבי שהוא משום חהטצםבב"ו
 הוא תע והבן. ההצו אח הוסיפו הקעדוד,

 זה לאמור - נח שמו שקרא בת מניבמדרש
 לא פכ14 רבה ובמדרש ממעשיניוינחמנו
 השם הוא הכדרש ולא המדרש ההאהשם
 וכו' ינחיתו יוזה נחמן שמו להקרא צריךדה"
 ה" לכן רשעים של דור וה" דכיוןוי"ל
 יוודה שלא שסו את להסתיר האכרתמז

 ינ- שהוא קדושה נשמה כאן שנולדלהסט-צ
 וז"ר במדרש. כמבואר הרעים ממעשנוהמנו
 משום רק נחמן, לא ולמה נח שמויקרא
 מוכ- ה" לכן הרעים ממעשינו ינחמנו17הוא
 כאן נ"ל ועוד והבן. יטפו את לשנותרחים

 לקרסו בכלל רצו לא ורות נעמידאדהבא
 העניה את להסתיר ביותר רצו הם יי שם,לו

 ח~ע כאן, הנעשה מכל בבלל ירנישושלא
 השכינות רק דייקא והיכבות לוותקראנה
 והסעם ובעמי, רות ולא השם את לוקרחו
 רצו ולכן דוד, אבי ישי אבי שהואמשום

 לו נתנו ף5א וכל מכל העניז חתלהסתיר
 וברוד בפשטות, הענין כל וכנ"ל שם,בכלל
 מרבוא אחד ניצוץ יחרג אחד שאםאצלי

גהסבא

 קצת יודע רות במנילה שיש מהסודותרבבות
 צדקנה משיח ביאת עד הגלות השתלשלותכל

 מתן קודם שנחילה דאיתא הא נ"לובזה
 תוצא הה הלילוד כל ישראל ישנותחרה
 משנחם, להעירם שהלך וכר העם אתמשה
 שישנו כזה דעה דור על פלאות פלאיחה
 שאפי התחיה, לקבלת ללכת מצריביםבעת
 יש וכן כזאת, יעשה לא שבשפליםהשפל
 מדעתה אחד יום משק שהוסיף הענץלהבין
 שהיחסן פיט דף  שבת במסכת דחנהת"ל
 נחתיה לו אמר היא תיכן תורה להקב"השאל
 לא שהשטן שמשמע הענין כל עי"שלארץ
 משה יצה שזה ונול תורה, מחן כשעתהיי
 השטן, את להטעות כדי אחד יום שה.סיףבזה

 התורה את לכתן אמר שהשיית ידע השטןכי
 ימים 1 עברו שכבר יראה והוא ימיםלגי
 רוצה אינו שבודאי יחשוב התורה טעולא
 הלילה כל ישהקו ישנו ולכך להם, ליחןכבר
 אינם שישראל שיחשיב להשעותו כדיגם

 השב והשטן התורה' את לקבל ח"ורוצים
 ובעי בשמחה. בעולם לשוט חולך כברשנצח
 ולכך לישראל. הוורה את הקב"ה נתןלביני.
 ענץ אותו בשביל גם ההר, בתחתיתויתיצבו
 לראותם יוכל לא אהד שאף להתחבאותשרצו
 קטרת. לעץ לבוא יוכלולא

 שמעשה המס"א קושית לתרץ ישובזה
 תורה נתנה בסיון ש.בז' יוסי כר' קק"לחזרי
 טומרים בסיף בר שבועות עושים אנוולפה
 נעשה שאם משום ונ"ל תורחנה מתןזמן
 בסית שבד כבר נודע ולהסט"א בסיון,בז'
 לע- נוכל שלא לנו מפריע ה" תורה,נתנה
 תורה העול את עלינו והקבל שבועותשות
 שהסס-א קודם, ביום שרבוצות עהטים אנוולכך
 בידם היכולת יה" ולצ מזה  ידעו לאותשטן
 י"ל לעיל שבארנו כפי אבל לנו,להפריע
 אחד, יום להוסיף משה של בהכרהו שהי'רזה
 ולכן כ"כ מאוי הי לא וכהדור מגווםהוא
 חבל שיפריעו' דיל" וכת מהם-ם לפחדה"
 הצודך מן ה" לא חכאים קדושים היזנואם

 מתן יזם יודעת היתה שהסט"א שאףלהוסיף,
 ולכך להפריע* כחת שום לה ה" לההתורה
 תודתנו מתן זמן בסית כף אומריםאנו
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 בד התורה את לנו נתנו שלח שבזהוהעיד
 הוסיף משה איא וקב"ה, שרצה נמובסיון
 מתן וזה התורה, את לנו יו עי"ז אחדיום

 והקשוטי הע=ה זבובילנו דייקאתורתנו
 להר הצטרכו בשבילנו מהמד"א שפחדנועם
 מגילת קודים זה ומסעם אחד, עם עתיסיף
 הולדת טל הדבדהנ שני כי בשבועות,רוח
 ולכך והבן. אחד בענין ה" התורה ומתןדוד
 שה- התורה ונתינת ספאנ"ע רמץכתב
 גליות, של שני ימס יה כדמז בסיח בדייתה

 ובהביל זכאים אנו ואין זה שבגלי באיירמז
 ראר אנו שאין סימן וזה מארצכן גלינו:ן
 את לתת הוצרכו לכן התורה לקבלתיים

 מתן יום 8ת להסתיר נדי בסיח. בז'התורה
 והבן. להפריע יוכלו ולא מהסט-אהתורה

 עלינו לקבל שנוכל וירחם השי-תהעזור
 נצסרך ולא וטהרה בקדותה תודה העולאת

 דירן במהרה ונזכה וסימא, מדשתלפחד
 אכיה"ר. לנו שיתגלה כשיה שללאורו

 בעומר לי"גדרוש
  ס"ה( משחק)המשך

 ר"ג איתא ע"ב כ"ח דף במתני'והנה
 ר' ר"ח אדם מתפלל ויום יום בכלאומר
 שגורה אם אוכר רגע י"ח מעין נעמריהוידע
 "'ח. מעין לאו ואם ריח מתפלל בפיותפלתו
 דילפינן סובר דה"י בזה תלוי דפלוגתתםהטל
 עבחרה אקו לבבכם בכל מלעבדותפלה
 בכוונת תלוי העיקר וא*כ תפלה זושבלב
 כיון י"ח מעין רק דמתפלל סובך ע"כ"לב

 באריכות ברכות י"ח כל יתפלל דאםדחיישינן
 בתפלתו והכוה מחשבתו לצמצם יוכללא
 יתעכל כדי קצרה תפלה שיתפלי תקנוע"כ
 ר*ג משא"כ בכוונ'ה, תלה דהעיקר כיחלכוון
 האין ע"א את מועבדתם תפלה דילפינןסבר
 דמתפלל סובר לכן כמנה להיות דמוכרחראה
 יוכל לא אם לחשוש ואיז עשרה הנימנהבל

 תפלתו וסגורה דאם לחלק וד*ע בכולה,לכוון
 י"ח כל יתפרץ אז לכודן שיוכל דעדעבפה
 כרסי. י"ח מעין יהדתי לאווצם

 כש- דלכך דידן בגל, לפרוס ישילפיתו
 רשות תפשע אי יהושע רו את השואלשחל
 אושו נתפלא רשות, השיבו וריי חובהאו

 דמתפללין סובר דר" ידע דהיא כעךתלמיד
 לפי כוונה צריכה שתפלה לשי י"ח מעיןרק

 כנ"ל לבבכם בכל מלעבדי הפלהשילפינז
 רויות רק דתפ"ע שיסבור יתכן. איךהש"ב
 תפלת בק לחלק סברא אין זה ממקראהא

 דהוא לר"ג לשחול היך ע"כ לתפ"ס,שחרית
 אין דתפלה וסיבר - ריי ,1ל פלוגתאבר

 ולכו תר מרובדתם דילפינן כחזהצריכה
 וכש- הוא סבור איך לראות - י-חמתפלליו
 יותר עוד נתפלא ירבה דתפ"ע ר"ג לוהשיב
 רופות" לי אמר ע"י "והלא גתם" ל"ואמר
 וזה רשות לי אמר יר"י חובה לי אומראתה
 צריך הרבד שיטתכם דלפי כיון גדולהפלא
 מוצבדתם דילפינן שסובר דר"ג בהיפךלהעזת
 רשות דתפ*ע צ"ל וכר לחמך את וברד ה"מאת
 חיבה צ"ל וכ"י בשחרית דק איירי שקראכיף
 ודודג'כנ"ל

 להלז בגמ' הפלוגתא פאד יומתק הנ"לולפי
 )פרשי' עדיף מעומד תפיה סבר מר ע=א ל'דף

 מסמך סבר ימר יבר( לבז את לכזיןויכול
 בדרך התפללו ~כך עדיף לתפלהגאולה
 וצ"ע ~יי"ש לתפלה גאולה להסמיךכדי
 מסמך דמ"ד א"ש מהנ"ל אך קמיפלגי,במאי
 מהכ' תפלה דילפינן ס"ל עדיף לתפלהגאולה
 רמשם ותפלה ק"ש זו אלקיכם % אתועבדתם
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 כנ"ל לתפלה גאולה להסמיך שצריכיםכוכח
 כיון אכוונה כ"כ להקפיד דא"צ צ"לולנך

 ואחרך הלב, מכתנת כתוב לא זהשבמקרא
 לבבכם בכל ולעבדו מהכ' תפלה יליףמ"ר
 דצ- צתה ומוכח תפליג זו שבלב עבודהאיזו
 לתפלה גאולה סמיכת אבל הלב כותתריך
 יתר להקפיד צריך ולכך מינה מוכחלא

 יש ובזה לתפלה. גאולה סמיכת מעלאכוונה
 מצלי אשי רבי זעם מביתא הא נמילפרש
 )שהק- השי ם כאבוה סר ולעבירוכד
 א"ל שיכוונו( כדי במעומד יהתפללדיחו
 דעבדי מינן קט"ןא לרבנן להם זתונאלצ
 לפי- מתנן להנזל אך צ"ע, דנקט והלשוןהכי
 ר"מ ד"ר ע-ב י*ז דף לעיל התוס'ס"ש

 מכותים אנו אק פעם שבשום אנו"ומיהו
 כי- נראה דאדרבה לקרות יש חתן גםהיטב
 בכל מכוון אני כלומר יקרא לא אםהרא
 ר"א להם שהשיב דזה י"ל ע"כ וכף.שעה"

 להתפלל מקדים היא אין למה אותוכששדלו
 - לתשיה גאולה סמיכת בלא אףבביתו
 האויב ע"ז יפה, תפלתו %ות שיוכלכדי
 תפלה יעדיף הוא ואם ענודחניתו בריברפא

 נראה יה" לת1118 גאולה מסמיכתבמעומד
 יהי וזה כראף שכוון הוא במעומדכאלו
 מינן דקשישי *רבנן דגם כידן כיוההצמחזי
 ודו"ק. הכין עבדילא

 עפצם רשות דתפ*ע הא על נ"ל טעםעוד

 שאין מנין אומר רונ ע"א דר דף לעילדאיתא
 הן שנא' רבים של בתפלתן מוטסהקב"ה
 נפשי בשלום פדה חשה ימאס לא בבירקל

 להבין ויעיך עמריכן היו ברבים כי לימקרב
 מהשם ה" שביחיד מה לרבויי בא תפלהאיו
 ועיץ מואס, הקב"ה חין הרבים בזכותהרק
 ברבים אפ" שפ" יעקב בעת יוסףבעץ

 התא דמ"ר הא עפ"י נ"ל אך עיי"ש.חוטאים
 בלחש( דפתפלל )הא  שנו לא ט"ב כ"דבדף
 אין אבל בלחש, לבו את לכוון שיכולאלח
 ביחיד, וה"מ מותר. בלחש לבו חת לנויןיכול
 תע ע"כ. צבורא למיטרד אתי בצבוראבל
 רב משהר תפילת פרק ריש בירושלמיאיתא
 פצלי הוה כנישתא בבי שצלי הוה כדיונה

 מצלי הוה בבית" סצלי הוה וכדבלחישא

 בב"י ועישש קיא סי בטור ומובא וכרבקלא
 שיוכל כדי בקול דהתפלל והרא"ש הכ"יבים
 ליס- דכא היכי כי אסור בצבור משח"כלכוון
 דאסור דבצבור לפי"ז נמצא ציבורא.ריד

 כר- יכוונו לא וגמא לחוש יש בקוללהתפלל
 בקול שהתפלל יונה מר' גדול לנו ו0ץחף,
 למיכתב קרא איצטבת לכן שיכהן, כדירם
 מואס הקב"ה כאץ וכר ימאס לא כביר קלהן

 שאינה אף החפלה ומקבל רבים שלתפלתן
 ואפשר דרבים. זכותא משום כראוי,בכותה
 דביחיד ע"א ל"ג בסחפה הגמ' לפי נמילומר

 ובצ- התפלה לקבלת השרת מלאכימפתעים
 עישש. התפלה, מקבל בעצמו הקב"הבור
 ההפלה מקבל הרחמו אב שהוא דהקב*הוי"ל
 דהמלאכים ביחיד משא"כ כוונה חסרה 8םאף

 ודו"ק. לקבלה.מסייעים
 טורח דבלילה פ"ק ריש באנ"שועיין
 לפני תפ"ע מתפללין ולכך התתקבץלהצבור
 דאותי ד"ה ע"ב ד' דף בתוס' ועיץצדיכ,
 בער- לומר תקנו דלכך המתפלל ד"ה רובדף
 בש- שלהם שבתיהכנ"ס לפי עינננו יראובית
 ונ"ל עיי"ש. לבד שם להשאר ופחדו היודות
 קשה יאז כיון חובה תפגע תקנו לאדלתך

 ביחידות, מתפללים ורובם בצבורלהתפלל
 היסב שיתכוץ עד נתקבל תפלתו איןוביחיד
 שיוכל לזה זוכה אדם כל שלאו מהכנ"ל,
 אלא חובה תפ"ע תקנו לא ע"כ כראוילכוון
 "ועבדי דכתיב מה היטב מדוייק ולפרזרשות,
 בלשון כתיב למה המפו' ועמדו וכרתם*
 יחיד בלשת דהוה הפסוק כל כמו דלארבים
 דהכי להניל אך וכר מימיך* ואת לחמך"את
 תוהה כתבה לכך שחרית בתפלת מזיריחוב

וגם. בצבהר מתפללים דשחרית דווקא רביםבלשת
 לפי הלב כוונת מענין כאן נכתב לא
 בלי אף התפלה את הקב-ה מקבלשבצבור
 לבבכם בכל ולעבדו הכתוב משא"ככוונוס
 גם לפרשה יש ערבית בתפלת גםדפתרי
 להת- יכתים הכל אוז דאו כ"ת יחיד.בלשת
 עבודה איזר לבנוי בכל כתיב ולכן בצבורפ%
 דוקא להיות צדיך דביחיד תפלה, %שבלב
בכוונה.
 המדרש מעם כטוב לפרנו יש הנ"לולפי
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 בז' התודה את לנד נתנו שלא שבזהוהיינו
 הוסיף משה אלא וקב"ה, שרצה כמובמיץ
 מתן וזה התודה, %ת לנו יש עי"ז אחדיום

 והפשוסי הע"ה זבובילנו דייקאתודתנו
 להר הצסרכו בשבילנו מהטט"א שפחדנועם
 מגילת קודים זה ומסעם אחד, עם עודסיף
 סולדת של הדבדה2 שני כי בשבועות,רוה
 ולבך והבן. אחד בענין ה" התודה ומתןדוד
 וה- התורה שנתינת ספאנ"ע רמשוכתב
 גליות, של ירמ יו"ט על כרמז בסיון בד51תק

 ובשביל זכאים אנו שאיז זה שבגלל באולרכז
 ראו- צו שאק סימו וזה מארצנו גליגןכן
 את לחת הוצרכו לכן התורה יקבלתתם

 מתן יום אח להסתיר כדי בסיון. בז'התודה
 והבן. להפריד יוכלו ולא מהסט-אהתורה

 עלינו לקבל שנוכל וירחם השי"תויעזור
 נצטרך ולא וסהרה בקדרתה תורה העולאת

 דירן במהרה ונזכה ומס"א, כגישתלפחד
 אכיה"ר. לנו שיתגלה מזזיה שללאורו

 בעומר לל"גדרוש
 ר"ה( טייחה)"משד

 רגע איתא ע"ב כיה דף במתנדוהנה
 ר' יקח אדם מתפלל ויום יום בכלאומד
 שנודה אם אוכר רוע י"ח מעין אומריהוידע
 "'ח. מעץ לאו ואם יזח מתפלל בפיותפלתו
 הילפית סובר דה"י בזה חלוי דפלונתתםה"ה
 עבחרה איו לבבכם בכל מלעבדותפלה
 בכתנת תלוי העיקד וא*כ תפלה זושבלב
 כית י"ח מעין רק דמתפלל סובר ע"כהלב

 באריכות ברכות י"ח כל יתפלל דאםדח=שינן
 בתפלתו והכוה מחשבתו לצמצם יוכללא
 שיוכל כדי קצרה תפלה שיתפלי תקנוע"כ
 ר*ג משא"כ בכותה, תלוי דהעיקר כיקלכתן
 ואוז פ"א את הועבדתם תפלה דילפינןסבר
 דמתפלל סובר לכן כותה להיות דמוכרחראי'
 יוכל לא אם לחשוש ואיז עשרה השמנהכל

 תפלתו תגורה דאם שחלק וא"ע בכילה,לכוון
 ס"ה כל יתפלל אז לכוון שיוכל הודעבפיו

 כע"י. י"ח מרין יהפלי לאוואם

 כש- דלכך דידן בגי' לפרש ישולתרז
 רשות תפית אי יהוידע ר' את השואלשאל
 אהתו נתפלא רשות, השיבו ור"י חובהאו

 דמתפללין סובר דריי ידע דהיא כעזתלמיד
 לפי כוונה צריכה שתפלה לפי י"ח מעקרק

 כנ"ל לבבכם בכל מלעבדי הפלהשילפינז
 רשות דק דתפ"ע שיסבור יתכן. איךואט
 תפלת בק לחלק סברא אין זה ממקראהא

 דהוא לר"ג לשאול היך ע"כ לתפ"ס,שחרית
 איז דתפלח זטבד - ל"י קיל פלוגתאבד

 ולכן וכד שועבדתם דילפיק כוונהצריכה
- ר"המתפללין  וכש- הוא סבור איך לראות 
 יותר עוד נתפלא דיבה דתפ"ע ר"ג לוהשיב
 רוות* לי אמר ריי "והלא גתם" לי'ואמר
 וזה רשות לי אמר יריי חובה לי אוכראתה
 צריך הדבר שיטתכם דלפי כיון גדולהפלא
 סדצבדתם דילפינן ומסובר דר"ג בהיפךלהיות
 רינות דתפ"ע צ"ל וכר לחמך את וברך ה"מאת
 חיבה צהל וע"י בשחרית רק %ייני שקראכיח
 ודו"ק'כנ"ל

 להלז בגם' הפלוגתא כאד יומתק הנעל~פי
 )פרש" עדיף מעומד תפיה סבר מר ?"א ל'דף

 מסמך סבר ?מר יכו/( לבז (טע לנויןשיכול
 בדרך התפללו )ולכך עדיף לתפלהנחולה
 וצ"ע שיי"ש לתפלה גאולה להסמיךכדי

 מסמך דם"ד א"ש יהנהן אך קמיפלגי,במאי
 מהכי תפלה דילפינן ס*ל עדיף לתפלהגאולה
 רמשם ותפלה ק"ש זו אלקיכם ווי אתורבדתם



 א ב ס ל א ר שי
 כנ"ל לתפלה גאולה להסמיך שצריכיםשכח
 כיון אכוונה כ"ג להקפיד דא"צ ס-לולכך

 ואידך הלב, מכוונת כתוב לא זהשבמקרא
 לבבכם בכל ולעבדו מהכ' תפלה יליףת"ד
 דצ- סנה ומוכח תפלקי זו שבלב עבודהאיזו
 לתפלה גאולה סמיכת אבל הלב כוונתריך
 יתר להקפיד צריך ולכך מינה פוכחלא

 יש ובחח לתפלה. גאולה סמיכת מעלאכוסה
 מצלי  אשי רבי הום בריתא הא במילפוח?
 )שהק- השי דשמואל כאבוה סו םוכד
 א"ל שיכוונו( כדי במעומד והתפללדישו
 דעבדי ספנן קשישא לרבנן להם "זונאלא
 לפי- מתבן להנע אך צ"ע, דגקט והלשוןהכי
 ריש ד'(: ע-כ ל"ז דף  לעיל  ההחג'ס"ש

 מכוונים אע אק פעם שבשום אנו"ומיהו
 כיו- נראה דאדרבה לקרות יש תתז גםהיטב
 בכל מכוון אני כלומר יקרא לא אםהרא
 ר"א להם ומנשיב דוה יחל ע"כ וכף.וחצה"

 להתפלל מקדים היא אין למה אותוכשרושלו
 - לתפלה גאולה סמיכת גיא אףבביתו
 השיב 1"ז יפה, תפלחו ~ווו  שיוכלכדי
 תפלה יעדיף הוא עצם ענווחגיתו בריבס"א

 נראה יהף לתפלה גאולה מסמיכתבמעומד
 יה" וזה כראוי כשוון היא במעומדכאלו
 מינן דקשישי לרבנן דם כידן כיוהרתמחזי
 ודו"ק. הכיס עבדילא

 עפי*מ רשות דתפ*1 הא על נ"ל טעםעוד
 שאין מנין אומר ר*נ ע"א ח' דף לעילדאיתא
 הן שנא' רבים של בתפלתן מואסהקב"ה
 נפשי בשלום פדה חדף ימאס לא בבירקל

 להבק וצריך צמדתם  הי ברבים כי לימקרב
 מהנס פי' שביחיד מה לדבהי בא תפלהאיע
 ועיין מואס, הקביה אע הרבים בזכותהרק
 ברבים אפ" שפי יעקב בעף יוסףב1ץ

 התא דמ"ר הא עפיי נ"ל אך ועי"ש."יטאים
 בלחש( דמתפלל )הא שנו לא ע"ב כידבדף
 8ק אבל בלחש, לבו את לכתן שיכולאלה

 ביחיד, וש"מ מותר. בלחש לבו את לכויןיכול
 וכן 1*כ. צבורא למיטרד אתי בעבוראבל
 רב השחר תפילת פרק ריו בירושלמיאיתא
 מצלי הוה כנישרף בבי סצ* הוה כדיונה

 מצלי הוה בבית" מצלי הרה וכדבלחישא

 בב"י ועישש ק"א סי בטור ומובא וכו'בקלא
 שיוכל כדי בקול ההתפלל והטר"ש  הר"יבשם
 ליס- דלק היכי כי אסור בצבור משא"כלכוון
 דאסהר דבצבור לפי"ז נמצא ציבורא.ריד

 כר- יכוונו לא שמא לחוש יש בקוללהתפלל
 בקול שההפלל יוכה מר' גדול לנו ומיאף,
 למיכתב קרא איצטויך לכן שישון, כדירם
 מואס הקב"ה דאק וכר ימאס לא כביר קלהן

 שאינה אף התפלה ומקבל רבים שלתפלתן
 ואפשר דרבים. זכותא משום כראף,בכוונה
 דביחיד ע=א ל"ג בסחתה הגמ' לפי נמילומר

 ובצ- התפלה לקבלת השרת מלאכיממכעיס
 עישש. התפלה' מקבל בעצמו הקב"הבתן
  דוזפלה מקבל הרחש אב שהוא דת9ב"הוי.4
 דהמלאכים ביחיד משא"כ כוונה חסרה אםאף

 ודו"ק. לקבלה.מסייעים
 סורח דבלילה פ"ק ריש בעה"שועיין
 לפני תפ"ע מתפללין ולכך להתקבץלהצבור
 דאותי ד"ה ע"ב דן דף בתוס' ועקץצה"כ,
 בער- לומר תקנו דלכך המתפלל דיה רובדף
 בש- שלהם שבתיהכנ"ס לפי מינננו ידאובית
 ת"ל עיי"ש. לבד שם להשאר ופחדו היודות
 קשה דאז כיון חובה תפגע תקנו לאדלכך

 ביחידות, מתפללים ורובם בצנורלהתפלל
 היטב וניתכות עד נתקבל תפלתו איןוביחיד
 שיוכל לזה זוכה אדם כל שלאו מהכנ"ל,
 אלא חובה תפ"ע תקנו לא ע"כ כראםלטתן
 .ועבד- דכתיב מה היטב מדפיק ולפזיזרשות,
 בלשון כתיב למה המפו' ועמדו וכףתם'
 יחיד בלשת דהוה הפסוק כל כמו דלארבימ
 דהכי להניל אך וכר מימיך- ואת לחמך"את
 תורה כתבה לכך שחרית בתפלת סייריתוב
וגם. בצבור מתפללים דשחרית דייקא רביםבלות
 לפי הלב כותת מענין כאן נכתב לא
 בלי אף התפלה את הקב"ה מקבלשבצבור
 לבבכם בכל ולעבדו הכתוב משת"ככענוג
 גם לפרשה יש ערבית בתפלת גםדפתרי
 להת- יכולים הכל אע דאז כיח יחיד.בלשת
 עבורה חיזו נבגך בכי כתיב ולגן בצבורפלל
 דוקא להיות צדיך דביה"ר תפלה, זושבלב
בכהנה.
 המדדני טעם בטוב לפרש יש הנ"לולפי
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 ובבוקר יין הרבה שיה" לפי כמים נשפך כמה רננו ילמדנו ביש"מ מובא וירא פר'דיש
 הק- בתפלה )ור"ל ביום אדם מתפללברכות
 חכמים שנו כך והשיב יש( ברכות כמהבהצה
 ות- בכ"ל יום בכל אדם מתפלל ברכזתי*ח
 אולם זה. למקרא זו שאלה ול השייכותסוה

 לבקר הלכו שהמלאכים ממה דהנה י"ללהנעל
 גבוה היא הצדיק שמעלת נדאה אברהםאצל

 הצדיק, אל באו שהם כיון המלאכיםממעלת
 מעבירים שהמלאכים לומר ססתבד לאוא"כ
 עיצמו הקביה אלא להקבצה התפלותאת

 אין .דאו אמרנו וכבר ישראל הפלת אתמקבל
 אף התפלה מקבל דהקב"ה כ"כ לכוץצריך
 נד"ג שמל נמצא כ-כ, ראוי' איננהאם

 ילבן לוח .מעיז ולא ברכות י"חדמתפללים
 מתפלל ברכות כמה רבנו ילמדנו כעתשאל
 ודו-ק. יום כל בתפלתואדם

 ברש"י שמצינו המדרש רפ"י י"לועוד
 לוי אשר את ה' ויודע  "בוקר  עה"ב קרחפר'

 להראות נכח ואין שכרות זמו הראדבלילה
 במקרא מצינו וכן מיי"ש. בבוקר אלאלפניו
 ואח זחתך את "וברך שחרית בפת דמייריהנ"ל

 .שותה צינו דבבוקר כיון ין ולאמימיתך
 וקיתון במלח פת "זו הגס' פ" וכךמים
 ד"ה ק*ז: בב"מ שם פ" דבה"י שף מים"של

 מ"מ יין" לו ואץ "למי מים: שלוקיתון
 במרש"א עיין כן פירשו שלא במפרשיםמצינן
 שבבר לפי וזה דוקא, מים שפירוז ועודבה"א
 ובזה בערב, אלא יין לשתות דרך ציןקר

 שר"ח ע"צ סיד דף ב1ירובק הגם'מיפרשו

 כמים ביתד בתוך נשפך יז שאץ כלב-פ
אינו

 בכ~
 ואת לחמך את .וברך שנא' ברכה

 מים אף מעשר בכסף שניקח להם מהמימך,
 קרי וקא יק ניהו ומאי מעור בכסףשניקח
 ברכה איכא כמים בביתו נשפך אי כיםל"
 סים דקרא דפטס" בתוס' ועיי-ש לא" לאדאי
 שהכתוב לפי היא דהכותה נ"ל וכףממש
 אלא יק לשתות דרך איז הזז בשחריתאיידי
 דרני ממה להיפך הה נשפך. זיין ולכןמים

 1יקבתא של הדוד פני 1ל סוטה סוףבמשנה
 לרוב ימ ויהי' פרי' תתן "הנפןדמשיהא
 עוסקים שהכל ופרשיי ביוקר" "והיץואפיה

 היין ברכה בה שיש בבית אבלבמשתאות.

 ודו"ק. כים. אסא שותיםאין
 בערב רק חן לשתות דהדדךהיוצלמ"ז

 1ת היא דלילה המדרש כתב ולכז בבוקרולא
 כותה צריכה דתפלה דלמ"ד נ"ל 1-כשכרות,
 כראוי לכתן ינכל ל8 בצרב דילמא חמשיש
 כיח מ"מ לגמרי שיכור יה" דלא ואףכ"כ,

 לכוח יוכל לא שפא חיישינן הן קצתדישתה
 תלוי' התפלה ועיקר ומלה, מלה כלכדגץ
 משא"כ רשות, דתפ*1 ס"ל לכ? הלבבכדונת
 ס-ל בכוונה תלף' התפלה תיקר דאיזמ"ד
 מלה כל לכוון יחול לא שמא לחשרםדאין
 חובה. תפ"סולכן

 ר4י לו שהשיב אחרי דלכך י"לולפי*ז
 דחשב כיון ר"ג, את לשאול הלך דשות,דתפ4ע
 דעיקר דס"ל משום רשות ת"י קאמרדלפיכך
 ממתני' כם4ש הלב בכוונת תלשההתפלה
 י"ה, מעץ רק דמתפללים זה משוםדצ"ל
 דילמא חוששץ הכוונה היא דהעיקרוכיח
 הוה ולכן כ4כ כראוי לכות יוכל לאבערב
 צריכה אק תפלה ע"ד כמצצ"כ כנ"ל. רשותדק

 לשאול הלך ע"כ חובה, דהוה יסבורכותה
 לפי י"ח דמתפלל וד"ל אדיי דפליג ר"גאת
 השיב ואמנם הכוונה' 1ל כ4כ להקפידשאין
 וכנאק. חובה, דתפ"ע ר-גלו

 דעיקר דס"ל יאי דגם י"ל זו סבראולפי
 גווני בנף דלא מבזד בבחזה תלויי"הפלה
 פשוטים באנשים דרק רשות, תפגעאמרינן
 בערב ימ הצתה דילמא תושא "ךשייך
 1ליי' בבעלי כהצתת כראוי, לכות יוכלולא

 בפרישות ומתנהגים היום כל בתורההעוסקים
 דלגבי- י"ל ולכן לדשדש שייך לאובזהירות

 והנה דריי. אליבא אף חובה תפ"ס הוההם
 דברים ג' יהודה א"ר 1"ב ניד דףלקש

 בת- המאריך אדם של ושנותיו ימיומאריכת
 בתוס' וציין במכוון מתרי וודאי הה יכו'פלתו
 ומכלל ודחק. המאריך כל ד"ה 1"ב לובלעיל
 שאז מכוון תעו ראם לאו וגומע אתההן
 להיפך.ח"ו

 דידו הגמ' טעם בטוב לפרש ישובזה
 ושאל ריי וצל לביתו השהזל כשבאדהנה
 זבא ר"י חשב חיבה או רשות תפ"עאי



 ל א ר שי

 תורה, בני שאינם הפשוסים  לאנשיםבשאלה
 ביל ביהכ"ד בא אינו למה אז לח"ח אםכי
 השיב ולכן שם' שאלחו לשאול הלומדיםכל
 חיי- פשוטים דבאנשים כנ"ל רשות תפ"עלו

 בתפלתו. לכוץ יוכל לא 5נו מתוך שמאשינן
 רשות, ואומר חולק דה"י לר"ג כהיאמרולכן
 לביה- תריסיו בעלי שיכנסו עד המתן ר"גענה
 ליכא דאצלם בחורה .העוסקים הת"ת הינומ"ד

 דעיקר רס"ל מתן ואפי רשות דתפ"עלמיסר
 ששפי' הוה וכך כנ"ל. יס"ל תלה"התפלה
 ר"ג א"ל חובה. דהוה חולק שאיננו אמרר"י
 רשות, דתפ"ע אמרת עצמו השהגל לזהוהלא
 מת" והוא חי אני "אלמלא כ"י השיבע"ז

 פשוט אדם בשביל שסול ה" דאלמליהענו
 תקרא - בתפלתו יכוץ שלא לחוששיש
 ושנר ימיו לו דמאריכין מהא היפך מת,כמו
 אז המת" את להבחיע החי "יכול -תיו

 לח"ה אמרתי שלא ולומר להכחיש יכולתזזתי
 חי והוא חי שאני "ועכשיו רשות,דתפ*ע
 וכעת הינו החש חת להבהיש ת"ו יכולהיאך
 חי שהוא עצמו בשביל ששאל רואהשהנני
 שהוא לפי חננותיו ימיו לו מאשכךבבחינת

 כראוי בתפלתם שמכותים ביהמ"ד לומדיבין
 לת"ה המרחי שלא להכחיש יגוללרנני
 וכששאל לפי דק הי זה אבל רשות,דתפ*ע
 לפשוטי שואל שהש חוצבתי בביתיאותי
 שאני עכשיו משא"כ חי, בבחינת שאינםעם

 דתפ"ע מודה אני גם ואל ת"ח שבשבילרואה
הובס.
 נוהג שאינו דתלמיד הגב' שיאי יאמראו
 בחגיגה כע"ש יסים מאריך אינו ברבוכבוד
 ולכאורה ע""ש ע"ב ל"ג ובקידושין ע"אה'

 לשאול יהושע ר' רבו לפני שבא תלמידאותז
 אחר סרב לשאול הלך ואח"כ הלכה דבראותו
 ח"ו רבו בכבוד פגיעה משום בזה הףהוי
 המאריך לקמן דאיהא דהא לומד ישאך

 היא ושנותיו ימיו לו מאריכקבתפלתו
 כיון  נענש שלת תלמיד לאותו לושעמדה
 אני _אלמלא ר" וז4ש הין. בכוונהדמתפלל

 על ימיו בקיצור נענש שה" מת" חעאחי
 את להנחיש החי יכול ברבו כבוד נהגשלא
 עליי מבני שמהש דלמי לטעון יכול הייתיהמת"

נט א בס

 כרצצי יכוון לא בלילה שמא אצלו לחושואין
 כשאני משא"כ רשות תב"ע אמרתילא

 להכ- החי יכול היאך חי והוא חי שאנירואה
 וודאי א"כ נענש דלא דכיון  החי חתחיש

 ישה לא וא"כ בכותה להתפלל הואמדרדק
 דתפ"ע סובר אני גם דבכה"ג כיח לואמרתי
סובה.

 שכ- 5ה עפ"י אחר, באופן י"ל זהובדדך
 מי על ס"א קוא בס" והרמ.א הסורתבו
 ?ריך הדין דמן דאף באבות כיווןשלא
 תמרון בשביל הוזרין אין "האידנא מ"מלחזור
 יכוין שלא הוא קרוב בחזרה שאףכותה
 סמה להיפך נ"ל ע"כ עכ"ל, יחזור* למהא"כ

 לא דבלילה תשש יש אם דאף לעיל'שאמרנו
 מסעם לומר אין מ"מ כראוי כ"כ לכווןיוכל
 דיודעים בהיה אלא רשות, התפלה שיה"זה
 אדם אבל בתפלתה מכוון הוא היוםדכל
 לי מה כראית מתכות אינו שבלאקהבשוס
 חובה הצניהם תפ*ע, לי הצה שחריתתפלת
 לשאול השואל שהלך דבשעה יקל ולכןאצלו.
 שואל ההש דוודאי חושב ה" בביתו רייאת

 בשביל ראם עצמו בשביל פרטיתוואלה
 שואל חינו למה העם לכל כלליתשאלה
 רשות תפעי השיבו ולכך בביהמ"ד,ברבים
 ת"ח דהואכיון

 וסתפ~
 ובתפ*ע תסגד בכותה

 משא"כ כשב לכוון יוכל לא שמא לחהציש
 בשביל הלכה לדעת בביהמ"ד בחצמביכתשאל

 ריי גם בזה שביניהם הפשוטים גם  4צ?כל
 ורףק. חובה תפרע דאצלםמודה

 מינ" לטילף מקום עוד בגמי מצינווהנה
 ע"ב כר לעיל דתניא מה והוא ערבית,תפלת
 שם הלן בפקוס ויפגע שטר תפגע תקןיעקב
 בדכה ההום' אך חשף תפלה אלא שיעהואין
 עצב צ-א דחולין מהגבי ע"ז תמהויעקב
 עברתי אפשר אמר לתרן מסא כי שםדאיתא
 התפללי לא ואני אבוהי שהתפללו מקוםעל
 מנד ארעא ל" קפצה למיהדר דעת" יהיבכד

 חמר למיהדך, בעי צלי כד במקצעויוגע
 בלא הפטר מלתי לבית בא זה צדיקהקב"ה
 ומגה קודם ששקעה השמש בא מידלינה
 בקם ערבית דהתפלל מוכה דהתם אלמאוכד

 תפלה זמן גואינו דקאמר דפ"ק למתנ"וקשה



 כא ס לשרא

 יפה כך דמשום וכתבו וכו' הכוכבים צאתעד
 יום מיעוד "התפלל טוי דאדרבה שלניהמיהד
 זה דמשום טעם לתת שרצו ויש עישש.קצת
 עוד ה" דבצצט כיון רשות ערביתתפלת
 ה" וכוונתו התפלל שיעקב בשעה גדזלהיום
 שנעווה שהל רק טנחה תפלת אז להתפללרק
 שהיתה נמצא בעתתה ולא חמה ושקעהנס

 אלא חוח לעשותו אין ולכך תפגעתפלתו
 חץ4ק4דשות

 בחולין הגם' בדרש יש לטמרהוהנה
 שינה יחיד אדם דמשום ם נפלאענין

 בעוד השמש ובא בראשית סדרי אתהקב"ה
 הבורא הנהנת בדרכי כשמתבחנים אךעם,
 מושלית להיות אמת לצדיקי שנתן ובכחיתיש

 וכה"ג כלל, פלא זה אין ובתחתתיםבעליתים
 הלבנה לענק ע"א כרה דף רוה במס'מצינו
 ובליל בזמני ראינוהו השמרו שנים באודתנן
 בבה דוקא א-ר ר*נ וקיבלן נראה לאעיבודו

 שילדה האשה על מעידין היאך הן שקרעדי
 רואה יהושע ר' אזל שיני בין כריסהתימחר
 עליך נחרני ר"ג לו שלח דבריך, אתאני

 גוחל ביוה"כ- ובמצותיך במקלך אצלישתבא
 אמר בגם' 017 ואיתא וכר בחשבונךלהיות
 אבי מבית מקובלני כך לחכמים ר4גלהם
 ובא ופעמים בארוכה שבא פעמיםאבא

 דכתיב רבי דבי מנס יוחנן א-רבקצרה,
 שמש מבחשה ידע שמש למוצדים ירחעונה
 רצח מבואה הרע לא ירח טבואו, דימעהוא

 וקל דכ*ט, דצפרא קאי דהוה לסיהראחז"
 לקדושי' בעינן לאורת" חמר בף פתקקלא
 והק- ייירא וכי איכסי זיל הכא קחמתואת
 בזה כתב רביעית קדו17ה במאמר לףדושת
 צרי- שהמאחרות לפי הנ"ל עה4כ נפלאפ"
 להראות או אצע לכסות ישראל את לצייתכין
 הה8 כך יתכן ולפיד וכר הבי"ד צורךכפי

 ידע "שמש לכך למורדים* ירח עופההפ"
 וירח למרצדים רעשה דכיון  היהב ולאסבוכו

 המרצ- לצורך הגדול בי"ד צריכיםלפעמים
 ידע לא הירח כן ג% לעבדו או לחסרודים

 דגם י4ל שפיר דלכן עכלה"ק. וכו'מבואו
 בייא- סדרי הקברה שינה אבינו יעקבבשביל
 ב- שילין כדי בשבילו שקעה והחס"שית

 להתפלל ה" יעקב שכותת נסמא מלונו.בית
 עפ"י ורק בדול היום עדיך הי' כימנחה
 דרשינן אי ולשי*ז תפקע. זמן אז נעשהנס

 כנצל. רופות רק היה דתפ4ע צ"ל מהכאתפסע
 מוכרח חובה וזמתם סובר דר*גוכשרושים

 ולעבדו טהכחיב לתנ"צ קלף דההאלומר
 והבן. במקום. מוידוע רפא כנעל לבבכםבכל

 הב' ןל אחר דופן "פ עקב פר'ובספרי
 זו הרי אומר .ראימי לבבכם בכלולעבדו
 בשי מהרהר לבם יה" שיא לכהניםאזהרה
 אזהרה קאי איך תמף ולכאורה עבררה4.עת
 וכר תשסעו שסוי אם והע להכ' כאןזו

  רש*ק כמרש התורה ייימוד אזהרהדהוה

 צדוק דד' מעשא לפי שפיד  יהבין ישאך
 לק- אתא שיפת", איבזע דקאכיל בהדיוכר בנוי לו שהי יקא ל"ו דף בבכורותדאיתא
 חבר בק חילקנו כלום א-ל יהושע דר'ם"

 למישרי אמ חשידנא ומי )פרושי,לע"ה
 הן, ררי א-ל ע"ה( ככהן בכתנה סומאב"

 לקם" אתא השידת( ולא חלקנו)פרשת
 דר*נ מזה הדי וכר לא ר4ג א4ל וכרדרקג
 תודה שלומד חבר שהוא סי דאפףסובר
 מחם לגרום בלבו יכוח שלא בו חושדיןמים
 וזה כך, ןל להזהירו ויש בכותהלבכור
 אפ" תשמענה שטמע אם זה" הכתובכותת
 מהם חבר, כהן ההע תורה תלפתיאם

 שלא לכהנים אזהרה לבבכם4 בכל."ולעבדו
 ראפ" עבהרהו בשית מהרהר לבסיה"
 רצה כותה לו יה"  שמא חושדק חברבכהן

 ודוקק.  יהרהר, שלא אותו להזהירוצריכים
 כמה "צד הישיבה בני שאמרותה
 שציר" מאד לדנם דחרה ונתיל"נצער"
 "בר"ה השמרו רשות תפ*צ  שאמר עללריי

 לעיל ומהבאנו בגם' השנו " צפר"אשתקד
 ובמעותיו במקלו אצלו שיבא ר4ג שליודגזד
 לפי והיינו בוהצבתו, להיות והלביה"כ
 ופעמים בארוכה שבא מעסים סוברשר"ג
 ידח ענפה מהו כן דדרש בקצרהשבא

 לת"ת עריכים שהמאודות לפי תרלמועדים
 דדרש וודאי הש"כ כנפל הצדיקיםלגזירת

 ששקעה השמשי בא "כי אבינו יעקב אצלגם
 קודם הלבנ" זזדחה בעתתה שלאחמה



 שגם לפי"ז נמצא : צ"א בחולין כמתשזמנה
 רשות רק הוה דתפ-ע לסבור צריךר"ג
 להתפלל היי אבינו יעקב דושנת כיתכנפל
 כמ"ש. ערב נעשה נס עפני ורקמנחה
 תפגע דסבר משום לריי ציר" למהוא*כ
 סובר דרוג סיכום צערי דלכך השותרשוית
 איזהו לבבכם בכל מללבדו תפלהדילפינן
 דגם ידעינן ומשם תפלה זו שבלבעבודה
 "בבכורות דהא אינו זה חכמה, הוהתפ-ע

 דסנר משום " צערה צדוק דרבפעשה
 הדאי ה"נ ומנ"ל נחשד, חבר כהן דגםר"ג
 לבבכם בכל דלעבדו כהספרי דדרשמשום
 - ת"ח שהוא אף - לכהן אזהרההוה
 בנ"ל, עבורה בשעת מהרהר לבו יהבשלא
 תרת נחשד. חבר כהן דגם מזהומוכח
 חובה, הוה דתפ*ע מכאן דדרש למימדל-מ1

 הש"כ רשות, דתפ*ע צ"ל אליב" גםואדרבה
 להם חרה ע"כ " דצערי' נתי "הכאלמה
 יפה לא דממנ*פ / ונעבר" .תא ואמרומאד
 דברים. מהני בחדעבד

 : א"א דחולין הגמ' מאד יומתקולפזוז
 יהושע ר ואת ר"ג את שאלתי נ"עאמר
 לו שמוו וכי השמש לו ויזרח כתיב%ר
 וכר זרחה העולם לכל והלא זרחהלבד

 בעבורו ששקעה שהשמש הגמ' שםופפרש
 נא כי שם וילן במקום "רסגעדכתיב
 ר' דלכך ע"ש, וכר בעבורי זרחההשמש*
 גמליאל ר' את דווקא שאל דייקאעקיבא
ה"

 שניכם הא להראות שרצה כיון יההשע.
 חמה שקעה יעקב לאצל לפרשמוכרחים
 רא" ומזה תפ14, כשהתפלל בעתתהשלא

 ר"ג צער" למה הש"כ כנ"ל רשותדתפ*ע
 חרולם. רשות, תפסע שאמר בשתיללריי

 דמקשים הא ג"כ לתרץ יש דרכנוולפי
 שבתא ג' ר"ג לדרוש התקינו למההבפורשים
 דרוג תקנו לא ולמה שבתא חראוראב"ע
 לקנ- אתו לא ג"כ דאו א' וראב"ע ב'ידרוש
 להנ"ל אך הגירסא. להג" שרוצים וע"ששאויי
 הני משום העבירוהו הישיבה דבני דכיוןי"ל
 דהלכה וסברו עליו חלקו דהם מוכח דברים,ג'

 עוד להוסיף ויש אלו, הלכות ג' בכלככ"י
 במע- דאר"ג הא להם חרה דבמיוחד~הסביר

 חשורים חכמים דתלמהי צדוק דר,ווה
 כן לומר ראין סברו דהם בבכור מוםלהמיל
 באר אח"כ אבל תוסרק. הלומדים ת"חנגד
 יש בת"ת גם אלא כן הדבר דנין הכרהלידי

 ששיסו אחרי דלכך כם4ש, לתקלהלחשוש
 שבתא חדא ר"ג שידדתן רצו לא ר"גאת

 לקנאויי אתו שמא שבתא חדאשתב"ע
 כך יחשוש גדולה תימס זה היה~כאורה
 גדתיבתרי

 הא כי דאמרינן מוכח אלא הדור,
 יצרו מחברו הגדול כל נ"נ( )סוכהדאחז*ל
 דר"ג נמצא יותשו להזהר וצריך הימנומהל
 היישינן בחבר דגם דר*צ במעשה צועקה"

 סליו התרעמו חותנם בבכורו פוט הטילדילמא
 שר"ג תקנו שפייסו אחרי ולכן הזה,בדבר
 דמטעם א', שבת וראבקע שבתות ג'ידרוש
 שבתות בן ידרוש ר"ג אם ה" ד5 גרידאפיוס

 רצו הם אולם, המשרשים, כמוש א'ח-אבצע
 כסיתו הלכה צדוק דרן דבמעשה להראותעוד

 ה*י פ"ב בכורות הל' ברמיקס כאמתכבאשר
 דאף הכי פטקינן שיד סימן יודידובשפע
 טום להטיל חשפתם בישיבה יושבחכם

 שבת עיד לר"ג הוסיפו ולכך שלו,בבכור
חזוק.

 מה- תפלה ילפינן דאי אמרנו כברוהנה
 דת- טינה מוכח לבבכם* בכל =ולעבדוכתוב
 דאף גם מינה דנשמע תכל חובה,פ*ע
 דלכך בתפלה חיב אומנתו שתורתומי

 תשמעו" שמוע אם לוה" קראאסמכוהו
 לך לומר כנ"ל התורה אלימות דקאיוכו'
 להתפלל. צריך היום כל ולומד מידאף
 "הבריס איתא ע"א י"א דף שבתובמס'
 ואין לקמש מפסיקים בתורה עוסקיםשהיו

 אלא שנו לא יוחנן א"ר לתפלה,מפסיקין
 אבל אומנותן שתורתן וחבריו השב=יכגון
 ולכך ולתפלה". לק"ש מפסיקין אנוכגון
 אי שאל רשב"י דדווקא מאד  שפיראתי
 לדצת דרצה כיון חוב או רשותתפ"ס
 דאם לא או לתפלה להפסיק הוא ח"באם
 תפלה דילפינן מחוח א"כ חובה לויגידו

 פינה שמעינן ואז לבבכם בכלמולעבדו
 להפסיק צריך אומנתו שתורתו מידגם

 שיכנסו עד "המתן ר"ג אחל ולכךכלהתפלל,



 בני א"ל ולא לביהמ"ד* תריסץבעלי
 היינו תריסיו בעלי אלא סתםהישיבה
 ונראה אומנתם, שתורתם הגדוליםהחכמים
 לתפלה, הם מפסיקים אם מתנהגים הםאיך
 הגמ' מסקנת לאחד דייקא ולכך לאז.אם

 דר' ובמעשה לפי שבתות ג' דבשדר*נ
 מזה דראינן כנ"ל, כמותו הלכהצדוק
 גם לחוקמי' יש לבבכם בכל דלעבדודקרא
 ארישא דקאי וגם אתפלה, דוקא ולאואכהנים
 תר בלומד דמיירי שמרצ" אם "וה"דקרא
 רשב=י תלומד "ואותו הגם' קאמררה,
 לי מספקא הוה גרעו מילתא הא כיהחח*

 מה*כ דרשינן אז דשות תפגע אילרשושי
 דילמא או אחריתא מילתא בכלליעבדו
 דלעב- מקרא לה דילפינן משום חובהתפ14
 מי דגם מינה נשמע וממילא בכ"לדו

 לתפלה. להפסיק צריך אומנתושתורתו
ודו"ק.

 במס' דאיתא הא מאד יופתקובזה
 ספני רשושי משום רשי אמר ליבסוסה
 את לביפר ולא כדי בלחש תפלה תקנומה

 כן דנלף י"ל ולכאורה וכז' עבירהעוברי
 אי- לבבכם בכל ולעבדו דדרויבו כיוןמקרא
 נשמע ממילא תפלה, זו ומבלב עבודהיהן

 ואין שבלב הכותה היא התפלהדעיקד
 ס" גמג*א )ועיין רם קול להשמיןצריך
 דרוישי דכיון מובן ~ברנו אך הנכל(קיא
 לתפליט הפסיק לא אומנתו תירתושהי
 ול- מהכתוב תפלה דדרש לומר א"אאטב
 דצריך מוכח הי דמשם לבבכם בכלצבדו

 ל- רשיתי ולכן תורה, לומד אפהלהפסיק

 ש- מה על אחר טעם לומר צריךשיסתו
 בלחש.מתפללים
 מ"ב בסוסה משב"י גם לנו יצא זהובדרך

 ואמר עה"ח שם לביתא כא4 ישיטתוע"א
 למל- היזם קרבים אתם ישראל שסחאלההם
 ישראל, שמע שנא מאי איביכם, ץלחמה
 לישראל הקברה לוע אמר רשבקי משוםאר"י
 דצרבית שארית קאש חלא קיימתם לאאפילו
 הרי צ-ע ולבאורה בידם. נמסרים אתםאי

 ומהבא פלוגתא יש ע"א כ"א דף ברכותבמד'
 ואיך שדרבנן אלא ההה לא דק"ש שסוברת"ד
 להנוי אך קחי. אק"ש דקהא רשבהיקאמר
 יליף לא דהות דכית אזיל לשיסתורשב"י
 א"כ כנ"ל לבבכם בכל ולצבדו מהיתתפלה
 אלי ה' את *וצבדתם דכתיב וצני מקראיליף
 זמשם ותפלה ק"ש זו בגנן דדרוינזקיכם"
 תפלה. כמו דאורייתא הוה ק"ש דגםמחוח

 יום לכבוד עוד י"ל והכא דאיתאואיידי
 הא דגם רשכ*ק האפקי התנא גילההלולא
 דברי עוב ע' דף סנהדרץ במס'דאיתא
 ת"י אמר אמו יסרחו אור משא פלךלמואל
 נושר מלכים אצל לך 5ה וכר רשב*ימשום
 ההה 5ן שתיית בגנות שם דדבר טף 5זתים

 את וצבדתם הפ נידרש דלפי כחןלשיטתו
 הנ"ל : צב ב"ק כהגמ' ויחרית חתפלתהוא
 קאי מיטתך ואת לחמך "ת דברך סוברא"כ
 מים של וקסתת במלח פת דוה והריתאשת
 יפי כסים נופך דייז סר* דעידוביןונבא
 פ" ולט כנ"ל מים אלא 5ן לשתותשאין
 שתית בגנות סידי במשלי דהכתובנמי
 ורחק. .יין
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 שליט"א מיןמכ"ק ובאגדה בהלכה תורהדברי
 וביאור. שנתארמלה, האשהבריש ' כתובות במסכתשיעור

 והזמה הכחשה בדיני.רחב

 לעתיד בטלות מצותבענין בהעלותךבשוה"ט
 ובמסתעףלבא

 חקת פ' דרעוין רעואבעידן
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 כתובות במששיעור
 ומודה שבתארמלה האוגה ביישבמשבה

 אביל זל % שדה לחזיז במהמר יהושע41
 שהפה נמש שהוא הומנו ולקחחץההיתה
 מכש שם ובגבי וכד שהתיר הפה הואשאסר
 לפ- שחוס שור אין הכא 5?2ו מהאי מקנואשר
 המושביות ובפ" לפניך, ונחוס שור התםניך

 לדרג סודה ר4ל ריי ומודה : כתבלהרמב-ם
 לדיז שדהצה במה ראשת בפרק עליושחילק

 .נאנסתי משפרסתני שסרת היא בהפרדזה
 שם ישפ אפי דר"י אליבא נאמנת שאינהלפי
 וכשרה חני עץ סוכת . למיסר ריכולהסן2נ

 לכ- עצמה דפסלה נבעלתי וקאסההלכהונה
 אסל נאנסתי משארסתני לומר נאמנתאובה
 אינה שהוא לפי דה"י אליבא נאמנתאונה
 יכולה שהיא מסים בכתובה הבצלמאייב
 ההיתר איסור בדרך שתלת במה מיגולהמר
 הוא לכפתה כשרה או לכדונה והפסולהלפי
 ומיצו לפי ראי מודה בכאן אבל והיתראעיר
 נרכול סיגו שהוא ממון בנתינת תלתשהכא
 והקשו מה ופחוץ שכ"ל, וכר נאמןממנו
 שהקשו מה ומחוץ עףל, וכד נאםמכפו

 הגגך כתירוץ שאינו הוה פיתכם עלהמפרשים
 פקיהם בלשון לדקדק "צ ודשדש, תיוחסיף

 דה"י אליבא נאפנת שאינה כפי דבריושכפל
 דרני, אליבא נאפנת אינה אבל כתבחצוב

 ח"ב. בזה הרמיתם סברת עיקרוגם
 אמר עוב י"ס בדף לקמן משש לבארתקדים
 הזמה תחלת הבחויה אומרת זאת ששתרב
 בפ- אלא העדים את מזימין שחק וכשםהוא
 בפ- אלא העדים את מבחיתין אק כךניהם
 הכחשה בבשור נדחקו והראשוניםניהם,
 הבי- ולאחר וריטב*(ג טאירי עף הזמורתחלת
 קצת דהל*ל הזמה תחלת הלוח קשהאורים
 עי"שש ההריסב"צ להמאירי הזמה מק אוהזמה

 תך ההצסוע הכחשה עבין ביארר בהקדםחתב*ל
 חמס עד יקום כי עה*פ שופטים פ' כעפריביאור
 גזלן אלא חמס אין סרה, בו לענותבאיש
 שנאמר עבירה( )נ"א שקירה אלא סרהיאין

 י1יכח"צ עד ח"ב שאינו מגיד וכף סרה דברכי
 זר נעשים העדים אין אסרו מכא? עצמואת

 מעידני כהמר עצמם את שהוטו עדממים
 הגירסא ע"כ הנפש, את  שהרג פלוני אישאת
 הוסיף שבפלביים רק שלפני בספריאשר
 אבל וכה מעקים אתם איך ארל זהלאחר
 הכותה לפרו תריך אינה הישנהבוהסא

 5ה מצחים וחצאינו ושלפנינו הגירסא לפיגם
 חתום הוא הספרי כל וגם המזימיןשאומדים
 מ"ש וגם גזלן אלא חמפ אין במ"תוסחרם

 הארכ- כבר ובאוגר וכר עבירה אלא סרהאי
 בישראל מזה )תדפס 15בות בשיעורי בצהנו

 והנה עה*פ בספרי להלן ושם א'(. ידחתסבא
 והעד מנין באחיו, עבה עקר העד שקרעד

 העד שקר עד והנה ת"ל שקר עצמועושה
 שקר ת"ל בב"ד עיזתם משנחקרה חףהצל
 צרי- שברד זמן כל מעתה אמיר באחעענה
 כש- בפקד עדותם כשנחקרה ולא להםכים

 מאה הס השפילו מזומם זומם לומרתמצא
 חתמלבץ*ם פליאה כמדרש ממהר וזהע-כ,
 הספרי. דברי בביאור שםנדחק

 שהאמינה וזו ה"ג מעדות בפייחובסמב"ץ
 ההאשתים העדים על האחרוצים עדותתירה
 ההפשתים העדים היו אפ" הוא הכתובגזירה
 אנו להם ואכרו והזימום שנים ובאומאה

 החתם עמנו כולכם המאה שאתםטעה-ם
 נענשין אלו הוי פלתי במקום פלחיביום
 וכף כונים וסאה כמאה ומהשנים פיהםעל

 ביז יש ומה ס"ו ש"ח בסף ובטורע?י*ש.
 העדים בגוף אונה הכחשה להזמההכדושה
 פלוני אומרים שאלו אותן שטכחישיןאלא
 שלא אנו יודעה אוסרים ואלו מפלונילוה
 לוה ומלא וראינו היום כל אצלו דהינו בילחה

 שעה באותה שאשרים העדים בגוףתחסה
 ומפני עמנה הייתם שלרה אובריםשאחם
 גופן על שסעידין כית נאמנין האחרתיסזה
 שורגו עליהם העה? כחילו והת העדיםשל

 נאמנק אינו והן מצבת שחללו אוהנפש
 הרי עכ"ל. וכך כך עשינו לא לומר עצמםעל

 הוא גזה*כ אחרונים עזים נאמנותדלהרמב"ם
 נאמנים אינם דהראשתיס הוא סבראולהטור
 הא הטור על המפרשים והקשו גופן,על



 לישרא

 חיי זו5מק עדים דוכתי בכמה אמד"בג5.
 להג ציית להני דצות הזית מאי הואדוש

 כלל. חידוש חננו הסורשרבוי
 גהשם- בסופו חיים דברי בשו"תהזא"ז

 וב- הטור על זו קושיא הביא ל"א 0"צת
 לי כ% דלשד קוה דראמת כתב דבריותוך

 בשבת והתם שבת ערל% שנים שהעהזעדים
 עליהם התעקים זעדים בערד ה5הדשצחללים

 והעדים נאפן איש בע-ד ובחדר  עדיםהסה
 מנה לוה ,צפ' שהתידו בצרים משא"כנאמנק
 גלל נועצה וגום להם ואק עדים יההמה

 מם"4א ופיהם שעמנו עליהם וצצצידיןוהעדים
 דומה עדים חרמה עפי גזנה שר חיבאין

 בצרד דהראשתים לומד חזית חמתלהוייתים
 והף זחץ דמכחישק ניסא ידיםחששחרונים
 במו"ס וכח-א עיפש נשדדי מורהםנמבהישים

 ירא.ס"
 העדים איז ז"א ה' דף שבמכהן1ה2*ל

 כיצד עצטן את שיזיטו עד זוסמקנעשק
 אתם שהרי כשידין חתם איך להם חמרווכר

 פדו פקני במקום היום אותו עיצוהזזתם
 מעידון אתם איך הלשון גקס דלתה לדיקץו

 השתם אתם רק דהל*ל לגבוי וצאדמעתר
 לחש5עען זה לשח נקם דקדוק ף4לעמנה

 אתם איך הרצשתה להבת אומריםדהמדמק
 בשקד כך כל לשקר בנפצתכם עהמדהיבים
 להתחחם באים והמזיסק  עמנו דוייתםבולס
 שאען שמרים והמה שקד להעיד יעשולמה

 על המעידים לשנים הדבר ודושהשקרנפם
 כן גופן, על ש5ע"ץן השבת ששלהםשנים
 להם יצסקדיסים במה תל" הזמה עיקרה"נ
 משאחם כ-כ גדולה בצזות מיידין אתםאיך
 עדים של גחע על סע"דין ובזה עמבוהייתם
 עדר כותת שעיקר בזה ימרפק ויקרני,שהם
 המישמש טן ולא הצדים טן פגות הואתם

 ע"ב מצדות בבי"ח שם דתהמב*םואוש
 מעי- אתם דאיך לשון הבהא לא הזמהלגבי
 דעדות כ, י דבהי ששום  עפצו ה59ם רקדים

 סקל ולא בהזמה הוא גזההכ נאמנת.אחרונה
 בדברי אאוץ וכש"ש מטיהכסברת
 עלההם השתידין שהעיים לפי כנפלחוים
 מצה חיב פלתי אין ממילת הייתםעמנו

ג א בס

 ,ואיך הוא, וחידוש גזה"נ מסעם ורקעפ"י
 עמנו רק הוא הזמה מעיקר לאו מעידיןאתם
 חידוש, הה ולבך הזמה תוק גל זהוהעתם
 וכן ההלכה באמצע ההמכ"ם שם שם51ה
 תה כך מעידיו אתם היאך להם חמרואם

 וכר זה ביום עגננו דדן חנף הנהרג אוהוירנ
 אתם איך נקט לרבותא מוכחשת, עדותה"נ

 אתם איך זה בלקיה  שאפדו ,פאףמעידיז
 הנהי או שההורג שאמרו כיח מ"ממעוקרין

 הכחוצה דק הזמה הוי ש עמהם ה"רצ
ודרעק

 הסור, על אאחז קושיית הנחצבומסולא
 ויש השידין אתם איך להם יתומרקדביח
 המחרפים הד לשקר גדילה כ"כ היזהלכם

 וכצל הראשיים ידים של גהץ ילמבידין
ההבן.

 פענח בצפנת מראגציב שהגאישונם
 5ה על כבד הרגיש ח' בדף ,שם מכוהעם9ט

 השמיט הנ"ל ה*ב מצדות בפצחשהרמב"ם
 ממידין אתם איך הזמה אצל המשבהלשון
 כמו הוצ מעידין צתם שאיך קום לדהכושהא

 הזקה עיקר ולדרבנו 1, ובדף עיבשהתראה
 סברת לפי סעדכן אתם דציך בלשוןתל"
 תר דזוממק דם-ל ההמב"ם הלע כנ"להסוד

 וכנ"ל. וצת  היקמיט הואדוש
 יתם רבינו שלמקח בבום הביאובשיאצ*ק

 בפגשן: אלא העדים את מזימין אין מ"שעל
 לעדיט משאומרים בק הוא עצהזמההרס
 פלשי במקום  הייהם עמנו היום באוהןוהלצ
 שי תדייין אתם האיך להם כשאומריםבק

 הרום באותו והלא הי עפכם בלהה אוהמלוה
 ה" שלא רחוק במקום פלתי במקום ה"עמנו
 שעוקדיו זמן דכי אחד ביום שם ללכתיכול
 הה והרחשה הזמה הף לנמרי העדותאת

 הף ד"א לשם היינו עמכם להםכשאומרים

 וכד אומרים שאתם הדרך באותההעדונו
 מפורגנת דמשק תמוה משד והדברע"ש,
 העד-ם אמרו ראם ה' דף בשבות 2וםהחב

 הכחשה הף עמהם הר ההורג אומהלוה
 שבאותו להם דבשאומרים תרע כתבוחמך.
 הזממן הוי שצק במקום הלוה ה" עמנויום

 וחסדא בחנא גם כן שהעיר שהעירשו*מ



 ל א ר שיד

 יץ"ש. השסם"ק בדברי ב"ס לעשותורצה
 תימירי דשיסת י"ל אולי הנ"ל .לשיאך
 פצהיס אתם איך להם אומרים דאם הותדתי

 יזם באוהד ודשא כזה ומוחלט -בולטבוקר
 רחוק במקום פלוני בריקום עמנו הלוה.ה"

 הף לשם ללכת יכול אקט בשחם הלשלף
 "ראי הטחם גוף על דסעידין כיח הזמה .ג"כ

 כסברת הש"ל מוחלטה שקרנ? שהםשתים
 זה באה? תריי האבירו דייקא וליההשר,
 פמ- מראת שבזה מעהץן יאמ איךשאמון
 הה הכעשה על הוא העדים גוף עלעידין
 הזמה הר לגמרי הצרוח שעיקריוהבמבה
 את שצסלץ במה העדים את שעוקריןהשם
 ודונו מעקץן אתם באיךגוסן

 משרי מהך דהוא יעל הדבר וסקרב(
  ושמי ושצי שהרד העד שקד עד והנהעה"ב
 אעד שקר ער והנה קרא הך דבאמתוקד,

 אלא ושיחתר לשה כפל הוא במחוו ינהשקי
 לומר וששיבין קוהסת*סין ללכד דשאי"ל

 והינו משקרים שהק ההאשתים -להצרים
 להוי שבאים מעידיו אתפ- היאך הלשוןגזה
 קברנם אף שקר להעיד שכעיזים עלכיחם
 שהעד פניו בספרי וזמש, המצשהשדמם
  הפזים שהעד מנק הצנו שקר, עצפועושה
 שקר(אכנאל ששצף משו  ?לייויד לישי הצשץ עד יל ?ימו לציהןבוץך

 החתך בלשי
 ומשוי העד פ9ר פד  והנה ת"ל מיידין,אתם
 ומציד וקר להעיד הציז שמנורם עלעדותו ויקי וסכיך כזקרן שהוא הניזום על העידוים
 בפבהי כנקל בזה ברפועל

 גם והשה הטור,
 דק- ה' דף במכות שם חמשי ברבי?מ"ש
 והנה קרא דאמד אדא רב אמר מבהקםאמר
 שתשקר עד באחיו ענה שקר הצד. שקרער
 "ישקר עד כלומר שם רברבה עדות שלגופא
 . שונץ. לעשותו וממחויב היינו כששהפד

 עד יקום כי פיט בפה בספקי גם וג"ש-
 נזלג איא פרה אין סרה בו לצנות בחרשחמס
 של משן על להעיד צהצין שהמזימעתיש
 בפסול כמו אותן ולפסול ההאשתיםהעדים

 הראשונים יא נאמנים דהאחרתיםדגזלנותא
 בגירסא כמץש עבייה .אבא סרה אין בצהעש

 על שאומרים באחע צ"ל דהומההאחרת,

 א בס

 תצא השבת והללו עבירה שעטוהרבותים
 שקרנץ שהם להם לקמר צריך כן הסורברת

 שאהנו מניד . ש"ש הרחשושם גוףשפוסלץ
  17העד היינו עצך. את שיכחיש טדח"ב
 הסעיד רצד על עירוי להתחיל צדיךיהעמם

בלשי
 מכחיש שבזה פעירץ אתם איך

 שקרן שעהשהו ממעיד עד של תשועצתו
 פסדו . מבאן ה"מ כג'ל, העצי ועד נאמןתנך
 את שהומו .עד .זוממין נעשים העדיםאין

 את שהרג פלתי' חת מעהעי כיצדעצמם
 המזי- שכנשנק. מה זה דספרי וסעסאהנפש
 עושה שהעד- מנץ פ"א בפה דהוא יהלגתן
 היינו העיי . ינקר עד תעה ת"ל שקרפצפו
 מעד .של יצמו את וניעשה צריך הגוכםשהעד
 וכנחל תסודק וכלשס.דהאיך לשקהןהמעיד
 חד הם. כחד המשך בספרי הפיסקותהפני
 שצריו מה דטץיתא יסיומא המתיז רקספרי

 שאומויס עדוהם על "מזיסק לדנםשהשסוו
 ת:נמ לפסוס שהגיע עז .הנפש את הרגפלוני
 להם שיאמדו צריך שהמזיפץ העד שקרעד
 את..,1צמם..של . פויטו -טמה שקרנץשהם

 העע..ההששונים
 . לי

~ 
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 [2מה תחןוד הכחשה' לפרש ישובזה
 להכתיש . הסוים צריך ההזכם דבתחלתהינו
 חמם "איך % חיסר הפעיר העד גוףאת

 מעה"ק חתם דורשיך ותושינה אמירה הךמסת שקי ןד זומם לצד .קראה. ההץרהמצידין,
 השמה של שהיקש הכתשה כל למידיןתא"ל,
 שקר עד זומם יעזי שקחהא - העד שקרפעד

 נחן כל.5כהשה. וזכך להכחישו תחלהשצריך
 להצצה .היקש .מכח והמה כמו בשנירק

 צריך ההזכיה בהשלת עקר עד קירצושהתחפת
 ופקר : ונקרא . .משידין אתם בבאיךלהכחישו

 ושץ דקאםי..4נומס. קש.,ן בפכדת.הום
 אראעיהבה לפזום עליך ההתם פטיו צהלומה
 דבי שולישדושז גהחה שתשקר עד הצד שקרעד
 שחסרה ןד סרה: בו לצנות תנא כשהמחלר"

 מצד דיליף דלר"א השל עימת, שלמפה
 .ההתם דוקא'.בצמנו שוא דוחפה העדשקר
לא

  הזמה *בתקלת ננשל .זה תקרא ידעינן .
 למבע אר שצידי, חתם. באיך הכחגוהצ"ל



 לישרא

 שקר מעד ילפינן שפיר מסרה דיליף ח"ידבי
 בתחלה המעיד העד את טהנחיש דבעיהער

ההזמה.
 ע"ב בב"ק ורבא דאבי הפלוגתא בזה וי"ל'

 נפסל הוא למפרע אמר אב= זחפםע"בלצד
 דיך נפסל הוא ולהבא ושכאן אמררבא
 דאבני הפוסקים וכתבו וכד היא חידושזומם
 סברא, או חטזש שממק צדים אי 5ליגיורבא

 לגוף דיליף כנ"א 740 דרבא יחי הנ"לדלפי
 מיי- ולא העד, שקר מןד היתם בעמנוהימה
 באוך הזמה בתחית הכחדוה ם קראתהי
 אותם פוסלין בזה הנ"ל שלפי מעידץאתם
 כמו האחראיים ונאמניו שתרנין שששבגושם
 השבת שחללו הראשונים על מעידיןשהע
 לא להבי קרא לף דלית וכיק הסורוכמ"ש
 את וא"כ כןצ"ל

 פוסס-

 ראשונים ול גוא
 בנחל בדלח אאץ וכמ"ש ישבח חייזיכמך
 ל" ומייתר שסרה ישמעאל ר דבי כתנאל" יי אבט ומשאשן. חידוש, "זמה הףבכן
 שקרן לעשותו שצריך דויד שקר רעדקרא

 לחללו גופן כמעידק.על ותף ההזמהבתחלת

ה א בס

 הכ- הד והכמשה שהזתה מעדות ה-בבפיוח
 כלל, מעידין אתם האיך למיסר בעי ולאחשה
 עצמו דרק תהי להכי יפקר .יד דושהיקרא
 פיס- יב, ג"כ יגל ולפזיז להזים, בעי עדטל

 דבפ" זה בשפן הם אחד הפשך -הספריקאות
 נעשין הידקק אק אמדי מכאן אמרפיט

 עצמן את דדק עצגע את ההומו עדזומפין
 ואל אייתם בעמצו וסימו ביי עדיםשל

 הכחשה הף דש41כ והלחה .ההורנ עליאמרו.
 פד הנפש, את 2פהר2 פלתי את מעידניכיצד
 צריפון זוהמזיכום מה ת"א בפ" הספריסיים
 ומהעד העד ופקר יד מהנה ילפינן דוהלומר
  עמנו רק דצ"ל אתי דקרא שקר, עצמועה4ה
 שפוסלת מהידין אתם . ושיך מי ~*היתם
 פיס בפד דהספרי ביון יקל יעור גושן,את
 עד כדרגא %א עבירה אלא סוא איןדריש

 יחל דריו וצ"ע עדייה של גת9כשסרה
 שתשקר יד הצד שקר מיד ועי דביכתנא
 קרא השר בהיתר לא החץכ עדות, שלגופה
 ה- להצרים שיאמוי דבעי העד שקרדעד

 מעהין אתם תויך שקרנץ שהםראשונים
 דהוי הזמה ינץ לגוף ביי קהא דהא כנ"ל נא- שהמהימין במה "ידרש הה ולאהשבת
 שקר דמעד הספרי של הסיום תה הייתם, עמנו בם- במנות שם בהיהמם וההמב*םמנין.
 ולא השמה לגרי רשי דבי כתנא ילפינן העד עד זנממין נעשת . הרז-ם דאץשנה

 מעידין. אתם החיך שיאמרו בעי דהנה מושהפסוק הביא עצמן אתשיזומו
 דהב- סכל א"כ הספרי בכהנת כן ניימא ואם והוא בתף"ס גם וסובא העד, שקרעד

 איך תחלת בעי דלא .הזמה תחלת לאו חשה גזה-כ נתענין דהזוממת דהא דביללשיסתו
 וה5ץי- הש חידוש ,וממת ועדים משידין אתם בעי ולא הסור, סברת נ"ל ד"א ננ"להוא

 5וסיין אינן סין דיי ולא מעוריז אתם באיך גהק אתשיכחישו
 גוצי

 בשק- רשושחים של
 ראין לותר ס-ד ה" וא-כ כאבפ כניל, רנות היל- דס*ל י"ל הטור משא"כ המבת,כחללו
 שנים מזיס15 כששנים דרק חימושו איא בו לך ופקר דןד קרא ומיתד בריי וסרה.פותא
 הספרי סים וצב מאה, מהזים ישלים אינן אבל ממידין אתם איך בצי ושמה כבתהלתלהנעל
 עליהם שמעידין כמו גהע נפושכן הוידבוה
 כמעיז=1 דהוי נימא ואם יהבן. השבתשחללד
 מזימין גששנים גם השבת שחללועליהם
 גשן 8ת כששלין יושי דנא5נק ממחברבאה
 לכך. מיחוד קרא בצי %צוכנ"ל
 הספרי 17407 תיוסר לפרין גם ישאך
 בעי דהזסה הכותה ופקר כצמו עושהשהעד

 דאף סאות הן ואפ" מזומר זחכם לומרכשתמצת
 השקרנות מחשוש ולא מזומם רק זומםדעד
 יכתים שבים מיס הוא הידוש זוממת שן-םא"כ
 דף במכות בידן גדף וכדבש סאה אפ"להזים

 ודבק. מעדים ע"בה,
 תוכתבו מה על עמדתי הקף של ובעויעורג(

 הבא בדחה ע"ב א"ב בדף יקלע ישניםהתוס'
 בהסאת הא התהד דהקשו תלה באשם עליי עטתם, בעמנו עד, פל עצמו אח דקשיזים
 חתרי דחוי ל-א דף ביבמות מסקינן דהצ קאי עפ ה" .ולוה או שההורג גם אומר אםאבל
 דה?רץ אפיקה אוקמא ומדאורייתא דרבע ספיקא שפ דהרמב"ם אלקנא וכמ"ש הכחשה רק .דוילא
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 לה מרצה ושנסבא ד"קא ראשה וחזקהרנת
 אומרים ובשנים 2תו"י בחגו ועכז א"א .להחזקת
 עדקג טעמו ,ילצ דיהאה ז-יקא במרנהגרשה
 חק דיה בתחח ע"ב גףי בדף לקמן)תחת

 שלא קהותה צל החמשה סתבו ,שם חךאחתהע
 צ"*ש(, בנזלנותא אותם חיסלו או צד5יתמו
 דלבטע כתם תקף באשם ד"ה שם בתווחגן
 שאחשד כשום שזיגגת מ2מ אתת חתימהדבצי
 עהי*ש. הימה שקי לברד אפשר ה*2 אוסמולבהר

 דשנים . הצובהא 2ה יש משכהת הלאותמהתי.
 נחגרים עא אומרים החנים כמגרשהאוסרים
 אהב ועל מצפר, בגווע דמע "ע אלושרק
 והוו שנתגרשה, עם שיזו שנים אומריםמצמד

 עמה הי נתרגשה שמוסוים שאלו וברורת-או
 הידים ואטמם כפו נתרגשה שלא יתכןאך

 אחרים ידיו לבוא נעלים חיך שבלהאחרים,
 עם באותו 52תם עמע הלא להאשתיםלזומר

 -מצסד, באותו כלל והיתם ההא שעהובאותה
 איך ו(ינ זעם, שהע הוא הזמתוהלא
 במה התופן על בי פם בכה"ג הזמהיהבן

 עריץ וסמה צקי לבהר שאפשר שגו תלהבחשם
 הזנה של מציאות דיש בבה*ג דכמירי לתרץ"ש
 וכ"כ מצמד, ביושו הי הם דוק הניל באהעולא
 שתירצו מה אבל תלה,  אשם של אתע יששפיר

 תלת בקושם אלא בחעשת הס דלא ישניםהתהו
 הקוב אס דתמיד דושנתם צדי' יהמו עזוץ9קא
 אית שמעתא א"א דוחקת תלף אשש דרקחטאת
 ילא אחע ח"טצ 2ש כמנסבא ריקא ע"יבה

 רזאץ שאין בכה"ג סששא יהאה ואינהדווקא
 ה- אלו רק שנהגרשה שאומוים החיאהגממשר
 בחטאת הף ושמילא ותביע של מציפית ושרןצדים
 א-א. חזקתדא"טו

 כל-העגין הבנהי לא זה ~ללחנשבאתי
 היכי נימא אךכ ששריל צדות בצדותדבציק
 שמ- אפ הודר שראובן למשל שראושמעידון

 הרצו שלא שקר 2וא שהמצוצה יושכן אךשידע באותי במרחף שהע הוא 2ה(ובאז במרתףצון
 יהדי לא אךבלל

 בצמנו לושימם ותימק
 יחפן 2מרתףודק שם ודו באמת דוויה59ם

 לספק אפשר עדות בל ות"כ שקו;שהמצשה
 אמת ש2ו המעשה ורק מצמד באותושהיו
 הייחס, בצערך להזימם יוכלו לא עדיםאבל

סבא

 שאאוכל צדות וצי אי ספק הף עדות כלהע"כ
 להזיפה ינול שאתה עדות בכל דבציוהסצם
 בשייפם וראה לשקר הצדים מתיראיםשעיץ

 לנר בערוך נ"ע דסנהדרין פסה ירשלההממכם
 שצמד באהתד וכהיו זה ובאחשן מכהעריש
 יתידדו ולמה דויתם, וקנסן כשיעשה ה-איםלצ

 אאשים עוד ישם שהיו באוע ואף שקרלהציד
 הר דוה -הרגו שלא להכחדכם רקיהמר
 י4ח בסה אהרן מסה פרח ובשוות הכחשה,רק
 אר האחרעיפ הצדים דמם פאטונים בשםו

 ראיתם ולא עמכם ה=נו לנחשתיםמהם
 גם הזמה יתק וע"כ י"שן הזמה ואהל

 ס-ם מעמד באותו שצדו הוא שהססתבכה-ג
 הף והעמר דהכששה הרמוסם דלדעתאפשר
 ואף עיירך, בכה"ג הזנה הף לחהכהשך
 הה דלא אתשר ס4ם הזמה יוצילהשיטות

 להמצידין מחוץ מצמד באותו שם אחדאף
 איך א-כ בכה*נ ההכאה יופכן לא ואקכעבשו,
 מעמד, באווע ה" דלמא עדתם ישוםבשמך
 שאתה עמות ושי ולא זעמשקוה רק אפשרהס

 עיזתם מקבלק שאע פכיה חסד להדסה.עי
 ארזן וממסנין סעמד בחוחו אוהיושהשעורים

 דאם גלל ועמה יהבן לא לפי"ז א-כ כך,על
 אחרים להם לומר יוכלו לא יצוב זםהיו
 חץ4ק. ההתםצמנו

 מצידק ד"ה מכות ברעש בהחוס'והבי
 דקים גרדתה בן בצדות תיהמם חדיאדכא
 עונת מחשיב דלקי כקן ב"ג דחוייתתירצו
 דלא בית ב"ג דבצדות תירצו וצודהמנ"ל
 יעזת בצינן לא זמם פכחושר הוסהש9ך
 דבכהףג לכורזיה שמר הף השפשר עטש,שאייל
 סצסד באותו שא" כיה הזמה שייךדלן
 כמו להזיחה יכףל  קהותה גהקן בוהנןלא

 זבד סה אה:ע*ז מ"ק בבובתי ראיות אךבע"נ
 בכר יצחק חכם המשוהמם ללע14ןבתשובה

 התירזץ נבר להוכיח הצה הנ"ל .תשטיןדוד
 סטעש משסור שארג מסייפה הועדף שלהב,
 צד גשום זמפ באשר בצדים לקייםיימצר אי שהות בטרזנה והרי הגשרך, עזזתדהוה
 והנוותי יהרג, עיים בפני שהרג טריפהופצתה
 צד בשום וב"ח דב*ג בשמץות דבשלמצהשיבו
 קנשש בהריגת אבל הזסה דץ שפכחתלא



ישראל

 הה- ועוד טריפד" ה" לא אם משכחתהף
 לא והמה ש5ך דלא דהאני בתירוצםתהם
 דועשיתם ובזח בב"ג דק  וכאייל עדותביינן
 סרק אבל כלל שלתהו נתתב לא זמם כאשדלו

 הזמה בהו למעבד אשפר אי דרק שהרגפה
 דלא כניל לתרץ אפשר 8ר א"כ עיקםלא
 שא"ש עדות הזפה שיך יקא בכה"גבצי

 הקדמנו דכבר קלמר בלפעביי ה"דשה
 נואתה עדות ובעטע דהא סהדאשתיםהמברא
 ייתר והין לשקה שיתראו כדי להזימהיכול

 יפיעאע לעדים נחשוד בחמת דלסהלהקשות
 לא כשתסה דידאים סכום ויק ממששקד
 צוים לכל נדשדש דלמה אתמההיפקרו
 י*ל אד הם, דשקרנים לפנינו הבאיםכשרים
 חוושק אנו %ק ממש בזדון שאיקרדאף

 לחשוש יש אך בשרוש חזקת להם ויועיעהץ
 השמותה ספי רק כפרעו או הדבה ההאשכן לוי ובדדכן גמור בבירור ישעין דאינןדאף

 בבזם וכדוגמא יעהץ ג"כ אחז שזהומאמינין
 מיטל ,פמסשק ישנה פלחה לספק קיצוען ידף

 גלילו שהצדים להיית יוכל ה"נ בןלצצמו,
 וכמו אמת שהדבר  ששושבין בכה"גלעצמם
 יודש לו שמסר ברבו ע"א ל"א יףבשבועית

 מבדה חיני 5נה סאה לי נותנין האם ביאוחה
 מאמך וההן ז"ש פלחי אצל לי יומנה
 ום ובאמת להזיד היתרא חמודי ברבוכ"כ
 מדבר על עובר אינו סיד הף בשבועותבנך
 תרחקשקר

 שייך ועכרן עשש לרבי בכדאי
 וע"ז יהאוע יא הודהד סובא היתיראמורי
 להזימה יכול שאחה ציית דבעהע תורחאמרה
 נדשאו גמןר בבירור להעיד שיתיראוכדי

 שמה ה" לצ ואםהמצשה
 יחשוש.

 אוחו שתימו
 על תמיהתם מיושב וממילא הייתם.בעמנו
 אווי ינחשוש ופאול וסדות- יינאסל

 הף

 היג שהאמע 9ם והאה השסר וכהבמרתף
 המרשה אך שם ה" ובאסת שמצוןאת
 אך להכחישו, ורק לההם שא"א שקרה"

 שישקר חוששיו לא שצו א"ש מם2*פלהנפל
 דלמא חוש9ק שאנו ורק נפש כשאטבמזיד
 ומאמק פלחי את הרג שפלתי וכד'9מע
 ששתה ידות דעי הד* דאה ומעיד וההלךלזה
 אהה על שרק התתם בעמנו לההמהיגדל

ז א בס

 אבל להזיסה יכול שאתה עדות בעינןזה
 כלל חייוינן לא ולייל בכה"ג ממהרלשקר
 ודוקק. שאיכל עדות עכזדליבעי
 המפור- ישה חיים הר"ר קושית י"לובצה
 פוסקים ועוד לנח בס" בתורכם המובא0פות

 המב מצדות בפה" שם בהרמישםדלפם"ש
 אמד" אזך א"כ הכהשך הף תאמהדבהכחשה
 הום לרצתי יבצני בפלחה שף יףבסנהדרק

 שאין צדות הה הא להרגו מצטרפיןואחר
 וצהבע על יאמרו דאם להזימה יכולאתה
 ועוד המצשה גם מכחישין א"כ הייתצמנו

 יתהם ארש דלהנ*ל ז"שש, ספזדססותקושיות
 חושות ואתה מצמד באהב ה" רבצניבפצני
 רבעו טיפלתי לשקר רוצה פ9 ב9אטדלמא
 עזרת עכז דלבעי אוחו חהפדין אנו איןוע"ז
 רבצ- בפלשי ולכן כנ"ל, להזימה יכולשאתה
 רק איכא האמת אומר שחינו תחויו ואםני

 עדות ביינן לא זה הצל ממש שמשקרחשש
 ~ בס"ד. ונכת כלל, להזיתה יכילשאתה
 יד" יחמו א יראה דאיך זאת בכלחרוכה העליני לא עדייו דירן נשנים להחתר אך-

 אינה לכך שפיר ודייקא בתנרשהכמעמרים
 ב- יגם האופנים בכל איירי דהבריתאבחטאת
 הזמה ל" משכחת דלא לעיל שאמריאחע

 עדים אי בהנ"ל הערתי הדף על)ובשיעחי
 שקר שוא ההאשמים שהעידו הבהעדותיוניים
 ב- הראשונים דהרי יכולים אינם להימסאך
 המא המעשה %ך מצמד בצתו שם העאמת
 ולומד בוקר להזימם הידים ייולים אי9קר
 על בזה עברי אי חלוני במקום החתםעמנו
 אם ואפ" שקר, עד גרעך תענה ילאלאו
 להצלת שם לעיין יש איסודח דאיכאנאמד
 בדחפש כגת רבה מאיסורא לאפרדשירבים

 הרא- של השקר עדות ע"י  שיבואמסורות
 שהיו שקר עדות להעיד יחם יאוהשונים
 יהל נילא בכיה פלוני שמקום הראשוניםעם
 וכל סבל מראשתים צדוה התבטל ותריחוי
 איסורא דליעמר לחבר ל" נשא בגור זהאי

 .-. . . . רבים( יכשלו שלאזוטא
- 
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 כאן הגבירים בשלטי שמצאתיושמחתי
 וש- שנתקרשה ראיינת אוסרים סגים ס*9על
 נפם כתב שנתקדשה ראייתה לח אוסריםנים



 לישרא

 תצח לא פעדי' לא' שבשאת ב'- באות.בש"ג
 דבר מעידים ושתחרים ההשיל %ומרהמזרה
 עדות מבטלים והאחדונים ושא הזמה זוברזד

 וכבר אדם לבל להנשא ומותרתהרש244ים
 אלא בו ששוין הרוקחך בוךנסרסבקשרהי
 וצ"ע עכ"ל כמוש היצ א4א 4פפקהכתובע
 %הרן 5סה בפרח ומם וחסה דוטי מזיהשיכ21
 נתקדשה לא אומרים רשנים נתדקשהמרים %י דבטניס סול דשואה לן אסבהא ישחסקס
 הראשונים %ת האחראים שמכתישיןאו

 חבל וקר ם היא תה הידותבנוף
 השוכ- האהה2יפ שנתקדשה כשנוהבכצצידין
 מעידיו שהם כיון שנתקדשה דאינו לארים
 יוים אתם אומרים כערלו חתל בודרבדבר

 על כסעידק חמל ראיתנו . לאההמשתים
 האחרני צדים דקאמרי אינו עדים שלנושם
 פציי שהם דכית הייתם עמנו להישתתםנים
 אפשר אי להם 10מוים צדים של בבפםזין

 ההתם צחם להם שסר בין וכך כךונראיתם
 אי אחר דבר כשני או פיצי במקוםפרצך
 הכ- השא וגמה צ"ל תך כך שדאיתם(18שד
 עישש. אתהדחווה

 כן סקל ישנים התוס' דגם יאלילפית
 אר ושנים נתרטשה אהמרים דבשניםדצף
 הוא אבל הכחשה הוי נתב"פה לובוים
 שנתגרשה וצדים בהביאה תיכןשעיששת
 בהכי רכ1ה1ם האחרים חשףם יפשהטמ1
 שהמרשתים חומוים כאויו דחף גוירהת,צה

 הדבר ליאות המי ל8 שנתגרגרהטפסריו
 ופיר, דחקא כהכף ולכו הזמה דוביהבבטל
 סתם וחפץ המחרתים באו שכבר דאףהצוד
 מבארו אח"כ יבואו פן יראה התגרשהלא

 נחגרתם לא שאמרו דמה וכותתםרבדיהם
 שהצדים בבירור שיחיצץ מפץהוא

 כנ"ל הגירושין מצויה ראו י4ההאשונים
 וכבידין כההרין הף לא ובכה"ג הזעה,יהף

 והדבר ההע ס*א כ*ט 40 בתו-םכמטמר
 תר דהקא וששיר  ע""ש, פירוארם ביסובל
 הץ*ק. תלי באשם רק השתאנסבא

 תנא וף בפכות ישם ס*ש גם י"גולפינו
 וכיבו עדונו של גחה שתשקר עד רנידבי

 דוי ג"כ המוקה של באופו בבירורדזזכחשה

 א בס
 באהע לשקרנק העדים את שעושיםהוסה
 בספדי ו40ש כנ"ל, חזקה ובהכחשהמוחלם
 בזה ג"כ י"ל וקר, עצמו עדפהשהעד
 הרחי יצר שעהצה בארע הף  שהזמההאחפן
 ההר?. בבידור בהבחשה פחלס לשקרןקוף

 לפמ"ש מפוי בהך י"ל אחר ובאופךד(
 בשני יוחקר סק*ב ירט ס" משפסבקוער
 אומ- ונים לגון - זא"ז המכחישיך עדיםכתי
 אחת וכת מכח"שק הכניס פויס או לחהרים
 אי מדבר"חזרה

 אמר-
 חהרין דאין ביה נמי

 דשניה כיון דלכא או ותוי תרי וחףוכמידין
 מדבשת לחזור יטייב כבת"ג אותםמבחיטין

 בהשיא בן משמע ולכאורה הראשתיםהם
 זל חתומים שנים גבי עיף כ' דףבכתובוה
 ב' ובאו אחר סמקתן יוצא וכת"יהיפטר
 שמנין אין היו שוות פסויי ואסתיאחרים
 ו6כחי"שץ ק5ן הוה איו ראם שם ופריךוכר
 דאי- קמן דליתנ"ין השתא הכחשה הףלהו
 ששסע הביכני, להו פהרה הה קמן הף*

 דשדשה הה להו ודה הס ק% ועידא-1
 באריכוה ייי"ש ותרי, חוי דיי יואמיליתא

 שתירצו מה שם מהתחש רא4 שהב-8ומה
 איהר להו מוקמיט לא דהכא הרשב"אבשם
 פודה, הוי וילמא קמן הוה דאייו משוםקה

 הוי %ילו הגמ' על שם ויזף בכהר"רובאסת
 דאף וכתב בזה כבר הרגיע מהרז הויקמן

 6*ם ומגידיו תחרת דאין סמני לאוהודאתן
 בשער שם וע*צ עפש, קמן מבחשי מא"שעדיף
 סקי-ר. מ*ו סףמששט
 חה- ושהיונים דהוהים בכה"ג ולסנתז-
 להכחישם עדים שבאים משרפאים בהםרים
 ומגר דחחרץ משפט השער טל זהלהצר
 עויתם יבטלו כהת כלל- הזתה ,שחך לצדק,

 נהאה שייף המהר-ם לפחתו אךבחזרות,
 הע ושנידין, ההרץ אינן בכה"ג דאףדאל
 רא" קצת שם מעצמו השפט השערהביא

 ותוחזרו גם ש"כ עקש רס"ר 50סהריב*ש
 חדותם מהמני יא שקר עצמם וכדשיםבהם
 ואנפף ומהניקיימת
 דצד דאף באחזה ענה שקר העד שקרצד והנ" מקרא פירוש הל ס נאמרואם
 מקר השיקר אומד בעצמו שהעד העדשקר



ישראל
 וח- דרישה לאחר ומגיד חוזר אינו מ"כדם
 שקר וזה קימת, השאשהה השהעםקירה
 שקר תקודם ענה בבר שונץ באחיו,ענה

 ועשיתם ולכן לחזור, יכה. אינו יטא:באחיו
 מנין בספרי גם ח-ש וגד. גמם באזורלו

 שקר צד ההנה ת"ל שקי וצמו עשהשהעד
 העד דאף 8נץ יל אבחזה- יל"ג"להעד;
 שהך ומ"פ וקר עצמו וצהשה בו תחדעצמו
 וקר עד והנה ח-ל וטמיר, חחד דאעוהזמה
 באחיו יסקר ענה יסקר ואעשה כנ"ל,העד
 שיך בבהות ופ מזה להמר יכולואינו
 שחר דבכה"ג ולומד להתקף הש ודו"ק.הצה
 משפס  השער גם הם דשקרנק זאומרמזרק
 כ"ס בסי'  דשם שאזוד. יבול- יציגוימריר
 לחזיר יכול זינינו רסנו בס" מהייבושהביא
 דע*כ וכתב זו רא" משפס. ינער ההתהכנול,
 "מנ- עדים ב' דיו דאה להריב*ש ת"ללח

 דוקא ההנו ומגיד חתר אהד אהפחישים
 ששקר אומריה בהן החזיר שהעדיםהיכא
 דאין לחו מהסנינן לא לכך מתחלהדיברו
 זוכך אחת שעה אפ" רשע עצבו סטיםאדם
 מאי מ"מ אותם מכחישים שדמי שכ'אף
 מפקיח ולא שפצו נסוך אהה לבססךחזית

 הסכחיוים עדים כתי דב' כשרותמהקת
 גזלנת אחת- בת בפשית שאב"כ אףזאיז
 למיפס- תחילתן 9ל סופם  הוכיח אמר"לא

 דהשתא אמרינז ה"נ ולבך למפרעל-כהו
 נפשייהד לשהי ומנידץ חחדמ ואינןמשקדי
 חהרץ תחת כשכה אבל מעיקרארביעי
 לחזוני נאמנין היעו מוטעים ואומריםבהה

 הלאשפה כשהכת בהזמה ות"ככהס.ע"*ש,
 אינס אנוסו שקרצים תמסרת בההחדת
ודו"ק. כבקי באחע מקודם ענה שקד כייכילים,

 פענח בצפנם מדאג??נ להגאוןוראיתי
 והדי תדע רבה ישמר הא על ב' דףלמכות
 ה' בדף שם ול*כ 21הדצק, מענוה ושנילא
 ןד נהדגיז וממין עזים דאץ המשגהעל

 מכל דהא כך דד*ל פיהמן על הדין.ויגמר
 הדין את בנד גמוז שלא זיע כלמקום
 עיין בהם לחזור יכולים וגם בלתה עברילא

 קודם תענה לארדלא זזייך ומה לן דף.כתובות

ס א בס

 עשו לא הם א"כ ושרין שגמרו הב"ר ע"יורק
 ביד בזה רק שפק"מ בשלימותהמעשה
 סנהדרין ופיל אחר בס"ד ולא שהעדנוגווצח
 לוהדג שיצא אחד שם דשןתא עכב, סרבדף
 להח- אמרו וכר הזה הית בי אין ואםאמר
 צייכא לא וכי גזירה ננזרה שכבר אנא-זירי
 821י בהו הדרי- וכי מהדי בהו הדיידקא
 לא ומניד חוזר אינו שנב שהמד ביקהף

 לסץלתץהו סעמח יהבי דקא דאע"גצריכא.
 שכבר ולשון סיכטא, ובעיא מחשה חהואכי

 אבל . הדין נגמד שכבר היינו גזירהנטזדה
 בפוסקים שמהסאו ואף לחזה- יכוליםמקודם
 יכר העדים אץ שוב וחקירה דרישהשאחר
 ומעדים חף חולי חך בהם, ליהירליס
 ש- רואין כרוהב-ד מים לחזור יבאתםאינן
 נבחה חיא לדבריהם אמתלא נותניםהעדים

 -גרע דלא שרפסו מדהם ל21שוך יכהיםהבסי
 שהגמוד ידם ונסלקים דהבשד מרוסהמדק
 זמש סכה דף בסבהדרק בתא' וע"עער"ן
 עיים. יצאובודה

 אף יבהם. לחזהר קמלים הצדיםולפי"ד
 שמבעד להם ויועיל וחקירה דדיווהלאחד
 מרומה כדין מזה הסתלקו הדק. יגמדולא
 כלל. זאמה לצץ יבשו.,לא

 וכהנה בקרא מהנ"ל בהיפוך י"לולפי"ז
 במרדו ועומד שקד שסעיד העד; שקרעד
 אתש איך להם אמדו ווהמזימץ לאחרואף

 המדאה.עיי"ש. הוא.ענץ כמוצ"ש דכנ"למיופין
 בשקרו נשאר וההוא באחיו עבה שקרוזה

 מי.- אתם חיך להם שאפרו לאחר אףומעיז
 לו ועשיתם אע, רק. בד"א תחרק ואינןדין

 מגמר ממחלקים יא. שהבדד וגר זמםכאשד
 חוזריו איך דהרי מרוכה כדין הוי דלהדק
 במי משפם להשער 14 הזטיע ש=ך ולכובהן

 מהדיב*ש ראי כשהביא מקהרם לוסרשרצה
 והדי בווי בהם לחזוד דיכזלים יטפלהנ"ל

 זמר הגבה בן י"ל ג*ב שקר עצמםשעושין
 חחרין ואונן בהיקרם שביהיקין 1,ידשקר
 אז רק מקודם. באחיהם ענו ששקרסמה

 זבם. כאשד לוועשיתם
 עצת עהצה שהעד כן יקל, בהספריוגם
 ובערשה כנ"ל באחיו, ענה שקר דכתיבוקד



 ל א ך שיי

 בו חתר ואינו בכרדו ומחזיק שקרעצמו
 חירוק. זמם כאוחר שייך שרק

 ברפס הסתרי, גביאור ממ"ש היפך)הו
 גאת רעה שיטת עשה א/ סבא4באקמול
 להמזימין שותקים או ובפדים דוקאדוממה
 זו שיטה וביארנו אותן כשמכחיויןולא

 עייפו(.בשאץכות
 שהבאנו במה דברינו לתחלת תחזורה(
 ב-  שחלף דמיגו ברס"ב להרמב"םהתיב"ם
 אני עץ סיכת לומר דיכויה ההיתראיסור
 נפ- דפסלה נבעלתי וקאמרה לכהונהוכשרה
 כתהמה לענת לרני מועיל ם מכהונהווה
 בשיי  שביארנו כמו י"ל וההסבר מבען,דהף
 לקש 2"כר שאינו רהטך במתיא גיטיןעתרי
 תה גארדים גדרים ב' הם ואיסור דלפוןהנזק
 ממת ענין מצד ניכר זנאינו דהטק משךשיסת
 ממון לחיב היזק ל"ו חיסור ענין מצדודק

 לומר נתל וינן בוא, באריכות אזובאדש
 רק הוי לא דהמיגו יעיון הנ"ללהפיה-ם
 מסה, לענין כ% שיך אים איסורלעו?
 מיש על הגיר תירוץ להרמב-ם הכיפההא
 לפניך שחוס שור ורזם מיגו מוחי מיגוהחף
 במשארסתני והתם לשניך, שחוס אקהבא

 והיתר השיכיר חלף וסיף שחיט שורנאנסתי
 דאינו נאמנת דאינה לריי סקל ולכןכשחיטה
 זו ב12דה הכא כלל, לממון יש=ךמחייל
 תקף ושוגו אין שחוכו שור .אץ חבץך,ניל

 ולכך גמא בממון המיגו אלא  כשחישהבאותה
 גירסא לו ה" ווהרמב*ם לומד וא*צבאמה
 הרותק. המפרשים כם4ש דגמ' בתירוצאאחוז?

 המרהש"א דברי לבאר עצמנווכעתיק
 בדף דירן לסוגיא הנוגעים י"ג בדףלציל

 התם מהאי מיגו האי שנא מאי במקשטףי
 ולפקדים שחוס שור את הכא  שיבטבהי

 בקצרה בזה הערנו וכבר הנ"ללהרמסכם
 שישראל )בדפס ושמא דברי בסוגיאבשיטור
 אמי אסי רב ד"ה בהוס' י"ג בדףושם כ-ה"סבאי
 דנאמנח יהושע ר מודה נסתרה אבלהכעלה
 אמי געיא דאי בברגו נבעלתי לנמצרלוסר

 מיגו ל" לית ר4י ההא ואתת נבעלתי לארת
 הוי לא דהתם ת"ל נאנסתי ג2שארסתניגבי

 א בס

 אני עץ סיכת אברה אפי' דהא גמורמיגן
 קרי היא במתנע כדתנן לר"* נאמנתאינה
 מעולה טענה שהיא לאי אלא מיגול"

 דלתני הא על 2ים הכהמרעףא עכול,ביותר
 דלא גמיגו נבעלתי לכשר לוזירנאכנת
 לקש שהוכיחו אמה עצמם סמכונבעלתי,
 שנבעלה דיודה כגת התנו דנסתרהלזעיוי
 הייע נתיעלה דווףנ לה דמוקי לר"מוא"ע
 לרש, אפ" נאפדת פיה על אבל עדיםע"
 חפ" דשא גמור מיגו הוה יא בע"דושם
 לכאורה  עכ"ל כר בשמעת אינה אני מ"עאמרה
 מיגו לי"א זקקשתא כר"ם דמוע מתנ"דמוקי
 לה יין מזע 'דמברי לרבע אבל בם-עגמור
 בעה דאי גמור מיגו יה "ש הרי מנהרק

 הן מאתים לי רש תחתיך אכי מזעאברה
 אינה תחתיך אני מגע באומרת דאפ"לדחות
 הנ"ל בפ"ב לקט התוכף וכ"כ לרינאמנת
 משמארסתני ביותר מעולה סענה היידמ"ע
 עץ מוכת דעכי משום התחד כש"שנאנסות

 תח- אני מ4ע אבל מכהתה נפויה פסלהלא
 ממפז כלל ביותר מעולה סענה הוי לאניך

 קשה הק' ודביי המרהש*א, עכ"למעיקרא
 קאי מה ועל ביה רצה דמה יהולמםמאד
 יעקב בבית גם וכמ"ש טענה הף דמ"עהנ=ל
 ובקרני ואב, הסרו41א דברי של ההמוךוכל
 דשא מובנים מהרטש דברי דאינ כ'ראם
 וכאן ע4ש, זען לי משוי פרקין ברישבנכף
 כתב סיגו האי מ"ש וגבו על ע"א ס*זבדף

 קיימינן דלרבאסי כיק לדקדק ישהמהרש"א
 גמור במינו מודה כ"י ור*צ וכליבאהכא
 נבעלתי לכור לומר שנאמנת בנסחתהכגון
 נא- במשארסתני משא"כ בבעלתי דלאבמגו
 פ"ע באוסרת ירא גמור סיגו הה דלאנסתי
 יייל התהד שכתבו כמו נאמנת אינהנמי
 הוה דא*ב גמור מיגו הס ה"נ הכאוש"כ
 דהרתך היל מעולם אביך של הייתה לחאמר
 שוד התם לפניך שור את הכא דקמשניהא

 דבין הכא ההוי שכתבו כמו כרשחוט
 אומרת יבץ נאנסתי משארסתניואוכרת

 כת- והתוכו וכר מהיטמא לא תחתיך אנימ"ע
 עכ"ל דהכא תירוצא לפי בפנק כן לעילבו
 לפי כתבו הנ"ל י"ג בדף ואתויג תמוהחה



 ל א ר שי

 חידשה כעצמה הגם' והלא דגתתייוצא
 נא- דאינה לח"י סגל בסשארסתני דרקזאת
 דאף מיגו לה ואין ונחוס דשור משוםמנת
 חידשו ומה באברת אינה גנב מהע תטעוןאס

 וע"ע ותירוצם, קושייתם הייתה ומההתתם
 הנ"ל התדס' ןל 40ש "צ בדף שםבדרגש
 וגזר. תירהבאדה"א

 דברי המשך לבאר נסהיי' למשכחניובעי
 בשד"ר אאר מ"ש וראה וכהנתםדומדש"א
 אאץ ובושש סד, סף יוריד הי8 הייםדברי
 בביאור שהאריך מה דברים פ' סשהבישמת
 דברי ודחה ס"ה גידמות מהרבתאדברי
 לא חודפ4 שאגב עליו שכתב צ*שמהר"מ
 וב4 בדבריו חתעמיס לבאר האדיך לזא"זדן4
 דדכו זה כי תתסס הטל ע"ז ובך שידושושתו

 כפשוסא מובנים דברת שלמאודהבמקום
 ואמרתי ע"ש, ושמוקים רחוי5ס לדבריםכיון
  הסהרש"א דברי בביאור לשענ"ד הלקיאענה
 בסיד. רושלי בדדךכא

 בדף  משנטת תלתא איכא כפיק שםוהנה
 יא האשה את דהנרטא במשנה ע"בי"ב
 פלר משארסתני חימרת היא בתולים להמצא
 במשנה י"ג ובדף נאמנת, אי וע"י דרוגנהא
 דר"ג פלוגתא אני עץ סוכת אומרתהיא
 תר אחד, עם מדברת ראוה במשנה ושםורץ
 פלוגתא ג"כ זה איש של טיבו מה להכרו
 הצם מעוברת, בהיתה בסיפא הע וראי,דר*ג
 דה"י וד"א יחתנן די' בפלוגתא י"ג בדףבגבה
 אמר ור"א וכשה בסאתים וטענתההות"ל
 לר*א בשלמא בגם' ום הקשה כלום היאבמנה
 בנח מרדמי לאפוקי חרא תרתי דקתניהיינו

 אריש אביז בד חייצ בנודב לשקיקיוחרא
 והה בה למיהני תנא משארסתני אומרת)היא

 לה ואין משמע ינמרי טעות מקחמקחי
 כנסה לעיל דאסר ב"א אדר"ח לאשוקיכלום
 כתובה לה יש 12תה המצאת בתולהבחוקת
 מדדתי לאפוקי מ"צ אומרת היא ותנאמנה
 הכיר לא אבל מ-ע גבי לעיל דאמרב"ח
 אלא כפירש"י(, כלוט, ולא הכל רבדיבה
 בחד כנסה לין אית יגיד"* למשל הדתילכ"י
 כתדבה לה יש בעדנה ממצאת בתולהקת
 אפאתים דקתני סעות סקחח מאי א"כמנה

4 א בם

 לההיא כלל למיתני ש"ל לה יש מנהאבל
 ושמא בברי ור-י דד"ג פלוגתא זאשכעינןאי

 לאפוקי חדא ליתני מר" בחזקת ממושואוקי
 כפרון"י( פלוגתייהו ולאשמעינן ב"חמדרור
 כחו להודריך חתדצ דרוג כחו להחיעךהדא
 דאיכא ואע-ג דד"י כחו להתקעך קיימהאדריי
 להוזיעך בתרייתא מהימנא לא מיגולמיסר
 מהיסנא סיגו למיסר דלינא דאע"ג דר"גכחו

 דחוקי יוחנן לו" מנו למימר ליכא)דברתתא
 בתר בה הביר טילא מ"ע דאמר כררםמתני'
 חומרת לי דמה מיגו שום ליבא כצתיםבתה
 כפרשה(. מעיקרא אמדה ס*ל תחתיך אנימ"ע

 תרי דמקשה במה מיו וחסדא בחנאוראה

 המשנה דנדונה דביק הכותה אי לב"לתי
 ה- יש דכבר כיח ט  העת" לב"להדאשהה
 מהלי- ומביא הראשתונ למיל  השג"משנה
 הב- מס' שם שמביא פ4ב ג' שער עילםכות

 בזו וכן זו אף זו בלא דתגא דאורהאריתוה
 ראשון לשת שסע דהתנא ששום זוואצ"ל
 גדול חידוש אחר תנא מפי שמע ושובוכתבו
 האחד שהלשון ואע"פ בעיניו ונראהיותר
 וכן ממשנתו, לסלקו רצה לא צריךאינו
 (ר לשח בראשונה שסע זו ואצ"ל לזוהטעם
 אע"פ וכתבו תני לשח שמע ושתוכתבו
 ההגאים כל לכתוב רצה כי ל15ן יללשא*צ
 וחידוש רבותא באיכא ועכ"פ ע"ש לפניונוהיו
 למיתני זניך מבראייתה בשנ" נדוייותר
 זו ואצ"ל זו סשא=כ זו אף זו בלאהשני
 ע"ש. גדול בדוחק רקמשני

 דדו- נבעלה אמד כקא הנ"ל בההוםושם
 בנאמנת ריי וחוזקה בבכאזרה אבל נבעלהקא
 ננב- דנסהניה ונדא,יונים מבהא בשסמ-קאך
 לר- נבעלה נקט ס"א ורק דה"א אליבאעלה
 עשש. נאמנת דאצפ"כ דר"חבותא

 לריי הגמ' מקשה מאי קשהשכאורה
 ראוה היכף תקווה לא ולמה למילתרתי
 אץ נבעלה דאמר אסי דלרב לם"למדברת

 תני הקודמת דבמשנה ובית כלל מיגולה
 דאינה שנבעלה כ"ש נאמנת דאינה ס"לדה"י

 אליבא כן שהקשה ברששם ומצאתינאמנת
 יושנא דכבד תקשה לר"ג גם לדידי אבלדרם



 ל א ר שי5ד

 ובשלמא לר"ג, מהיש דאותה הרבותאדזה
 ה"ה ח"א דאמר . דנבעלה הנ"ללהשטם4ק
 דר*ג לרבותא נבעלה נקם ר*צ ורקנסתרה
 הגר דלריא לומר אפשר ה4 נאמנת,דאפ*ה
 מהימנא אפיה דנבעלה אף דמדבהתתא
 כבסתרה אף הרבותא ולרוי מיגו, בלאלר"ג
 חהך נאמניה אונה אפש גפור מיגודאהטצ

 דמהני "וא מאד סוב ' מיםדמוואדסתני
 ברוע מיגו הר יץ ומוכת כהתה, עענקבאמת

 סהצה היתה חם יותר נאה טענה רקהוי
 אבל כמהימן, לרגב דאינה !קם'ל תחתיךמ"ע

 דהוי לועי אף נאכפת דבנסתרה דטזוס'לשיטת
 לח"י מהימנא דלא הת יץכ א"כ גמור,מיגו

 דלא גרוע מיגו דהף משוםבמשארסתני
 דמ"ע במשנה א"כ מבע טעבה אםמרחמנא
 וזה הוי לא שיוע סיגו האף לומרההכרח
 הוי לא תחתיך חגי מ"ע אבי המהרש*אשטסם
 דמשחרסתני כיון כלל בעתר סמולהטענה
 ביותר מעולה טענה רק גמור מיגו .הףלא

 דסדי במשנה דהרבוהא לוסר ההנרחיפורז
 כבר דהא הוא מי1 מצד לא וכעלהברת

 סיגו דלאסס עץדאף ופחמת במשנה 'אשמעינן
 עלה קאתען אחר מצד נהק כהימנאכ%
 חריק. ששמנת דאג סובר גיוחסקדאף

 דסיגו הולך לדו-כד ט-ע בדף כאןחהמהיש"א
 כפי אבל גמור מוגו תר זצבמשארסתגי
 והגמ' י"ג בדף דוגם' י4ל . ליילגיאורינו

 ס*ל י"ג דבדף צולי שיסות בתרי ב"זבדף
 הוא, גרוע מיגו הף דמשארטחנילהגכן
 משא"כ תה"ל, מיגו השה מיש הקשה לאולכך
 משפרסתני הוא דרגא חליבא דתי טץץבדף
 מיגו השו מ"ש הקשה ולכך גמור כינוהף
 .~ ודופק. כנ"לתף

 להרפב"ם הפיכתם סברת הסגרנו וכברח
 דמשארסוגי במשנה המית סכל דלאדריי
 פסלה דלא באמת סחףל דפשע דהותודאף
 הזה הבף12 מהגי לא מ"מ סרדינה,נפוטה
 גדרים כ' תרשמת תיתר דאיסורלמסון,
 כלל. להשגי אחד מוגמל ואינולגמרי

 ד1 כתב סקרת לנת סל בקצהה*חההנה
 חהבע והחמו רצו שנתנסך באחדשבעיזיו
 עדים תורת ככל הין דמי לשלםהעדים

 א בס

 לעשות זמם כנושר דבקרא ואע"גזוסמין
 על אלא כלל אע1 מחייבין אין והנילאחיו
 . ד דף מסנהדרין זרא" דטצידין הואהיין

. 

 וטשלמע והרגע סלתי של שורו רגעפלוני
 השור על וממהיי אף אלמא לבשלים שורדמי
 השור, דמי משלמע אפיה השור בעל עלולא

 מסםשי דאייתו ודתה עיין חלק וצםובנתיבות
 שצריך בדבר רק זפת כאשר שיך דלאריו

 כאיסורק אבל שור הריגת כגת בב"רעדות
 צריך יא מ"מ עדים ב' דצריך במקוםאפ"
 חי- לא בת"ד  עדות שאץצ ובדבר בב"והגדה
 נתי- הבמשובב זמם, זיכ(ושר דין ההורהדשה
 דבאיסודין דמיו דבריו הקצהה"ח דחהבות
 ומע"ה בברד הברה בעי לא עדים ב'אפף
 מבהרר הח"ן בתשדבה הזמה בתורתליתא
 מ"כ בברד הגדה דא*צ באיסוריו ע"אדאפי'
 לחזור יכול בת"ד מעיד הגאינו זמןכל
 ומטפש מד סף ע",1 אני מבודה ולנמרבו

 ומבהיר התוס' ביים פי-ג ש"ז ש"שבספר
 לחזור יובלים לנמד חוץ שהגמה דכלשם
 עדיתן נחקרה ואם היינו, מבודיו ולומרבהם
 חהר אהד שוב שאגיד כשן בוי אמר"בב"ד
 באמר ואם בב-ה הגדה במו דשייך הריומגיד,

 מ- יתת=בו הסמון לבעל גם שיךשהעדות
 פלתי נול שור רבע פלצי כמו זפתכאשר
 הגץא ל"ז מצדה נמנמה חע ע"ש* שםכמ"ח

 מהסס ולבי 'וכתב הנ"להקצוה*ח

 בד-

 דלצנ-ד
 דמבצאר כית זמם כאשר כלל ל"שבאד-ה
 ועש הדק שעמור עד הזמה דיז דאקבש"צ
 אבל ב"ר שצריכין במקום אלא הדקנגמר
 כנד דק לו ואע הדת מורה א' ויחכםבאמה
 בארנן בייסורין דגם נאמר חם ואף וכרכלל
 התוספתי בשם זיז עפ"י 1 של בידלפני
 דין נמר דל"ש כית קוראה רק דין איןמצם
 ע"ש.ת"ב

 הוא להחוספתא נתיבות במשובבומיש
 הממצלמי פ-ב בבחורות וכ"ט פ"ובסנהדרין
 עדר וחעחקר עד בהם לחזור יכוליםהעדים
 הטלים אין בב"ד עדותם נחקרה בברדתם

 שהעידו ונדים דנר הצל כללו וזהו צמגםלדתור
 המהתיר למסוד ולקרב לרחק ולטהרלטמא
 השמרו משאפן נהקרה שלא עד ולחיובלפטור



 א ב ס לקרא
 עדר משנחקרה נאמנת אלו הרי אנומבודים

 ובש"ש נחמנין, %ע %נו מבודין ואמרותו
 וחקירה  דרישה דמאי הקשה פי"ג טש"ושם
 וטהרה במומחה או והיתר באיסורשיך
 הכיא וע"ז כלל ת"ד צריך דשיהן איןהוא
 שעקביא מרז בס" הנ"ל הרץ משרתשם
 ביי דלא בחוגה שאפ" זו מתוספתאראי'
 ומגיד הוזר לבגד חוץ הנ"ר אם כיםב"ד

 בחב לד' בסי שם נושא הר"ן חךבב"ר,
 שי4 אי"פ שדוהו שנגמרה יב רבד שלכללו
 אינו שוב חקיוא צריכין ואע כאותןנחקרה
 נחק- הלזיון בתוספתא אמרו ולא ומגידחשד
 שהוא הלשון לתפוס כדי אלא ידותןרה
 סתרתי הררן דברי ואב כתג עכ"ל בכולםנוהה
 נראה ממז בס" דמדבריו בש"ש וכמאשנינהו
 שאעו לענין החקירה דרישה צריכין 711דבכל
 מחוץ משדהמך משא"כ בארה אף ומגידתחר
 ל?" ובסה בברד, ולהגיד יחזור יכוילב"ד
 כמו דו"ח צריכק דאה דבהני דצ"לנראה
 וספיד חוזר ןק שוב אהה והוה ממתותבדיני
 .ע"ש.

 מהסברא לעיל הזכרנו וכברתעלפע"ד
 נראה אנו כבודין ואומריז חתרין העדיםדאם

 דבאיסוד דאף י"ל אא"כ מרותע כדין4.הב*ד
 כשחהוץ מ"מ וחקירה דרישת א-צוהיתר
 צריך מדינא אז סרובה כדין ונראהבהם

 בהם, לחזור יכולים ושמיר וחקירהדרישה
 בגמרה כבר כשהעיד ראשובה  ש.בפעםאף

 א% מבודין כש4ימדין מ"ש ודינוידותו
 נמצא בי"ח וצריך מדומה בדת תעוסהאח"כ

 ומגיד חחר נשפיר הדק כגמר לאדלמפרע
 פיהם על המששה נחרץ לא שעדיין זמןכל
 מהברד יצאו כשכבר משא"כ סד~ב*ד, יצאוולא

 וכס" לותור, יכולים אי הזוב מעשההמישה
 מעשה משו כשבגד ד""*ן כףערן4"ך
 כנ-ל למיסר שחך לא ושדג זיהם עלבברד
 מבודין דאמרי מכח וכקירה דרישהדצריך
 מעשה געייה דכבר כיח כדומה, כדיןחנו
 בס" משא"כ בבצה הרע תחרץ עדותםזפ"י
 בברד מעשה נעשה לא שעויק סיירימיץ
 מרומה כריז הר אנו מבודק כהיאמרווא*כ
 עדותם עפ"י הדין נגמר לא ושוב דו"חדבעי

 עד באננה ומגידיז חחרמ הצפירכראשונה
 ודו"ק. וסקירה הדרישהאחר

 עד יקום כי הנ"ל הספרי י"לועפי*ז
 שבצדות ההגו גולן, אלא חמס איןחמס
 גד עצמו ועושה פמון לחברו להפסיד רוצהזה

 ס- שמת שיותשו ופלו שקר עזית ע"*
 ה- וששיף כדק, שעא לשמעתוחובן
 וק"ו ממוצית בדיני דק דלאספרי
 בקצר וכג"ש והיתר באיסור גם אלאהזמה
 הגוה בהו דשייך התוספתא עפ"י הנ"להנח
 אלא סרה ואי סרה בו לענות וזמשבה"ד,
 שייך ג"כ יינך נתבסך משמעיד החנועבירה,
 נ"א בפ' במפוי מ*ו קאי זה ועל הזמהבזה
 יד התנה ה-ל שקר  עצמו ציססד שהעדמנע
 יבול אי והיתר באיסור ימינו וחבר,שקר
 ת"ל והמרתי הפקר שגי מבהרה ולומר בולחזור
 והאומר כית מרומה כדי דהף היד, שקרעד

 וחקירה דראמה ושחך כנתי שקדוהעיד
 צדיך כשעומדים זה כל אך באדוה, אפ"בכהיג
 מביד כשיצח לח אבל חזרתו מונילבס"ד
 בבר דנעשה כבר להם צרעים %יןמבי"ד
 לוין ע"ש חזותם נתעיל אין פיהם עלמעשה
 תגל בבגד רוזתם משנחקרה %ף יכולבספרי
 לעני עומדים שעדיק היינו באחיה ענהשקך
 צרף שב"ר זמן כל מעשה אמור האשהבישי,

 החנן בברד, עדותם משנחקרה רבא להםכין
 אעם עדותם עפיי בברד מעשה נעוהראם
 בביאור וכמ"ח זז*ח בעי דלק ושזודיכולים
 לגולם שתבין התמו אם ולכן לעיל הרגזשיטת
 הקצוה"ח נמוש בברד הגדה גנייך כאצהדגם
 עדותם שנחקרה דצד הנ"ל התוספתאעפרי
 בברד עיזתם משנחקרה הגג להזוריכולים
ודו-ק.
 ותמה שייך באינערין אי ההבר ובעיקרז(
 בכתר מהירושלמי הביאו לא דעמהתבהתי
 להציה נאמנת חילו המשנה על הא פ"בכות

 להוציא מהו הנה בקוטנן שראו מהבגודלן
 יד הכל היו עבידא היך עדותם מתוךממת
 ואמרו ובאו שבת תחום ראובן ודה עדזין
 השדה ונמצאת בשבת באין התנו כאןעד
 ומהי שמעת מן מפיקתה מהו שמעתשל

 מהו החמו בעי ר".1 ב"א וכר לראובןזרחה



 סבאישראלסז

 מית- אתיל דבדרך פירש )ובפנ"סשישלימו
 דאיז היכא ראשונה כאיבע" דאת*לפרשא
 עדותן טחנך יוצא שממת אלא להעדמתכונין
 שיש- מהו עדותן על והחמו חזרו ואםנאמנת
 שמואל בשם ריי שאריב כי 1בא או עאש(למו
 )דעדיס זוממין בעדים מדבר דבר לבמדיז-אין

 חידהצו אלח בו לד ואת הוא חידוש-זוממין
 נא- עדים בעי דלא בדבר וגם הריעת"ש(
 תקצוה*ה, בקטנן שרשש מה בגדלן להעידמנך

 שהביא יוג מצוה סוגת ושבמנחתומצאתי
 עדות בהל' אורבתך .ממהר"א חייםמהדברי

 הזמה דשייך ירושלמי .מהך ושהוכיח י'ס"
 הראי מדחה סולת הגבהת אך עטשבאיסוריו
 התוס' כדעת מירדצלמי הוכיח דהרתךוכתב

 שזהי גתחומע דבעיגן נ"ט דףבעירומות
 בע"א שסגי לאיסוריו דמי לא עמו-א"כבדול
 בקמנו לראה במצורף ג, בעינן בתחומתוכאן
 בעינן ע"ד גם אולי א"כ ובתחומת גם ערולגם
 אי דסרס דכויו כ-כ טהר ואינו ע"ש,בזה
 דבעי במקום צלא והמה שייך דשאמאמר
 גמורה עדות בצינן לא ושם גמורהעדות
 הזכה שיך ולמה מהני בקטנו ראהדהרי
 הזכה שהך דאיסורין בכה"ג דגם ודאיאלא
 להקצעתה.ורא"

 הספק לעיקר העיר סולת במנחתושם
 עיר הממון על הזמה נויך אי הירושלמישל
 מכות בריש הריטב"א ממ"ש .שיותן .מתוך.צא

 מחויבין לא הכי משום וכ"ח ב"גבעדות
 כהונה מתנות שיצטידו מה העדים שםלשלם
 ה"ה א"כ ב-ם, וק .הוי ע"ז העידי דלאדכיון

 ולא ההאומין על רק העידו 5א .הא.כאש
 עה"ש. כצלמו ולמה הטסתעל

 ראין ב-אה הריטב"א בלשון כשנעייןאך
 הריטב"א וז"ל ירושלטי להך שייכותלזה
 להו ןפסדל ואע"ג מעידם, בדיה מכותבריון
 דלא וטעמא כהובה מתנות ושארתרומה
 מידי דהוי משום אימא איבעית להומשלס,
 ועשיתם תורה אמרה לא ומסתמא קיץדלא
 שאפשר דקיץ במידי צלא גמם באשרלו

 איב- ז"ל הרשב"א סורי וכזפ מקר כןלעשות
 החיקנו בויא לא ,צדדא דהאי משוםע*א

 פטור כעלמא דכדכה הוא בעלמאוגרמצ

 עיירה וכף כהונה מחשות להו דיהבו 1מדדמי
 ומה קיץ דלא משום טעמא קמא לתירוץאיכ
 דשטורין הא בת"א לתירוץ ואף משםרא"
 ברור .דלא :כהתה ובתנות כבכה"ג רקבגורם
 מה- הירושלפי -בנידון אבל כמ"ש לושיתנו
 :הזמה דשייך ירי ברור הוי לממקגורם
 הדיסב*א תירצצי שהביב שם לנר בערוךהעיין

 ,זדותן עול להם שהפסידו מה זה דכלותקוה
 שהרי למוצבר -גם להם הפסידו הרי אךלהבא
 חתם יטבעו כהתה .מתנות ידם שנתנואותם
 ביאת בסוף.ה4 המלך מהשער כן ומביאמהם

 דצוהע הרמשם לשינם כן שהקשהבקדי
 צריך מ"ב צטזומש שפחוד אף ב"ג.:יהוא
 מת- קרן להפסידו רצו א"כ הקר? אתלשל
 עי"ש וממון ליללם גריך ויהי' שאכלרומה
 ברדי זמי דיה הריסב*א תירוצי שייך לחובזה
 הערוך דגם הרי ערש, ברי הפסד וגםדקיץ
 מטצם-גודע דפטור בהריסב*א כן למדינר
 את ואל"כ ההא _.שוידא ברי דיא במשירק

 והבן. לשעבר טוו דלהבא הפסד ביןחילוק
 מהירושלמי רא" י"ל האמור לפיעכ"פ

 דגל ובהקצוה*זנ הזמה שייך כשיסורקדגם
 במס אין חמס עד יקום כי בספרילפי"ז
 ממון .על ג"ח הוי שקר שבעתתו נזיןאלא
 שאומר רכנ*ל .בא?סירין רק דהעיד אףהברה
 אחד תמד מילתא חדא מ"מ ינך:תנסך
 העש איסיר מצד ממתונ.או מצד החסרתהוא

 ונאף ,עבירה אלא מהת ואין סרה בולענות
 זה עי גזש .הף מ"מ בא"טורין הקוכהעיד
 מ4ש שביחרגו כמו דלא וזה ממתות.מצד

 ושירוש מיגו לצנת הנטל להרמבים_בפיה"מ
 תנית הם .גדרים ב' ואיסור דממתדבריו
 ש1ך חינו איסור לעבין רק הוי לאדהמיגו
 עפות דלהנ"ל פמון* לענין גלל מונילואינו
 ודרק. ממתוה מצד הוא ברורוהיזק גז* ובקרא הזמה בהו ש1ך באיסוריושקר
 כחו- מס' על מבחם בתפארת וראיתיח(
 דנסת- דצ"ל הירושלמי הביא כחח בדףבות
 עמו ואחר בקוטע ;בראה הנמה .,11ך איפק

 ביבמות תנעיר לממון מזה תוצאבתחומץ
ת טף יא קהוף צ ק א מת *מך   
 לענין רגם פיה. על *הלה .נננסץ 4ןאבל



י, סבאשיראל
 עי- ורק במנינה כמבואר נאמנת צינהכתובה
 אבל צחוגה .:מדדכן מחמת נהולת כתובהקר

 שגו" היא וכן נוסלת אינה כתובהתוספת
 דאף מנחלות כ"ג וכ"ה.ברמב*ם שםבירהשלמי

 דאיז מבואר לנחלה, יוויק .אין ע"א עדות,עא
 יועיל ולמה לממון מועיל באיסורהידות

פתתומ-

 מירר שם חגבים עאש ממין שיוציאו
 ור*ט, דר-ע פלתחא הגב .פיו בסוסהשלמי
 ע"א ואין לטמשביוצה נאמן אהד עד חומרדר"ט
 כשם אומר נ"ע מכתובתה להפסידהבאש
 להפ- נאמן ע"א כך לטפשותה באש ייצויצר
 בטבח ע"א מצינו ההע יגס אקל כצרבתהסיד
 ע"ש, כרהט שתה להיות רוע חזר יכףגלום
 - כתובתה. להפסקך דנתכן שם  בהמשגה-אך
 וממון איסור "ו דתלף כהביל הפלוגתאף'ל
 לגמרי בפרדים גדרים ב או הם אחדגדר
 הפיה,מ בביאור כם4ש .לחברו -אהד יועילויא

 אחד דגדר סלל במחשה שם והפששהלהרמכע2
 זהברתתא כהזבתה להפסיד גם נחמן ולכךהם
 דאק ליחס רוע .דהודהשם

 להפסיד נאצי
 לענין יחהל לא . אתצד זענין כ"לכתובוח:
 מצלל. כללזימון

 שקינא מי בבחינה ע"א ל"א דףובסוסה
 יו- הפודח .מעוף גומע אפ" ינסתרהלמשחו
 אומר יהושע ר וצא דברי כתובה ועש.ציא
 יברש"י בלבנה, .מוזרות בה .דתנו שישאו.עד
 יוציא שנסתרה הפורח בענש שמע אפ"עם
 לטעם" - .ורפא -גואבהיעע

 דסתף בפרק דצמר .

 נא- שפחה שפ" עבד 111פ" צדות בעיזקקי%
 -נאסרה הלכך הפחות בעקר ער דהרתו.סנע
 ויתן יוציא להשקותה רוצה שים .השםועליו

 בה שאין -סתירה .דמשצ סול וכ"י.כסובה,
 ויתנו בויישנו מנהי עליו באגפית כנבהמב..עדים

 והתא, הדבר ומכוער בפו-דוההצטזרוהנבלבנה
 יהושע ר' ה" דכי עלשירושומשתסי-שם-הקשו

 מח- בה ימכו וגישש .לחתר כהשבה.מזבוב
 אי והלא בלבנהדרת

ל  .כד- אותה בתקין המרם 

 עליו שתאסר גרמה שהיא ומאחר בפ"קא:רי
 ושומרת כארוסה תויצ לשתות יכלתהואין
 ע-ש כחלבה נוטלות ולא שוהות שיאיבם
 לטמאותיה נאמן אחד דעך ר"ל רוס הלאאך
 לד- הדרה ורגע כתהיתה להפסיד נאמןואיז
 קשה ולא -בן ימל מ"י דגם יקל א"כבריו.
 נותן מזם שליו שאמורה ואף רש"יעל

כתובתה'

 אפ" פה בסוטה שם להרמב"םובפיה"ם
 מצ- רח' לו יש  שאפ" הפודח מעוף1מן
 לו מותר אינו נבעלה שהיא העוףפצוף

 כתר החש זיוציא עמה להשאר ולאלהשקותה
 ללבנה הטחת שישמע עד סגל יהושע ור,צח
 בנ"א בדגור והעסק הפרסום בתכליתוהוא
 שקנא שפלתיח זיאסדו בדבריהן שידברועד
 אז עמה זנה כבר עמו ונסתרה פלנני :םלה

 הרמיתם דגם הרי עגו כתובה 'התןיוציצ
 דרץ אליבא דס*ל וע"כ כרש"י ריי דבריפ"

 עליו לאומר" שנאמן רוע יו שהודהכס"ט
 משום הכנגל כתובתה, להפסיד באמןואין

 הם שמרי נפרדים גדרים ב' וממ.1לאיסור
 לחשני. אחד יילילולא

 -דאף סקל .בסוסה לש-סתו יההצע רןא"ב

 לע"י ג"כ סגל ו~:ן הם !דרים וו וממת"ור
 בתיגו נאמנת ואיבה נאנסתי:בב:ואדסתני

 כנ"ל, לממק ולצ לאיסור דק ד_מהרלזמ"!
 רק דהמיגו לפגיך קימוט :צ:ר ותהםה"ש

לאיסור
 הכנ"ל_

 מה .המשניות .פ" לשח .מדחקהצצתא
 לפי בדבריו ניכפל דברנו בתהלתומדייקנו
 אבו כתב ושוב דר"י אליבא _נאמנתשאךנה
 ושלצבא דכוובהן דר"י, אליבא נאמנתאינה
 כן סובר ויהסס מפוי הוא 'כן שריקאזד"י
 צריך מוס עליו .דאסורה דאף ט"ובסוטה
 חנובצ דגדגו סגל הוא ק-יקא כחובתהשיתן

 ודו"ק. לשמת מחניל אהדלחיסור



 א ב ם לישרא

 בהעלותך ש"ק לילבשוה"ט
 הרו- משה בישמת לאא"ג תיבאכבדרש

 חזיה יהנה ההורה מן המתים החית לקרעצה
 הוא. ופליאה כשלג. מצורעתמדים

 ארש- ע84 מ"ב דף בחולץ הגמ'ובהקדם
 בשיה ובשר מנק מנק מדוה לטרפה רמזב"ל

 שאינה לטרפה רמז חלא תאכלו לאטרפה

 רמז אמר רשב"ל הא ותמוה וכר, פטדתח"
 יכבד ח", וראינה לטריפה רמז ולאלטריפה

 אופנים. וכמה בכמה נזההארכי
 יוזפן א"י ע-ב יה דף דבסנהדדיןוהנ"ל

 את שתתם שנא' סה"ת המתים לשחיתמנין
 לעולם אהרן וכי הכהו לאהרן ה'תרומת
 תרומה לו שנוחנק לא"י נכנס לא והלצקיים
 לו נותנין וישראל וחיות היעודד מלמדאלא

 ופירכא התורה. מז לתח"ה מכאןתרומה
 לעוה"ב. יחיות והעתידשם

 ע"ב ס"א דף דבנדה לעיין ישוינאורה
 לשכו-ם ימכרו לא העז כלאים ב' שאבדבגד
 יוסף א"ר ל3טז תכריכיו ממנו עוותה אבלוכר
 איל לבוא לעתיד בטלות מצוה אימרתזאת
 אר"י ט2י א"ר והא דיני הב תיצא ואיאביי
 א"י אסור לקברו אבל לספדו אלא  שגדלא
 לקוברו אפר יחונן א-ר עלה איתמרלאו
 במתים דכה?ב מאי יחנן דא"ד לטעם"ות"י
 - המצות, מן חפשי געשה שמת כהןחפוי
 לנ"ל בטלות דמצות ס*י גיפא יהתנן רעכ"פ
 תרד אח מתהתם התורה מז תח"ה יליףואיך
 שאראל לחיות תשתאי הכהן לאחרו ה'מת

 המצות, אז יתבטלו כבר הא תרומה, לונותנין

 והוא בזה קצה  שהרציש לנר בערוךומצאות
 ומ- ושת" אבילה כן אין לעוה"ב האהקשה
 ילבישו כיצד ע"ב ה' דף בחטא לפם4שתרץ
 אהדן לכשיבדשו לבהא לעתיד כהונהבגדי
 מנויח כשיבא נראה תה עמהם, ימשהובזיו
 המהים תחיית ליכא עדיין אטד דאזאף

 העם להורות ובניו ואהרן משה יחרמכ-מ
 מארמ"צ צאתם כיכר בה ילכו אשרהדרך
 נוהג כמברגי עולם דאז תרומה לו יתנוואז

 המשיח לימות העוה"ז ביז אין 'שמגאלנדאמד

 לא למה אך ע-ש, בלבד מלכיוח שעבודאלא
 נטלות מצות דס4ל גופר יוחנן מרהקהוה
 לבא דלעתיד שכתב מה יגס לבוא,לעתיד
 עוד יהיו ומשה ואהרן המשיח ימותהיינו
 ובאמת קשה. בפשסות אך המתים חחייתקודם
 ארי בגבורת הרגיש ע-ב ה' דף דיומאבהך
 בגדי ואין ~תיד בם,?ת דמצות ת"ל א"יהא

 עישש*.כהונה
 ברחששים כבר נבוכו מילתא בהאיתאמת

 הסתפח המות דמעים וישית עוה"בבענין
 ס*ל מתשובה בפ"ח ,טהדמב*ם לבואולעתיד
 ועוה*ב נימש מ"1 חרי המחגם ותחיתדעוה"ב
 המתים שיחיו אח"כ ותתה-מ המא אחרהוא

 היא דהחה*ם ש"ל ראשונים ועהרההדמב"ז
 צרי- והוא עת ובמגדל בלה*מ עח"שעוה"ב
 גדול.כות

 י4ב דף כבהכות כעא מובאוהרש3"א
 וש- וכי מתכמים זומא בן להם אמר מ"שעל

 האריך חמשית, לימות מצרים יציבתכירין
 ייצא לבוא ליחיד בטלית מצות בענץלמאד
 ביאורו לביא לעווד בטלות מצות דמ4שס4ל
 מתים בעודם ושהמתים ר"ל ממש תמוהלאחר
 בנדה שם שהביאו הההא המצות מןפטורין
 אבל חפשי כמתים ממ"ש רא" ע"ב ס"אדף

 ומובא ע"ש כטעות הטפסת ארן חשעה4מלאחר
 בנדה וצם הויס' אך בנדוה הרטן בח4גם
 לנ"ל בטלות דמצות ס*ל אמר ד*" ז"בס.א,
 יש ועדיין עי"ש המתים תחית לאחרהיחו
 ופלשה ע"ב ע' דף בבדה מהגמ' גםלהעיר
 צריכין לבא לעתוי מתים וכר בורותדברי
 הדבר ולצשר ע"",פ. להם נחכםלבשיחיו א"י צריכק אץ או כשביעי שלישיהזאה

 דלעתיד נאמר אם בראשונים גדלנה,במבחנה
 וגם ותמיהתנו קמה המתים תחית הואלבא
 בטלות מצות דלל יהחנן וק ילטף דאיךנצמה
 ויש- לחיות שעתיד מאהדז חה"מ לבואלעתיד
 טהרה הסדרי שגם גירר תדומה, לו יתנוראל
 עי"ש. זה בכל הרגיש בנדהשם

 וכ"י נ"נ ע"ב ה' וף בתענית דהרהוהנ"ל



 ל א ר שי

 סר לימא לריי נ"נ א"ל 'במעודתא יהביהף
 בס- מסיהין אק עחנן א"ר הכי צ"למילתא
 יוחח ציר תכי ק"ל דסעוד בתר וכרעוהה
 מה לזרעו הוא מקיש הכר מת לא שמעיעקנ
  עמדנו וכבד ע"ש בהשם הוא אף בחייםזרעו

 שימים. במה זו גניבביאור
 די- דרש האי דבפששת להמר נ"לוכעת

 בגל טייב ה" דא4כ צית פת לא אבהןעקב
 ימשית וכך, מצה כזית אהנל ואיךהמשית
 פסירהו לאחר דרכי ע4א ק"ג דףבכחישות

 חסידים ובספר יבית" אתי הוה עעושי ביכל
 הרבים אה ושוטר בה פסיים תתשכ"סס"
 מתים גה1חר ולא היום בקידמה 18בת1מץ
 בבגדים כהי אם כי המצות מן חפשישהם
 נקראים והצזיקים בתיו לובש עשיתבמו
 הבית בני כקידוש היטר נתיחתן אפ4ח5ם
 הייבין כמיתוק דהצדיקים לפי"ז כמצאע"ש

 נעשק אדם שמת דכיה ההיד"א 1 יוןבמצווח

 בנ"א בסתם דה"א היהד המצות משחפשי
 וכיש במיתתן, חיין קוקוזין בצז-קהםהיא

 ב- הוא חייב ידעי מת שלא שדרשןביעקב
 מקעקע. ואיךמצית
 קרא דהמן דכיה י"ל לפיץ עכ"פאך
 חש- נעשה שמה כיה והדרש חפשידלמתים

 דברי ולולי בנ"א, בסחם איירי המצחה מןשי
 בעודם חפשי דלמחדם דהאי י4ל הנחלהרשב"א
 יכורסם אינן כך בין הא איצטריך לספרמתים
 "רגיש וכ14שר הכב"ל, בפוצל המצחרלקנם
 דעיקר יקל עכ"פ ע""ש בנדה בתף הרזןגם

 מגמלא נפקע תרי שפה דכיה ושהנהכופת
 אינן שוב זיתיו לנה1"1סו אף ילכןמהמצות
 במיהתן. ונפקעו 82סקו וכבר בניצותכאתויבין
 בנדה שם תרשיש קווית יתישכובזה

 כיון דאמר לטעמה יהשן ר' דקאמר ע"בס"א
 דהא חתק12ה המצות ש -חפשי פשהשמת
 עאנש- משום אלא אסר לא יבאר ר' דגםפשען
 אבל כלאים לבוש יהד לא בוראיויעם1ד
 לספדו מדהחהר שהש לא "נא אף מתבשרד
 עולם חושש משמעי חפשי דישת ואוייבוש,
 מאד איו השוברנו עשש ההחף לאחרואף
 המצות מן חפוצי דנדנה הדרשה כחשתדכל
 יכול אינו הדי מת שבעודו התחי לאחרהוא

יט א בס

 לאשמעינן ורק ממט, בפיעל המצותלקים
 גמי מהמצות יהופקע נפסק דכבר דכיוןאתי
 ורוב אצלו כומזדש אינו לכוסחיה שהבתתו

 חרבן. לסיפ" יהתנן ר' דקאמר תההמצות
 טהמצות שמפקעו בנ"א נסונם זה כיאך
 קוזיץ יטגמיתחש בצדיקים מיאיכבנרתיק
 ולסידים בי כמ*ו במצוה הס חזשביןחיין

 לבוא .זעחרד בם במצות חרבין גנרל,וההידוס
 לא רחליהם מהמצפן פעם אף הושקעודלא
 דמצוח ר% ץ~ף טמזה חפטי יבפתיםנאמר
 שהקשינו מה מידשג וממילא לעגל,בסויות
 את משתהם המתים חתית רשי הויףדאיך
 ישראל לחית שעהיד לאהול ה'תרומת
 נאמר שלא ששוי דאהרן תרימת %התנין
 צדי- יה" ג"כ לו ההנותנים הפשי במתיםבו
 בזה ומיהוב לעולמים, במצית כשייבעקים
 ע"ב א' דף ביוחא אוי בגבורת מ"שגם

 %ק בסלות המצות איז הוגיו אהרןדלגבי
 לבא. לעתיד בהתה בגדי ילביוים חיךשאל

 דצ"ל נושא יחונן שוא מה גם בזהרמיושב
 מ- גירחשלמה סול יבא לעתיד בטלוהמצוח
 עהץדק והכתיבים הנביאים ה"ה פ-צגילה
 עתידין אתץ תורה ספרי השמרותליבטל
 כית וכתובים דהנבאים שם ובקרטועלערסל.
 כולם מלשהיד ישראל לתוכחות אלאואית
 שמפורש ונמה גדולם רעד והקטנם הה אתהריו
 ע"ש, בתירה רמשים הם כבר דינים כמהבהם
 להנעל אך יתבסלה התווה דיני לכ"י סקלהא

 לצדיקים היא נצרכת דהא תיבטל לאהתורה
 ששיבץ התורה וייני פהפצה2 בפקעך-בתיגן
 והבן. התוכחות משא-כבה

 אינם הצזיקים דירך צ"ב גופצ האאך
 בהם, עח5במ במיתתן אף מהמצותנפסקיז
 כאכילת פמש כפרצל לקיימם הטליםואיך
 וה- תקצה ור יד האם אך וכנ"ל, הם"מצה
 וצ- ושיוכלו לעושות יכול ההרות כלמהחה
 שיחשלו כמי כרחוש אחר גם למכיידיקים
 למצלה שעה אף מש?נ כאכילת ד*מצותלקיים

 נזעפלאכים  שמצעו וכש ויושגתעמבשתם

 כמחש מכמש אכלו אבינו אברהם אצלכ17הי
 שזה עוב ט"ו דף 2-מ בתוס' כמובאבתדב*א
 י4ל א"כ ממש, יאכלו שהם אלוקי כח""



 סב? לישראכ
 הנבילה גם יתבסל נבילה תחלתדטריפה

 והבן. כשר בבצירהואף
 וחזקאל מפסוקי מתידה דאץ הלוממילא

 וכל כבש .עם זאב תר ויה" לעתידדשויירי
 לא הכהצים חיק בטריפות סותרים יה"העם
 ילדונן איך דראמת יגל לזה וראייאכלה
 דלמא סיופה בשדה מבהצר הטריפותבל

 דכדכה וזפ יגל אך ארי, בדדדסתדוקא
 הפא הטרפיות בגל אתרי בשדה ובשרתורה
 דלעתיד לאימת דייקא זה באופן תודהדכ'

 כבש .*ם ם דיגור ארי דרוסתדיתבסל
 סתירה יה" דאלים הטרישות, כליתבטלו
 יאכלו ל8 וסעיפה דנבילה יחזקאלמפסוקי
 יתבטלו דלעתיד ע"כ אלא הבפצים,דייקא

 יאכלה לא הכהנים ומ"מהטרפיות
 אליהו זו פרשה יוחנן ר' דז"שויקל
 דאם אליהו בביאת דתליא לדורשהעתיד
 וגר ויה" השלישי המקדש בנין קודםיבא
 ורק הטריפות, ענין כל יתבסל כבש, עםזאג

 הביהם*ק אם משא"כ יאכלו, לאהכהנים
 פרה הירושלמי כמשמצות מקודםיבנה

 אומרת זאת אחא רבי אמר העב שניממעשר
 בית למלכות קודם להיבנות עתיד,וביהמוק

 בפני ע"ש חמר תשתה צגב ודם דכתיבדוד
 לא צדיים ביהמ"ק בבנין בתחלה א"כסווג
 הסרך יתבסלו לא א"כ כבש עם ואב וגריה"
 על דקאי וחזקאל פסוקי כנ"ל לפרש וא"אפות,

 כיון ע"ב ל"ז דף במגילה מם'שדמשמע למאי פשא"כ דלעתיד, בביהסוקהכהנים
 שבא וכיון וכר דוד ב8 ירושליםועגבנית

 הפלה שבאת וכיח וכו' תפלה באתהדוד
 קודם יבוא דדדד דמזה ע""ש עבחרהבאת

 א"כ כפא(, זרחון סבא* )"ישראל.חנוכה בדרושי בזה והערכנו בביהמ*ק,למבודה
 כבש, עם זאב .וגר יהי' כבר ציהמ*קשבבין
 יחבלו, לא הכהנים דלק זיחזקאל .פסוקיהש"ש
 חובן. -דיהזקאל פסוקייתפרשו ביאתו  שבעצם לדורכיה עתיד אליהןוזה

 דמכיון סריפה, לפרש יתכן זהאך
 ! למימר, איבא מאי נבילה אבל יאכלהל8 הכהנים רק כנ"ל, לעתיד הטרפיותדיתבסלו
 1 הוא, נבילה סוג דסריפה אמר" איאולם

 אגש נבילה גם או כנ"ל הוא נבילה ותחלת:
 הנבילה גם יתבסל הסדיפות יתבסלודאם

 אי הה בליחן, לעיל "ש הואכםוכחדא
 נבילה תחלת טרץפה אז ח" אינה.סועפה
 תוכש.הצב

 למדישה רמז מ4ב בחולץ שם יכללפי"ז
 אלא בשדרג ובשר כתיב הא טנין מניןסה"ת
 ב-כ ומחצתו כסה"ת, ח" שאינה לטריפהרמן
 חף טעה דטרישה ז-כיון מהית לטורפהרמז
 דשול*כ בורז:, מבשר סריפה ילפינןוצפיר
 דלמא בשדה מבשר הטריפות כל נישף.למה
 שמר" שר 'אך -אירי, ארי בדרוסתדוקא

 נבילה. תהלת סייפה 8"ב ח" אינהדסריפה
 לתרן יתש א"כ החג בחדא ונבילהוסריפה
 טרישות שיתבסל דלעתיר ז-חזקאלקראי
 .כל יתבסלו כבש עם זאב דיגודדרוסה

 יאכלו לא הכהנים ורק וניבלות,הטריפות
 טרשות באוסרה תורה גילתה ולזהכנ=ל,
 יתבסל דאם לחח"ד טריפה ..בשדהנבשר
 .כל :אבל הטריפות, כל יתבטלו ארידרוסת

 מבשר זאת הו-צינן תוווה אסרההטריפות
 סדיפוה ורעען .ח" אינה מדיפה אייישא .זלכן גצ*ל משהאי דרוסה נקטה ורקבשדה,
 חזרתה רשב"ל יז-כ צרידה,סיחר
 ה' -קמצו במזמור ויחמס ובמדרש.ג(
 הבהמה .בל ירא אסורים -מתיר אסוריך,יסתיד

 לערל הקב"ה :איתה .מטהר גו?ה,זוכנסמאת
 בחל אימום אין אסורים 12תיר זמהוזכת
 הקב"ה ובסרה דם רואה שהעשה שנואשן

 .יצג( )וט"" סתותה הוא לגא זלעתידלבעלה
 אלכוד הסימתה יזח ואת הנביאים אתזנם
 ושל .שנא' נדה אלא טומאה ואין הארץבן

 הוא שכן לד תדע לבוא לעתיד אסורה"ש המסה תשמיש ןף ייצא טושותונ בנדתאשה
 -התורה ליתן סעי זל הקב"ה ובנבלהמלביום
 אסרל"שדאל

 המה .תף ימים ג' תשהקי
 ימנם ג' בתשרכם אסרן א' יום עליהםומנגלה
 אסודין אען נעיהם שהשכינה -לבאלעתיד
 שאול ואסורי מות אסורי אסורים מתירומהו
 יקל גדה דק בטל דלשתיד מ4ד והנהעב"ל,
 לבוא לעתיד בסלוח אינן דמצותדס*ל
 בגדה. לאחשמעינן איצטריך מאידאל"כ



 לישרא

 ממש, שיאכלו מיתתן לאחר בצדיקים גםכן

 תחת עליהם עומד וההן עה"פובבעה"ט
 חודר שאכלו ער, אליו האסרו בשבזוהצץ

 כסעדה משיותן אין למ"ש רמז אלעתאמרו
 דא- כהחדב"א נאמר אם דלשלמא "לויש
 ששך עכ"פ סעודה אצלם ושיך ממשכלי
 נאסר אט משא"כ בסעודה משיתין בהםלרמז
 אצלם הרשו שיך מינו כאוכלת נהאעדרך
 מצודה תצלם ש=ך דאיז כית משיחין,דאה
 הבןכלל

 יר ראנ ח-ל ור דף בתענית שםוזמש
 אק שננן א"ר הכי איל מילתא מרליוצא
 יחזק רצה דסעוד, לכתר בסעודה,מסיהק
 א"ר הכי צ"ל בסעודה משנתץ דאה.המכר
 המא שקיש וכר מת לא אבינו יעקביוחנן
 תחת כא"ש, הש אף בחיים זרעו מהלזרעו

 הציל, כזרעו במצות- חייב לזרעודאיתקש
 ממש, בפועל המצות לקיים ין אפשר איךאך

 להבין השגחנו יד ונקצרה הגשממש אכלי דהמלאכים וכמו כנ"ל עומרתענרח,
 א"כ הצדיקים, אצל גם. להיות שכל כן.זאם
 מד- בסעודה משיחק. דאין לאולף נונישפור
 כמ"ש כאמרו והדד האבלו במלאכים-כפנב.

 חתכן.בבצם"ט
 נבולה וכרן ע5א מגה דף יבמפיתש
 יאכלו לא הבפסה ובע העוף מזוטריעה
 ישראל הוא שכוו דלח הוא כהניםהכתבים
 צפור אליהה זה פרגנה יוחנק 1"ראכלי

 ל"י אוצטריך עצבנם: אמר רחימאיישומם
 תש- לגבויהו מליקב: ואוששתי הוהביסר"אג
 המ- ומקשכן קמיל,. וטורפם. נבולה. שיתרי

 מופשרי תפטרי דסו"(נ נבילה דהתנוחפרשים
 סרי- אי אך למומר, אחבא מאי טריפהסדוקה
 הוא נבילה תחלת מדישה א"כ חי' צובהפה

 קידושי בשיעורי בצה הארכנווכאשר
 )נדפם

 מסתכלות בפיד הדמבה1 פם*ש- "(בידחת
 וא- הו4 נגולה תחית דטריפה הרזאסווית

 טריפה. לגושרי גם ספד נבילה למישריס"ד
 עתיר אליהו זו פרשה יואנן ר מ"ש.אך

לדורש"
 אר"י שביני פ4 דבמדדש והנ"ל צ"ב,

 צדיי ול קוגק הן ריחתן בהכות כלבדגש
 קנינץ רצה שלא כר וכל לבא לעתידקים

כא א בס

 יעהה"ב לראותה יוכה בעוה"ז אי"הטל
 ב- ילדתן נועץ בהמות נשחפים הסכיצד
 בסנפי לבהמות נועץ וימתן וקורעו.קיניו
 ולא הה4 כשרה שחיסה זו וזמרא נוזעירע
 ויצהלם שוחסין ובבל שוחטין מכי תלינןכך

 והשגים והמגרה קצת" ממגל חוץשהתכנן
 הקב-ה אמר ב.כ אס"א חמקת שהםמפני
 ה- ותמהה עיירה תצא שאתי חדשהתורה
 המדדה מבוא יט' ס" יודיד וטעת*סמדרש,
 לס שחרית בקדושת בפיוט גם המובאהנכל-
 ב- ישמוס ודהקב*ה מבואר שם אךהחודש
 שיחדש הכתרה. דאון וכ, למתן. שנןסנפנריו
 אנן ואפח אלא ת"ר חוש. ודין תדוהתורה
 לומר תגהצו ה" אם בשחרה נשחותנמי
אדם_ ואין חלש קרעתי ולא פגעיי ונלא: ייברי

 יוכל מי כי מהיכן ש כן לופר יכבל
 יטל בעצמו ששוחט הקביה אבל זהלשער
 מאתי חדשה תורה  ה"מ וא,כ לי ביילימד
 ע"ש. תצ4דוקא

 באור דרגה המדרש לבארישצנ*ד
 כי ההזיר ואת עה-פ שמיני ב"מ הק'החיים
 חעא- פרסה שסע' השוסי' הה4. פרסהמפג-ס
 כעז הדבר הוא. שתנאי פ" תר יגר לאגדה
 גרה יעלה לבא- לעמיד אבל יגר ל(1שהוא
 גרה בלש שתפאר ולא. מותר להיותויחזור
 מבאר א*כ עכ*ל, תשונה לא תורה כיויותר

 את להחזיר הקב"ה שעתיד המדרש -האוחה*ק
 תצה סימניה שישתנו היינו להתירוהחזיר
 זאב וגר יקא בישצי כם4ש יהי לבא.לעתיד
 יהי' איך א"כ ירכי, גדי עם תמר. כבשעם

 סרישח יהיר דל4 ומכיון לערל דרוסאסריפת
 דלא יגל ממילין כבש עם זאב דיגורדרוסה
 דכחיב טדישות דהא הגרפית, נואר גםיהה

 אשיי תאכלה ל% מדיפה בשדה ובשרבתורה
 חנם"ש השריטות שאי ילשינן דמזהבדרוסה,
 הסדירה היא- ודרוסה כ"ס, סי' יור"דבסור

 ההמבים כם4ש אכיר בה ספק ולכןהעוקרית
 יהי' דלא דכען י"ל 8*כ משחיפשבפ"ה'
 חש"צ הטרפית, כל מתבטל דרוסהלנ"ל

 בסנטיו-ה הצרר האיר ישחוסדהלויתן
 ים זאב, הצחר העולם נמתגה לבואדלעתיד
 ונרץ התרפיות, כל יתבטלר וממסלאכבש



 סבאישראלכב

 על במשה שדברה במרים צ4בייצורה
 ישראל של רבן מנוה הא ומשזע פשששירש
 משכינה על כחולק הבו ?ל ותחולקהחם

 דק ה" עפשה ימה מחה חמורשיתשו
 מקום קצת ה" אי ובשלמא כשלג,מצורעת
 לומר יתם משיברהלמה

 עת-
 קל, בעבש

 אסורה אשה תה" דלעיל כמשד ז"ל איאך
 שפיר משה א"כ בעיתם ששכינה לפילבעלה
 מלעתיד לה דילכן מהאשה דפירשקעביד
 .משהתם ששכעה לבטלה אסורה שאשהלבא
 חמוד עתרה להיות בעי א"כ אצלו, םוכן

 לעתיד דאדרבה כמגד דצ"ל יגל אךמאד,
 לפרוש שצריכים רא" ואר נדה דין בטללבא
 עונש רק לה מגיע לא ולכן האששמז

 מצות דאין ס*ל כן נימא אי אךדמצורעת,
 בנדה אשמעינן מאי דאל*כ לבאבטלות
רכנתן.

 המתים תהית לידע הרוצה המדרשוז'ש
 דסנהדריז ילפותא האי ההנו התורה,מן
 לאהרן ה' תרומת את ושנתתם ?"ב צ'דף

 תרומה, לו נותניז וישראל לחיותהסתיד
 כנ"ל לבא לעתיד בסלוח מצות הלאאך
 מרים והנה יראה לעכל, תרומה יה"ולא

 הש"כ כזה בעפש לה חץ כשלג,מצורעת
 דין בטל דלע"ל שוח"ט במדרש כמגדס"ק
 ו- לבעלה אסורה אנוה דלע"ל כמ"ר ויאנדה
 האובה, מן לפרוש מלעיל לפיטה ראי איןא*כ
 הע"כ כשלג, דמצורעת בנענש לה דיולכך
 למה דאל*כ לע.ל בטלות מצות דאיןסלל
 תחית יליף שפיר ולרז כנ"ל, נדה דייקאנקט

 שעתיד לאהרן ה' תרומת את מונחתםהמתים
 דהטצות תרושע לו נזתנין וישראללחיות
 והבן. לבא לעתיד בטלותאינן

 דף דסנהדרת דרשה כהאי ועה"לד(
 את מונתתם המתים תחית דיליףומע"ב
 וישראל לחיות שעתיד לאהרן ה'תרומת

נותני
 שייכא האיך צ"ב דבאמת תרומה, לו

 פרשתא בהאי המתים דתחית ענינאזך
 כאן. תחה*מ התורה רמזה ולמהדתרומה
 לפ' תרומה דיני דפסוקי הסמיכותומהו

 הקודמת. קרחמאלוקיי
 הפרשה בתחלת הספרי בהקדםודצ"ל

 משצדת את לך נתתי הנה ונפי עהקפפצח
 ברצע ואני פריאל, בני קדשי לכלתרומתי
 מיס המברל את מבקש זצני ואני ההפארבעו תלמההי לו אמרו ריי, דברי בשמחההנה
 יש ארל המקום לפני שמסה שיש אניאיימו
 מן מכעיסים כשיאביס המקום לפנישמחה
 על מוסיף אני אוסר נתן ר' וכרהעולם
 הנה וכה*א בשמחה הנה ברצח ואנירבדיך
 עכ"ל, בלבו ושמח וראך לקראתך יוצאהוא

 נתן. ור' רני פליגי דבבתיולפלא
 גדולה ע"ב כנד דף בכתובותהתנה

 לא אשר להם התרשתא האמר וכו'חזקה
 לאורים כהן עמד ןד הקדורים מקדשיאכלו
 היתם במה בחזקתכם אתם הרי ארלוחומים
 בקדשי כאן אף הגבול בקדשי בגולהאוכלים
 בתרומה נמי השתא השיבורא וכרהגבול
 אכיל לא דאורייתן בתרומה אכולדרבנן
 מקדש יאכלו לא אשר כתיב והאוכר

 הא אכול דלא הוא הקדשים מקדשהקדשים,
 במהר לא היק אכול דאורייתאבתרומה

 קודש יאכל לא זר וכל דכ' קדשדאיקרי
 כי כהן ובת דכי קדשים דאיקרי במצץולא
 לא הקדוחים בתרומת היא זר לאישתה"
 דהא לא בדיה התוס' שם והקשחתאכל,
 השתש ובא דכ' קורשים איקרי נמיתרומה
 קרא וההוא הקדשים מן יאכל ואחרוטהר
 בתרומה, אובל שמשו דהעריב בתרוצהאפרי
 קדשים מקוי תרומה סמא גבי דודאיותירצו
 אשכחן דלא קאמר זר פאשלת הכאאבל

 הך דצם ותמוה זר, אכילת גםקדשים
 תאכל לא הקדשים מתרומת דקדשיםילפותא
 הוי דקדשים גז*ש נילף לא למה גז*שהוי

 טטשג גבי דכ' מקדשיםתרומה
 דחייב הא תרומה שאוכל ור לחקורויש
 פתיכא דגזילה דלחו לתא משום אילשלם
 מבשאר יותר תורה עליו דהחמירה ורקבי'

 של הקדושה מצד רק הוא החיוב אוגזילה
 במחלוקת הדברים תלוין ובאמתהתרומה,
 כפרה משום דתרומה תשלומי איהראשונים
 ס"ל ע"ב לקא דף בכתובות לקשדהתוס'



גג סבאישראל

 מתרומות ברפ*ז הרגש אך כפרה משאדהוא
 תמור ראשהשב ובמשנה עי"ש % סולדלא
 ה-ש פ*ג בכתובותשלמי

 ספד ס" שמונים גבורותובקתטרס

 בכל יש כהתה דמהות ביאר ישגיללהגותי
 ישראל תביבין מהספדי ומבוש "טראלכלל

 שנא' בכתתה חלץ סכנן אינו מכנןכשהוא
 דכדכי הענע ח?1 תקראה ה' בנציואתם
 שלחום הם דכהניס הנזנו נעהו דידושלוחי
 ישראלים בבעלים חשר הכהתה מפצתשל

 דעיקרם כיף ושהצל להקויב להםדשא
 ההקרבה שתישם לחלק ואצא ער סן1תורובם
 באריבחת. עיפש שבהם לבדה הכדציהממהות

 מגש על ברזילי דבני בהאי כןוברשרש
 כהנים שהתחתנו כתבם בקשו בד-הרשע
 הללים, והם . וכף ףללו הארץ בגוויבגולה
 עובדת דולך עכו"ם דהף לפרש הטלדספי
 דף ובקידושע עקש, כמותה ה"הכוכבים
 קדשים לגבי חולין סקרי דומדמה ע"במקח
 דאית זר ישראל לגבי רק דנה העלענש
 תרומה גם לעכובם משא-כ כטרה מיטתבהו
 הנקל שסונים בגבורות וכם'ש קדשיםמקרי
 קדהשת מפקיע דץנחע יעיון פיגוללענין
 שזורעה האמת אם בסוטה הצ*כהכדינה
 שבהישראלית כהתה מהות פקע הרישוב
 עיי"ס כלל שלוחה הכהן אין שובוב"כ
לענינו.

 ' בצצי הקרא משמיענו דואת י"לוא*כ
 הקדשים, מקדש יאכלו ל8 חשרברזתם
 צכו*ם השש בהם דא"בא דלגביהםהתצו
 להם שאז לפי קדשים כמו תרדמההוי

 הצ'ילה על מורה קדשים ושם כהצף.מהות
 הוא קדודיה דבהר במו"נ שכ' כמוופרישות
 משסלע ברזילי ובני וחרישות,הבדלה
 והבדלהו מויועקן יותר קדשים כמומתרומה

 מ"מ דהא קדושתה מצד מתוזמה אחרחלשל
 משום דרק התל בשיתין, איכא כעצהמהות

 דמרחעק בסמא אך דח5בע, הואתשלומו
 דהיינו קד17ים איקרי תרומה גםמישראל.

 ומושרש דסובדל שזן והבדלותפרפרות
 מהות ההיא בעת ממנו וכנעקרמהקדואחג
 וכנ-ל. זנות לענין עצגיל הגר"י ועצתםכהונה.

 הנקל התתוי קושית מיישבוממילא

 דמובדל קדשים תרחצה מקרי סמאדלגבי
 לא בזר משא-כ מהקדושה, יצאומופרש
 בהם שיך כהונה דממות קדשיםמקרי
 לאשסיינן דרצה ברזה. בבני ולכןכנ"ל,
 חמוזחקין עכוזם חשש בהם דישפסולן
 רק דאיקוי - תרומה אצלם הכרצהממוצת
 תזנק, לגביהו קדשים הה - זר לגביקדש

 קזוסים לגבי תרומה בוהיי בני לרגביוגם
 ע*ב מ"א מקידושך בנקל תולע איקרילא
 כהונה מהות בהם דאץ כשן קודשרק

ודושך
 זר רב אמר ע*ב פ*ג דףובסנהדרין

 ור*א ר*כ אקל לוקה התרומה אתשתכל
 כ4ב( )שקרא לכתיב במיתה סר ליבאלרב
 דכתיב חפיד,1*י קודש, השכל לא זרוכל

 לא זר וצל יחללוהו כי בו ומתובתריה
 דכתיב קאי שסוימה פו-רהטו חבל קדשיאכל

 ואחר וסהר השמש ובא ד( כנב)שקרא
 מעכבתו כפרתו  שאין הקדשים שהשכל
 כפרה, שיביא עד אכיל לא קדשים .חוילו
 בין )דכתיב מקדשם ה' אצי הגמ'ומהרץ
 )דלא האצק הפסיק זר( כל ובין בוומתו
 טומאה( ומשום כהנים לגבי אלא מיתהכתיב
 את האוכל זר שבמיתה הן ואלומיתיבי
 - ופליג, הגא רב רמית קא אדרבההרומה
 קדש כאן באמר קדש יאכל לאובתו*כ
 מה תבא( )פ' הקודש בצרתי לשיתאמר
 אף אבירי הגבול בקדשי להלן האמורקדט

 הש*כ אוירי, הגביל בקדשי כאן החמודקודני
 אך בתרומה, הקרוש בערתי איירילהתו*כ
 הקדש בערתי מתי שני ממושר בפרהבמשנה
 וג"ש רבעי ונטע שני מעשר זה הביתש

 האשתה.במשנה
 מנת כרב הענע הפסיק נאמר אםוהנה

 בתרומה איירי קדש שכל לא זר דוכלנדע
 הנפסק דגם יפל הרי האפז דהפסיקכות
 רח' דמזה ליהל דכתיב וטהר השמשמובא

 י"ל אך כנ"ל, רש"י כס-ש בתרומהדפתרי
 בתרעמה וחרירי דיליף כהתזת סולדרב

 דבערתי במה"ש להמשנה אך הקדש,פבערתי
 לא ע"כ רבעי תסע שצי מעשר ההנוהקדש



 סבאישראלכד

 איירי קדש יאכל לא זר דתי מטעומהחם
 ובת מע" לעיל מדכתיב אלאבתרומה
 הפסיק דלא להדשנה סגל ה"נ וטהרהטמש-
 האוכל דזר למתניתא. סגל ולכךהענק.
 הענ? הפסיק לי דס*ל משום במיתהתרומה
 עיירי קודש יאכל לא דזר משנט אידדאל*כ
 דס"ל למגלף ליבא. הקדרי- דבערתיבתדומה
 ורק ונ"ר במע"צ דאיירי באנ"שכהכפינה
 חייב וא*כ הענין הפסיק דלא לומרההכרח
 יכיל וא*כ כהת"כ ס"ל רב משא"ככיתה,
 ויותר לוקה. ורק ימיש הפסיקלמישבר
 ופליג תנא רב דקאמר הא לפי"ז כאןמוסבר
 לא זר רוכל דיליף בת"כ חנא לי'דאית
 הקדש מבערתי בתדומה אהדי קדשיאכל
 ואשו הענין הפסיק י"ל וא"כ הבית,מן

 ' כנגל.במיתה
. . 

 יחלישו בי בו ומתו האי לרב גםאך
 במיתה שהוא הגוף בטומאת תרומה עלקאי
 זי וכל להלן דכתיב זר אכילת דלגביורק
 עליו קאי היא הענק הפסיק קדש יאכללא
 הענ? קצת להסביר יש ולהנ"ל בו, ומתוהאי

 שינד נ" אית כהפך מהות דעכ"פ זרדלגבי
 ומופרש דמובדל בטמא משת"נבמיתה,

 כהונה מהות בו אק דיעת יגלמהקדושה
 ודו"ק. במיתהוהוא

 רה"י דעת הטבל איסור ובעיקרה(
 דתרומה. משום דהוא ע"א פ"י דףביבמות

 דא"כ פיז התוס' עליו. והקשו ב4,פותיכא
 דאורייתא ובאתתן בטבל, מותר כתךה"
 שיטת לתדץ רצה ענגיל להגרש ב'כלל
 הזריקה רקודם בקדשים שמצינו דבמורש"י

 הזריקה ואחדי לגבוה- הכל הףוההקסרה
 משלהן הבעלים אר הכהנים אזוההקטרה

 ע"ב נ"ב דף בקידוש? כמבואר קזכיגבוה
 המעורבה דהתדזסה אפשר ה*נ בגמ'ובכ"מ
 לכל אז אמודה וע"כ גבוה חלק היאבטבל
 גבוה מדולחן הכזעךם אז ההפרשהואחרי
 שהאריך. מה ע"שקזכי,

 בזמן עבההה וכך ע.ב ע"ב דףובפסחים
 מתנה עבודת אומר הוא הוי אסל פעיןהזזן
 עשי יומת הקרב והזר כהבתכם אתאתז

 ביהמ"ק כעבודת בגבול? תרומהאכילת

 וכקדוש, כהקדענ. הוי תדומה. וא"כע"כ.
 חהרן אל ה' ויאמר עה*צ עה"חובחח-ס
 הם הבפצים בי ביאר וגו' תנחל לאבארצם

 מהיות קדושים יותר והם בעצמםמקודשים-
 הכפצים אין ומשד-ת בארז כלל. חלקלהם

 כי דבר שום ממהצותהשם להפרישצריכץ-
 א"כ ע"ש, תחצוב כליל לקרבן  עצמם.אכילת
 ערג קדתן כמקריב תדזטה האוכלהכחך

 כמנבח. בעצמו שהואהבזבח,
 יה4 שלא אמרו ע"א נ"ה. חשובגיסיך

 הזוהבך עפא מפרשים וראיתי עצבים;כפים.
 ועבורה. עצב הוא קדבן המביאדבשן-דהחוטא

 ה' את עבדו כם-זג בשימחה להנותצרק-
 השליח המקדיש שהכהן ההכרח לכןבשמחה,

 באכילת גם החמור לפי וא*כ בשמחה,1"ל
 בעצמו הכהן ואכשף עבודה דהואתרומה
 צהל ממילא המזבח ע"ג כהקרבההוי

בשמחה.

ז
 מתנה עבודת תפסוקים של הסביכות- וזה

 את נתתי הבה האני וגו' כתוהכם אוראתן
 בשמחה, בספרי ודדית תרומותיכזימרת
 כמפס עבודה הוא הגבול קדשי דגםדכיון

 ה' שש מושד חץ4 ע"ב ה דףובמגילה. בשמחהי צ"ל ע"כ בנ=ל.~ עקבבפסחים
 אתכם להרע ישיש כן אתרנו להיטיבעליכם.
 מעווי הקברה אמר וכד, הקב"ה חדיומי
 אמר שירה אומרים ואתם בים טובעיןה-י
 מהגיש אחרים אבל וכש אים היא אלעזרר'

 ישדר כתיב הלא ישמש כן דכי נוויוז-קיר
 הפלוגתא- דאאכ-י"ל-זץהועי"ש-

 במנא-
 הנ"צ

 הו8 הקץ שש דהקב*ה סמל שרטיפורח
 המבול את מביא הבבי ואני דכ' דהאאימר
 המקום לפץ שמחה דיש שמחה הואמהם

 קאי וס העולש ש מבערשםכשיאבדו
 סקל רכל. חבל הקבצים על השאחהבזצזישד
 הה8 אבל. מש"ץ.. דהקב*ה במגילותכד"א
 משיש הקב"ה במרומה כאד גם כן ששאינו
 הוא דאבילחתצ בשמזזה שהשכלו הכהןאת

 משא*נ ע"ב בפסחים מהגי כנ"לעבודה
פ קאיישי  את שני הקב-ת על 
 בפסחים בנמ' דשם י"ל רפ התדומה,מצות_
 ס"ל דרוס חך"ט, ר"ג דפליגי משמעע"ב



כה א ב ס ל א רש

 ור"ג ביהמ"ק כעבודת חמומה אכילתדעשו
 עבודה וכי עליו תסה שדעכי עליופליג
 הוי תרומה אי הוא בקונחתם מנין,בזא"ז
 וע"נ ריי פליגי ובזה לא, או כקדשיםממש
 אינה דתרוטה כר"ג ס*ל דריי הנ"לבספרי
 הקבאה, על קאי השמחה ולכך כעבודהממש

 כצבורה דתרומה כרקס מאל רקןמשא"כ
 והבן. כמבררה הכאן על קאי והשמחהממש
 הה*ס עפא לעיל שאמוצו ומהו(
 תרומה ימבררה המזבח כמו הואשהכהן
 כהני אי דוקא זה המזבה, ע"ג כקרבןהוא

 י"ל לכן הם קובנה ומצד דרחם2אשלוחי
 דידו שלותי כרצי %י כהיאגר כשזבח,דהם
 אתו ישראל מצד דוק כיון כנעל, נאמרלא

הכהנצת
.

 לפרשת קרח פרשת השאעמת יגל ובזה .
 המפרשים כמגש היתה קרח דסענתתרושש
 דידן שלוחי דכותי המשולש בהנס גםוכ-ה
 ולזה המשלח, של בע"כ שליח לעשותוא"א
 את אתן מהגה עבודת פסוקי התורהסמכה

 משמרת את נתחי הנה השני תרכהחתכם
 דעכו ע"ב. בפסחים כפרש חם*תרומותי
 דהכר,ן הבב"ל בהתמרק כעבורם הדומהאכילת
 ע"ג. כהקרבה ואכילתו הכזבח הואבעצמו
 סרה ובזה כנ"ל דרחמנא שלוחי כהני איתה

 והבן. קהתטענת
 דכהני לומר אפשר איך לכחודהאד
 דף בקידושין דרשינן הא דרח25אשלדחי
 ארס של דשליזע אתם גם מתהם ע"במ"א
 בני אתם מה דמשלח דומית ובעיכמחתו
 דומיא להיות אפשר וחיך וכו',בדית

 י"ל אך הם8רשה2 בזה ותצריכודקובףה,
 יכול תהיה קדהצים קדושים, פןדבמדרש
 למעלה קדהצתי חני, קדוש כי ת"לכמתי

 כהני דלענין לומר אפשר עכ"פמקדושתכם,
 למעלה קדהצתי דרק כשן דרחם2אשלוחי

 כמותו. לומר שייךמקדושתכם
 אתם גם תרימו כן פס*א בספריוזמה
 ואל אומר שהבר לפי נאמר למה הןתרומת
 מאת תקחו כי אליהם ואסרת תדברהלדם
 אין כהנים אבל ללרט מעשר שתנתבנ"י

 נותנים ואין הואיל ללוים מעשרנותנים

 אותו אוכלים יהי' אני שומע ללויםמעשר
 תרומת אתם גם תרימו כן ת"לבקיבולו

-ה/  פסק הרג מ10שד בפרא והרמישם 
 הכהצים, לרבות אתם גם הלהט אלו אתםק

 לשליחות איצסריכא אתם גם דדםותמוה
 גם הכא מתרומות בפיד עצמו הואוכם"קו
 בני אחם מה וכר שלוחכם לדבותאתם
 ילפינן ואיך ברית, בני שלוחכם אףברית
 דרשות. תרי אתםמגם

 באחרון הנכל ענגיל להגריל י"לוקצת
 היאחדו ההפרשה רק בכהן החטבדאורייתא

 לעיל אמרנו ולפליז גבתם משלחן הכהןזכה
 עבחהה עיקרי תרומה אכילת דגםדאאש
 והכהן מהח"ח וכנקל מתנוה עבודתכס"ט
 . - כמזבח.~הוי

- - 

 אתם מגם דר"ח דבספוי כיוןולזה
 ושיסוד רשיי הפשיטת מפרנס,. הכהןלגט
 הניל התוס' קושית יקשה תרומה משוםטבל
 כהגרן* וע"כ להפריש, צריך כהן למהדח*כ
 דהתרומה לכל אסורה הפרשה דקודםענגיל

 אחר ורק גבוה חלק היא בטבלהמעורבת
 הכ"כ קזכה משלחן דגשציס אזההפרשה
 כהקרבה תרומה הנכילת כמזבה הףהכהן
 דוהני - יקל שפיר וא'כ מהת"ס, כב"לבו

 דמעי ואף דרחמנאשלוחי
 אדם של שלוחו.

 שלוחו בכהנים לומר דשייך י"ל מיםכמותו
 אדרשות שני הש"כ כמזבח. דהף כיוןכמותו
 ושהכרז כמותו אדם של. דשלוחו אתםמגם
 רעותה, את אחת משלימות להפרישצריך
 4א*כ כמותו דבעי הששינן אתם דמגםדכית
 יתכן דחפך דדחמנא שלחד. כהא נאמראיך
 צרוד הכחן .דגם כ"? אך. כנהל, כמותולומר

 ושייך כנ"ל כמזבח הה דהכהן ש"כלהפריש
 ודו"ק. כמותולומר

 הסוכות לחג גדרנה פסיםובבתהטן
 מארז חרוסה  הד דהמקדש לבאיהאריך
  מארצם מעשר התרישו שישראלישראל
 העשרות נותנים כי כהן שומא להקזתהתתנו
 דמרבה ספרי מהאי שם ומביא לכהנים,אף
 שמפ41ישק עצמם כהנים לרבות אתםמגם

 הקב-ה שאמר וה*נ שלהן, ממעשוזתתרומה
 בנ"י אל דבר כמ"ש ישראל ההנולשלוחו



 לישראבו

 ר"ל לשמי לי ופרוס תרומה ליויקחו

 ששף מהמעשר שיזמה יפרישובשבילי
 להפריש חייב אפנה כהן הוא בצצמושהקב"ה
 ומביא שהאריך עייפה הנקל, בספויבם*ש
 להפריס צריך שהבוע אתם מגם דרשותדאי
 תם שליחסם אתם טפם ילפיתו איךהו*כ
 דאשי בזה האריך החדש פצנח צפנתבם*
 כהן שהקב"ה השף הקבץה של תרומההוא
 עישש. להפריש, צריך הבהן גםמ"מ

 עתיד .אז מן הקבבה אםולכאחהה
 קיפד ם בב"מ התוס' תשמש מתיםלהחיות
 האלמנה של בנה התה איך באלההוע.ב

 שיחייהו בודר שה" כית  שתירצופציתך
 אך נפש, פקוח משום מותר ההלכך

 ילקי דחנה נפש דפקוח הקשוהמפרשים
 דגם ומנין בהם, שימות ולא בהםמוחי

 למת לטמאות ליכול דכמו התוס' דברילח. לומר תתכן הוא, נפו פקוח בבדרלהחיות
מצוה

 דגדגי
 בברכות וכמקש הגריות כטד

 כיש ה1*כ ובכפם ע"ב מ ובמגילה ע4בי"ס
 שיך  זירור  מסתבר וזדתי שדילהחית
 בתשובות ראיתי ושוב הבריות, בבורבזה

 שג*כ רקג אלפים שני סף חנוהרדב"ז
 ותירז פקו*2 דהוי התתזי תירדז עלהקשה
 הי' קובוים לו שאין סצנה דמת לפו"פדיש

 שכתנתי הצמחתי עיבש אצלו דהוהרהסומאה
 להחיותה שרי מצוה דבמת לדעתו בזהעכ"פ
  שפעם הסברנו אנןורק

 גד~
 הבריות כבוד

 מלקברו כלהחיותו שייך דיהה מסתברףותר
ודופק.

 תרשמה בפ' כאן שרמז דוה יכלת"כ
 תרימו כן שאמר אחר המתים לתחחתרשת
 יריך  הכהן דגם בספדי זילוף אתםגם

סבא
 אף מהקביה הדא תרומה חיי ת"כלהפריש,
 חיך יקווה לכאורה ה41כ וכנדל, כהןשנצא
 כהן שהוא הקביה עיי ומהים תחיתעף

 הקביה צי תחה*מ יהדן ששעשע מרמזוי"
 שיתהתך ובוזר כיון התוס' שתירצווכמו
 כבצד משום מותר לקובלן זמנם כנצלאן

 לההדקו. כאשהברית
 תדווח ע,1 צ*ב דף בסנהדריןהשם
 תוזרק אען להחיותן הקביה ויעתירצדיקים
 יאמר קדוש ונר ונשאר חי' שנאןלעפרן
 קדוש מה בירוולים לחשם הכתוב כללו

 ה41כ התמק, ליולם הם אף קחסלפולם
 וגלוחי כהני איך לעיל שהקשינו _מהיכל

 דבעי ילפינן אתם גם סאתם האדרחמבא
 הם דאף בצדיקים עכ"פ אך דמשלח,תמ4
 ~מר עכ"פ שייך לצלל קיימךלצולם
 תרימו כן שאמר אחר תה דלחם.דומיא
 אתםגם

 שהבאי
 ענגיל וכהגדיי  משריש

 וכנקל קזכי גבוה משלחן הפרשהדלאחר
 השכילה כמזבח הף בצצמו דהמעלההרס
 אך דדחמנא, שלחזי כדצי %י תהכהקדרה
 הדרשות ב' דשא דחתם דומיא גם בעיהלא

 צריך בעצמו דכת אתם מגםדימוען
 ואיך כנ"ל, כמותו אדם של השליהלהפריש
 דמשלח, דומיא קוברה כלפי כן לומריתכן
 דעככם עוד י"ל בסנהדרין "הנ"ל הגם'ישי
 אינן להחשתן הקב"ה שעתיד דצדיקיםכית
 אף קמם לעולם קדוש דמה לספדןהתריו
 דזמיא עכ"פ הף בזה קחמק לעולםהם

 את מתתם דקרא בסיפא אמרדמשלח,
 משראל לחיות שצתיד לאהרן ה'תרומת
 השפיר לעלים, וקרם תרומת לונותנין
 ודו"ק. וכג'ל דדהמנא שלוחיכדגי



ט א ב ס ל א ר שי

 שאגדה תורהרירי
 שליפ"כ מרןמס"ק

 חקת פ' דרעוין רעואבעידן
 תשיה חקת זאת תי משה אל 9התר

 יסחר בנשי אל דבר לאמיה ה' צוהאשר
 ולכה ביקש ובזפ-רש וכר', אקזמה פרהאליך
 אחבמה אמרתי אמר פרה של סענהלהבק
 מא8הרשיט ורבים ותמונם הנצי. רחוקהוהיא
 דלא התורה חקת זאת של הלשון עלעמיו
 חקת אות כמו הפרה חקת ואת אלאהולשו
 אחד דמצד הא יל תסה יותהפסח,
 ססמא הוא ויורדך טמאים מסהרהוא

 אני לך 1*ד, רקחו במ41רש העסהורים
 חקה לישראל אבל פרה של טעםמגלה

 בפשטות אבל דרזק רזק הוא זה שכלבדחיתי
 אם ישרה בדעת אני כשמת2ץנז דאבהנפל
 הםץת'ש לעבוד מה לשיות ליסותר

 כשבטיסנן הלקרקש ללמצד או לענילהתפלל
 דעתי על עמיי שמיום ווזאה באה"צאני

 קללתו שאע יום לך הון יבקש במץחטאתי
 בלא רגצ אין ומכוש חברהיג משלפרוכה
 ביע תשבצתי מזדקן, אבי ליהר הוזםפגע,
 לא חץ ללמוד לי סותר וחוך וכרמצולה
 לטפר לך מה הכלקקם אמר ~רשע עלינאמר
 ה" מצאגז הדוח בעל פקע זקה*קחקי,
 כמוהו אנעים שעל עצמה יל אהמרתבגר
 מרגל" חי' האלקוש אמר דלדק1ענאמר
 בבדר שאני מחור אני מתירא לומרבשוס"
 בגרהם חשם משעשיה מרובה חכמתושל
 שאם קיד אעבי ירט מה שלהבתנפלה

 טעם כוסיהם טעמו עלא ובפדיםקדושים
 הילקצים בצולעות תסיד דבוקים וחיחסש4
 ולרשע כ' שעליהם עצמם על אומריםהע
 עבירה הנחגו שלא אצן נאמר הצה וכו'אמר

 עדין הגשת ולא יל", עסתו שלאשבתודה
 עץות כבזה וא"ק בהאשיהע של לאותאפף

 שתת כפי כזה מנחים שבגוף בי "1וחצציה
 בר, להתפלל סויר או בו ללמוד.גמרא
 מי רק השש" בזום להתבהר צויכיםוהרבה
 ומכוש לביהגפ*ר יעצם אל כבוי תוכושאין
 חיפה לכלום, שומם הברו היא התהםכנילא

 רשע, באהלי . יתחביד יחד הששמהשזעוף
 ותחתיה ללסטר כזו-ללכת עזות יאדם יה"ארך

 דלק סיע כנח כבהכות דשרתא תה.הקזזשה,
 מהלע פרז הרמסתם וצם4ש וא' שיעלבש

 צל לו תפדרו מצות ידשין רקנצתשהנת
 כוס למזוג שבא לעבד משל ובמהנהפניו
 שאיני לו להראות זניו על השפכולרבד,
 לי למה הקביה צועק עך בשימושך,חפץ
 שנאה וכמצדיכם הגיבם הם" זבחכםרוב
 תטודם מלאה דשם מ-כס ואף זכו*נפשי
 אפשיי תוי ויין יש דע שיש לזיעת?ריך
 חשתכם ושן, שלבו מה כל מקחתםשיעשה
 הק' בשפורם ומובא שסקה ברבדייתעסק

 יבירה אטה אדם יל בשמים -כשמכרהין
 פחחית אלפי המלאכיט בווזליןשעבר,
 שמה ליטוך להמלאכים ואצא הזהממקום
 ה1*כ מהמקהה שנודף הרע הויתמחמת
 שעפלות להביא המסינוס ונפלאכיםפבמ41כ
 התפלות . יקחו איך שבשעשע אביעלפני
 הבמצוה כל שכמעם השזר כזוג יבירהמבעל
 ממש הכמלאכים כלבטלה, הם כץמתפלה
 הזו. ההפלה מדיהבורחים
 דע לעט עתיד אתה מי לפני נכלובזה
 הגנרל הוא מה הטמא ומקשה עטרתישבת
 הינו וצק דדין ת"ל להשבון, דקבין
 כל נצל הרעים מעמד כל יל דעשיתן

 הדין לשי השחים עליכם, שעבדהעבירות
 הוי ה41כ רשע שהשת תתברר . לדשמגיע
 חשבון אתו ערפים או תוע2ץ4 רשעיםזבח
 וק עליהם לו שמגיע וקטם מצותיו עלגם

 ןל פסקו אם למשל כי שכה במקוםעשש

 הצדקה מצ"ח גם א"כ גזל ויהואכספי
 תחכו רחצו תווהים לעבירו4 שהךשילים
 הטל אח"כ ידק וכר, מעלליכם רדצהסירו
 מקודם יהי' לא שאם וכו', היסג למיילהעת
 הוסב, לסוד היש לא אע מעלפונם רדעהסהר

 פנים מגלת ויה" דח*ח יהפוך חנו אזכי
 מקוום כשיהיו ורק כהלכה שלאבחירה



 ל א ר שיכח

 היטב. למדו להיות יחנל אז וכו' רועהסירו
 תיבות קודם הבאות האותיותולכך

 תיבת שהיא ד', ק' ה' ש' אותיות הםתורה
 בלימוד להתחיל אפשר שאי ללמדהקדש,
 ומתמהרים מתקדשים נילא עיד כלהועתק
 פעם שוואל מאחד סשרהי ובברמקדרם
 לוקחים מאיפה 84ע הרצח בעללזקה*ק

 זקה*ק לו ענה המסבתא, ול תודהואת
 של התורה לוקחים משרפה שהשל אתהמה

 הקדושה לוקחיך מצניפה קחרם תשחלהרשב"א,
 שאמר הקדושה כותתו ת"ל יוקח-ם,של
 אין עד בהתמדה שכשתלמוד חושב אההלו

 טעות הרשב"א, כמו להיות תוכל אזלנוער
 לזכות רוצה אתה אם כי טועה, הנךגעולה
 איך מקודם תשאל הרשב*א שללתורה
 ולזה הרשב*א, של הקדושה אתלוקחים
 אל לך להיותו צריך 8י' תורה מחןקודם
 תזכרו למען שיה" וכדי וכה, וקדשתםהעם

 מקודם להיות צריך מצוחק כל אתועשיתם
 לא מקודם קדוש" בלי כי קדושים,והייתם
 קדושה . אין כי למרדכם, כלום לכםיועיל
 טומאנו עלחל

 מפרש שלמה בתפארת מדאדומסקהרה"ק
 מהור איש במים וטבל אזוב ולקחהכתוב
 היינו אזוב בבת" בצצסו האדם יהי'שכחשר
 נמוך שהוא האץוב כמו בדעתו שפלשיה"
 להוסיף ת"ל התורה היא בטים וטבלאז
 וטבל להיות יבול מתי סהור, איש הפ"עתה
 הקדושה תורתנו לימוד לרוי שישאבסים
 כל הוי אוה"כ ולוה סהור, איש כשיה"רק
 והוא הקדושה, התורה ההנו לסים לכוצמא

 התורה נקראת ולמה "גרדפים,מהשמות
 ומהר, במים ירחף על לרמז שזה ת"למים,

 ושח"כ עצמן ולסהר לקדש צריכטשקודם
 אהבת ראו לא ולכן תורות ללמוד .יוכל

 רק הקדושה בתורה ודבקות באמתהתורה
 מימי עצמם . שקידשו הקוזעהםבצדיקים
 הרגישו הם נעורער חמאת חטאו ולאנעורים
 אתה אם צמא כל הף תה התורהסעם
 ושיה" דבריהם את בצמא עיתה להיותרנצה
 שלם ובלב באמת בלבך תקון התורהאהבת
 עצמך שתטהר וכנ"ל לפיס לכו קחרםאז

סבא
 שכשיתה אמת שניהם והרמז והפשטמקודם,
 עצמו ויסעד ויקדיח טהור איש במיםוסבל
 ולכך תודדו של במים וסבל להיות ינכלאז

 ראוי שאינו שיבק כאזוב שפל שידוראזוב
 וסבל יהי וכך תורכו של לכתרהלזכות
 תודרו תצא מציון כי וזשה*כ וכף,במים
 בחי שהוא כר שרק יוסף, בגימס' פיחכי
 מתנהג וההוא הצדיק יוסף מדת בו שישיוסף

 זה מאדם תודות תצא אז וטהרהבקדושה
 ההנו מירושלים ה' ודבר תורות לצאתיובל

 בא אינו . חסא ירא וכשהוא ושלם, יראבת"
 שאני י"ג בנדה הגם' וכמאמר עווןליזם
 אז ה', ודבר על", דשנתה דא,מתירני
 הצלם. מירא כשיהיו ה' דבר את ללמודיוכל

 עיפתי כי י*ז, פורק הגמרא נילובזה
 כי מפיוצ יבקשו ותורה דעת ישמרזכהן
 יבקשו למלאך הרב דומה אם וכר ה'מלאך
 ומקשים, יבקשו, אל לאו ואם מפיהותורה
 הרב אם לו-צת מלאך כבד ראה מיוכי
 מהרתוק שמעתי דוגה וניל לו'דומה
 של הק' צפע  ששמעמשאסוד

 דו-

 הרה"ק
 החה"מ של שהקדרתה שאסר ז"שמשעווע
  שהתגוררו וחדר חדר כל לתוך מאירהי
 יוכל שלא בישיבתה שלמדו דמבהוריםבה

 לגדולי התלמה-ם גדלו וכך עה, למץלהגיר
 שקהרם וכדת יציק ד~מהר-ם כמוישראל
 צית בבח" שהיו וסהרה קדהסה בהםהכניסו

 תורזע תצא להיות יכול ה" ואח-כוירושלים
 שמי מקובל וכן תורגז של האור בהםהאירו
 ה" לא זי"ע מלובלין הרה"ק אתשראה
 והנה עבירה, להם יום באותו לבואיכול
 דרכך, בכל לשמדך לך יצוה ומלאכיוכחיב
 וישמרך דדערו .ה"סמרך' ה' יכו-כךועה*כ
 כי של הכתוב כינת גם וח"כ החטאמז

 החמא, מן ישמרהו שהמלאך וכוןמלאכיו
 ומהרב היינו ה', למלאך דומה הרב אםוזה
 ףכול החטא,. מן לשמרו שיכול למלאךדומה
 אז ולהחזירה ולרתצה נשמתו ממכולהשיא
 תורה ממנו לקבל יוכל מפיהה תורהיבקשו
 ייכוה יא הלימוד כי יבקשו, .אל לאיואם

לכלתם
 מפיהה יבקשו הלשון להבין נעלוביותר



 ל א שדי

 התורה את לכתוב התירו ודגה ונ"להיקא,
 תורתך, הפרו להן לעתית עת משוםשבע"פ
  לעשות ;ת של הכתוב משמעות אתההגע
 שבע"פ, התורה את לכתוב שמותרשמשמע

 למדו שבניי זמן שכל הצצים דאנה.תקל
 לידי מעולם באו לא וסהרה בקדושהתורה
 ולכן קדושה שהתורה משום ההוריםשכחת

 קדוש כן גם שהה אליו קרירהמתחבבת
 שלוסתים בעוה"ר אבל בל.ינותק,כקשר
 אז בעולם, הקלעיות תתרבו בקורטשלא
 .התורה יריקא וריקא לעולם, השכתהירדה
 זרע בספה"נ תצה למאחה השכתהנתהוה
 שסיחת וכף אמרי למלך יה"כ זו .בפ*קודו
 הנודף אחורי שיונק פרעה דוגמת הי1עה

 להיות לישראל מנזת ה" לא .של4שהקליפה
 כתיב סיחת כן קדהסה4 של לנבורלהם

 הוא של.,ירף שתרגומו קד*ל שג"בספרים.

 ש5 ..שו"4שהקרי
 ']קרא העג שיהה לשון סחת תןמ, מכ היו תם יחח '

 גזברים שהולך עם4ש קד"ל צף ב"כהפליט
 נהאה בפשטות אבל הבתבעם ע"ננפלאים

ל",.דצג"
 אררה.

 דאגי.
 )ב-ב-.קשח( מחכים

 ע"ד העולם קיום נכל ההירדן חכמתהטלו
 ובתרגום ברא ברחושת תה החכמהעל

 נברא שהעולם והתצו בחכמתאירהיימי
 נגד( )יהצא - הקודש ארץ שהוא שת"מאגן
 הסמאות הקליפות חסנם זא לעוסה זהפכך
 הכררה, מישון האמורי תפך הפג סיחת,של
 חשדפוד התודה למוד את מעכביםשאם.

 נים-5."*ו עינן הית במילתי ועת ישראל, אוץמתודת.
 זבה בגימוד הכולס ים בקור

 חישן לומד, שהאדם התורה משכחתשהיא
 .עמ'

 שהקליפה מחשב41 בגימוד האותיות
 תה מחשבותיו, את לאדם לו מטמאתהזאת
 כי הה קד*ל, שתיות הצהרן ממשה.היפוך
 אהרן בחי* הוא דעת, נשמרו 'כהןשפתי
 ללטוד שיוכלו. בבגרי הכח נותן וחתואהכהון
 צר אהרן אל דבר ולכך לקלדן יומםחררה

 כפר ביב ובמשיש הנרות, אתבהעלותך

 מנח-ה וסיטצד ידרים לובשים הרוצהדרש"
 על הפטדה חת בפסל הכיק שחוון.ברדום,
. בגמרא דולפין ולזה האמורי, מלרסינפו
-. 
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 שמועה מה הכנעני וישמע ר( דף)רפה
 היא שם ואיתא אהרס שמת שמצשסצ,
 שכ4? עיטוש,. כנען הוא ערד הואניאון
 שיחון י טומאת את ביטל בעולם ה"שאהרן
 מקהצרקם ירדים בבח" שיהי בנפי אתהףשר

 הטומאה את ביטל רעפה ימשהלהתוה*ק4
 בעוג ולכך התורות שכחת שהביא עוגשל
 כי אותו תירא אל מופה אל וף יאמרכתיב
 חכם תלמוד נקרא ולכן אותה נתתיבידך
 ע"כ( קרא )שבת קאמרת שפיר מופהבהי

 שמבהיה הקליפה את בוטלו שלא עוד כלכי
 אכם. תלכיד להיות אפשר אי התורהשכחת
 שוסה אבהו ג'( )חגיגה דרש" ולכך.

 היפך דשטלת לו, שנותנים מה כלהמאבד
 השכחה קליפת בו שולט ולבןהחכמך"
 ת"ח של תשפך לו, שנווטים מהומאבד

 הוא שסיחת קודש הזרע ולפי פשועבהי
 היינו רע, בת" הם הכפללים ועש קד*לבהי
 בעון ה', בעיני רע ער השה בח"שעי

....

 סיחכן ולכך . הקליפות, שתי נתגהץמדץ
 איתא דרנה רימה בנימים הכלל עםהצוג

 וכשאדם שי"*, בשם חחים קבציהםבספה-ק
 תשאר הקדומתה ממנו נלקח בזה בחטאשבא י ..... ,-...

 נשאר ההד דצשלוקח?ם צ"ל טישכותית
 ממנו גחלים ועוג סיחון כי והעצהס"מ,
 רח"ל מזה תעשה הקדחנה, החתימהאת

 והססם, ועת סיחון של הגהיולש חוטחיבור
 כי שדקי, של הקדתי שם בגימטר"שהם
 זה ששולש שההום 1ה לעומת וזהבספרים, כסבזאי מחשבכם אינם ס-פ שלחיל
 על כותכים ולכן שדאי נום של הישךהוא
 הע הם וצת סיחת כי - שדיי שםהדלת

 ושראל ארץ של הפתה על ששמרוהסומאה
 שדץ. שם שם ההיפך וזה בבתבת2כבתואר
 שסותר לה' לעשות מעת אצי למדיםולכך
 חידתך חפרו נצה" משום והזינו כנ"ללנתוב
 הף ע"כ בשולבו החורה שכחת ע"זונצשה

ש
. 

 ההכרח
. 

 הרב דמם כן, דאילולי לכתוב,
 כי בבח" כנקל הינו ה', למלאךדומה

 החטא % כלומר לשמרך, לך יצוהמלאכת
 "פכהו עולץ דפקיו מפיהו יבקשו אזת2'ל
 מפי היא מפיהו ללמוד רשלו התורהחת



 א ב ס ל א ר שיי

 ומותר מפיהם יבקשו אל לאו חשםכתבם,
 כשהפו? להן לעשות עת כי לכתובלך

 התורש שבחת הנצבהתודתך
 שנתקיים נדבר חמה נאמר בהובעח~ג

 תורה עתהרה במלואם, זול אמרםבנו
 חצאף ע*ב( קלוח )שבת ששראלשתשתכח

 חשלה יומם שיושבןם בחורים מאותעשש
 טאומה זוכרים צין הקדושה, התורהבעסק
 התורה שכחת תתגברא שלסמו מהמכל

 מישראל, שתשתכר הוא האסון חבלבעילם,
 מה שכל עצמו ם להעיד שיהתל אחדואין

 לפני ורק בקופסא דמנח כמו הואשלומד
 שקא עצמם על שהעקץ אנשים הע זמןכמה
 נתן ר' הרה"ק שלסדו, מה מעולםשכהו
 ואסר מחוששת, דבר שוב כתב לאאדלר
 ולכן שמחדש דבר שום שוכח אינושהוא
 מסיגט הקדוש חותני לכותבם. רשאיארנו
 שה" מפורסם אחד ב"ל על פצם לימישר
 שלא שלמד מה את רבות פעמיםתחר

 והיןישכחסן
 בעליזת כמוזר ססש בעיני

 לחזור שיש דעתו על עולה הי שלאובשנתו
 לקרש באששרות ושאיך מפחוסם חשובלאדם
 לפורס, שהעל ולחזור לנחור שיצטרךכזה
 שכ*ז והיינו שלמוז, מה את ישכחו למהוכי
 כל את מכניס שכשהאדם עץצ הקךלפותגורם
 דברי לזכור יכול אינו עוצרו בתאיתראשו
 כתובות בתוס' מובא וכאשר הקדושההתורה
 מתפלל שאדם עד נהגתי, לא דבהקפד

 יכנע ולא יתפלל גופו לתוך תורהשיכנס
 ווההת*ס לי יובן ובזה לגופו,מקירים
 ?כל מחסידים בבדרנותו פעם סיפרהקדדם
 הבשן, מלך עוג הכתוב על תורהלאמור
 אגקאלצענעם מלך עוגה( )מלשח קימןעוג
 אפעטען כלומר אפעסען, בשן מלוח,על

 שירוש, שום לזה ואיו קיבען,גהשלצענעם
 הגה חיל לימוד צריכין ת"ח שלחציחתן
 ינעל שליכנע תודה ישראל של רבןמפי
 עת, של הטומאה כל דוה ללמודדדצה

 ושת", אבילה תאמת על חושבשכשאדם
 עליו תתגבר אז בהם, מכניס רחשו כלואת

 כי התוהם שכחת שהיא עוג שלהקליפה
 ויקע ושתה מאגל רק בא התודהשכחות

 אחרים. אלהים אלופנה
 לך מה אלקים אמר ולרשןחשפה*כ

 ואומר, הכחוב ממשיך והטחנם חקי,לספר
 כי שאלה, בלשון פיך, עלי בריתיותשא
 כל לזכדר שתוכל אצלך מציאות ישהאם
 תמיד בפיך להעת כשעכל לובו, שאתהמה
 שאאדם עוד כל כי לכותבם, שתצטרךמבלי
 לזה, להגיע המל תעו בקומט מתנהנאינו

 התודה שתשאר כדי תוכרזי שימעווכשפה-כ
 קדושים, והייתם להעת מוכרחבזכרונכם

 ביה לעבוד צויך שהאדם העבהרה ביתה
 ואב, תסח של איו בימים ובפרסהעולם,

 בזמן למאוד מתגברות הטמאותשהקליפות
 והתאמצוה התחזקות יותר צריכים חטאוא2
 יחכם לבקש וצריכים מהקליפות, יתפתהשלא
  שנזכה לבנו, וטהר שיהיו סימניותולילה
 להעח ענל ואז הצהרה, בקדושהלהתנהג
 כי המתק=ם, דבר שיה" בארוגלעבדך
 ולבקש לעתים, מימע יזהבו ולא קאי,קהשטא

 וישאר בפינו וכר ה' נא ותעשבמהבוכות
 שחיסה, הל' בריש הטופז ובמשש בשינו,תמיד
 ומקובל ב41נ שחיטה הלבות לומרשיחרצ

 ווכח אינו לשמה תורה שלחמדמצדיקיטשזה
 עף* בפינו והערב ופמבקויה2 רזה לימודועאת

 לשסף. תורתך ולהמדישיהד
 איד רדוים זה בכלוכשמתגבננים

 שום לנו ואק אמת, מתודת אנושרחוקים
 שרפאים הזף בנה חסר טה לזעתהשגה
 בבכי מצותי, את רוצים 12אינםבח"ג,
 שבא וכעבד פניה על מצותע לוטוכסין
 ענד תכל בפנת, בטרפזו לרבו כוסלמיס
 הבהתפש לפני שלם בלב שב האדםשאין
 תשאל ואם דשסרא, את לפתוח לואסור
 תשובה לעשות לצשות מתח".ם זהכיצד
 השבן אה"ב ע"ז חושבן:, רשעים יבאוהרי
 לסחוב והתיונו הכש טומאוחם, בתוךאתם
 רדוים תוהתך, הפרו משש שבע"פ התורהאת
 לבלתי מחשבות התשוב ויהוא שהשייתמזה
 רשעים, באבוד רוצה איש נדח ממנוידח
 טומר בספרי מובא חלבך בתשובתם,ורק
 בנים שובו לאחר אמר שהקב"השאף

 משתדל ה" אם בכ4ז מאחר חוץשובבים



לא סבאישראל

  תשובש השערי את לבקוע יכול ה"הרבה
 )שקאי הבית בעל לך ואוסר מה בלתחצץ
 הוכל ת"כ מצא, חוץ  עשה הקבתה(על

 וכו' ולרשע השיכת חמר שעלי הואשאמת
 להתחזק ?ריכים עכוז חקי, לספר לךמה

 שעה והצלני עלי רחם מוצוכ*עולבקש
 הפורש כל כי נפש, פיקוח של בנדראצלי
 ולכן הח=מ~ מן פורש כאילו התורהמן

 אזח ולא הלפניך, תשלכני שאלאבקשך
 בתשובה. שתקבלני עדמכאן

 אפיל רשל שאמרו הרמז דזהואתשר
 הדס של צהשרו על לו מונחת חרהחרב
 "( )ברכות תוחמים מן עצמו ימנעאל
 בו אין קדקוד חצר רצל מכף שחפ"הינו
 וכוו מתהלך שער קזקהר בבת" והואמתום
 להשיית יקוה עכ"ז שקיטנה מצוה שוםשאין
 יקבלו ואולי המת במנת יחפוץ ל%אשר
 של הסוד דזה נ"ל ובזה בתשחמעלבסוף
 ישראל, סוררה כפרה על שמרטו תדומה,פרה

 לדיציא צריך ה" ולכן החטאתה מןדודומה
 להכנג לה נותנים שמק למחנה, מחוץאותה
 מחמת הישנים לפני להכנס רחו" איננהכי
 מבעדוד שמצכבת המתהפכת החרבלהם

 זו מפרה תעשה מרחם השינתולבסוף
 הכהן דזיקא הוזקק מלמדת ובזהחטאת,
 שאעו בה העוסקין שמסמאה טבשגשהוא
 אס השפגה וכצלל, הוא ור מלאך כיבבת"
 טמאים. לטהר זה כהן גם יכול ויזרהשי"ת
 שחיטב שאף פישראל אדם כל על ~מדתה

 שאם נרע ישראל, מכלל הוא נדת חרישכבר
 הרצה בפני היחמד דבר לך השן דוקאיהצה
 חה הבוית*ש, לפני לתשובה להתקבליוכל
 טעמה להבין שלמה ביקש המדרששאסר
 רחוקה והנא אתכמה אמרתי אסר פרהשל

 ואפ" בחכמה, תמיד שאשאר היעןממנת
 שאינם ממנה אני שרחוקת רהטהשאני
 תחתיות לשאול אותי וזורקים בשימהשירהצים
 הה אחכמזג לזמר אני מטל עודהשפפה
 יה-צ שאני אף כי איימה, פרת שלהטעם
 ואפדה חקי לספר לך מה של בכללשאני
 ולהשאר להתחנק ואנסה אחכמהאסרתי
 הקדושין ובתורהבאמתותי

 זה דייקני אתותה חקה זאתהפה*כ
 תלש ובזה כדלה, התורה לכל שנונעתחק
 ש8' לאמור, וף צוה אשר שתדע התורה%
 יעסקו שבנע לאמתי,צוה

 בהם-
 הכירה

 שאינם ופירע ואפזז שהגש אוש בבלהקדשיה
 ספיה פרה בבה" שי' גאפ" בתורתורושים
 מחוץ להית צו-ך "ימקומו החטא מןואדומה
 המאת, לבסוף מזה יה" בכרז ישראל,למתנה
 הטלא כ"ג(. )ן4ז רתסצשג קר"דחיסת
 דרו מטיפין בם( )ביוסדו דומע האפלאים
 אותו ומסבילין הפרה את השחרףהבצע

 אומרים שהיו צדוקין של מלבןלהוציא
 והרשעקם משית, היתה השמשבמיורבי

 עעיד, בין קורא שסול אתה וכי לחצרהצו
 לסהר תחיל בטובורג חני בעצמךשתה
 שאף תוסרק לנו מלמדת לכן ישראל,בני

 ניצוץ בו השת טמא  עצמו את רואהוכששרם
 הפרו 6ל לעשות עת בכרז קדחטה,של

 שטעל עד מעמד להחרק יטלהורתך
 בנפי. את גםושהר

 פעמים ג' המסורה פ" שתהואאשר
 ואסף השוך סוסה איו שסף "גחואסק

 נדחי השסף תע י"א( הן )8*בהמצהרו
 שהמסחהה תגל י*ב(, י"א )"וע"גבראל
 המשיחיג בעקבתא שיה" מה ללמדנובא

 ושתוכיחו המנהיגים היו שיזרות בכלדהנה
 אבל עליונים, קדותי ששער צנייאתן

 טל במצב יהי שבנא דמשיחאבעקבתא
 מישהשל תורה תשהדו הה" תורתך,הפיו
 במקום אז ה', למלאך דזמה הרב יהיולא

 לגדא יוכל א"צ. להטת השהדל איששאי
 והוא מתהם בו אע בעצמו שהואהמצורצ
 המסורה וזמש מוסה בתמותת בניי אתטהריך
 להיות צריך באמת לעולם מהוך, איוואסף
 נתנהג בשיר שהמל"ח מהור, אישואסף
 דמשהזש בציקבתא אולם הזהרה,קדחצה
 ושסף ץה" והכופרים, הצדוקיםכשירבו
 נדחים בבח" יהיו שבנא ישראל,נדחי
 שיברא יחכו ואם השפים, בקצה נדחךהה"
 בנקי יתדרדרו לאן ה', כמלאך סהוראיש

 לכך בעולם, פתגברת וכפירה וסיבותדיי
 עצמו שהמוכיח אש" המצורע חופףאז



 ל א ר שילב

 ידז על להטהר בנא יוכלו מצורעי""
 נדח. מבעו ידח לבלתי ירחםוהשיית

 המזכה כל הינץ רפא ערדואפשר

א~
 פ"נ( )אבות חץ, על בץ חטא אק הרבים
 חוב חייב שח" אחד על משל אמרחקה*ק
 למאוד בחל בסמם שהסתכם למלךבחל
 זאת. לולם צאן בשום ביבלתו ה4של4
 לי אק ראה לו חימר המלך לפניבא

 זעפי/ חייב, אני אהגר את לך לשלםהיכולת

 לא עם אותך ואשרת שנים אלף אח"אם
 ללכת :אני ריצה ע,כ החוב, את לשלםאוכל
 שחייל מי שכל ולצעוק מדינתך רחובותבכל

 תראו לא, אם כי שישלם, למלךכספים
 והנמשל לשלם, יכולתי שלא ממני שנעשהמה
 ולומר רבים בת בנוער להוכיח שהולךמובן
 בחטאים, משוקע שהנני עמדי נעשה מהראו
 כי חובותיו, הזמן במשך ישתלמוועי"ז
 מה כל על כבר לשלם יכול אינובעצמו
 הוא, גם יזכה אולי אחרים עיי אבלשחייב'
 שהוא אגפא התצורע ואסף המסורה נ"לוזה

 השסף בנ.י את לסהר הוא הולךמצורע,
 הנדחים בנרה אל לצעוק איילך ישראלנדחי

 יהד וע"כ הבוית*ש, לפניו בתשובהשיחזרו

 בעצמו הוא שגם מהור איש ואסףלבסוף
 ישראל. נדתי ואסף ויה" עיכז להסהריזכה

 כפרה אדומות פרה אליך ויקחווזפה*כ
 בחסא השדומה דעת שום בה שאתסוררה
 עול ההנו עול, עליה עלה לא אשרכנ=ל
 לטהר כדי מזה יקחו אם אבל שמים,מלכות
 לקרבן נחשבת גם זו פרה תהא אזטמאים,
 המדרש יובן ובזה כניל, רחמנא קר"וחמאת
 פרה פרשת כהיה, על לחלוק קרח ראהמה

 לתרץ הם דהגה ונול ותמחה, ראה,אדומה
 משה על חלק לא שקרח ולומר קרחאת

 אמרו וכאשר כבדד או שררה שרצהבעבור
 חשבת לעצמו עשה קרח רק ה", פקחקרח

 באס

 אדה שהוא ע"ה רבנו דלמשה ואומרכזה,
 מנהיג להיות מוכרח אינו הוא-נביאים,

 כי שלמות, לעצמו עי"ז לקנות שקללכדי
 וגבעוה ההש בק 'חתן ימ4 כל יתבודדאפי'
 קרה אני כן לא במעלות, להתעלותיתל
 שאותך תקוה 'עטם לי כבר אין עצמישמצד
 פשזזיךי זה בזכות אבל לתקן, משהועוד
 זכותם בשבילם מנהיג ואה" ישראלאת

 הה תקון, משהוא לי שיה" לי גםיעמוד
 שהם קדושים, כולם העדה כל כישאמר
 במנהיג כ"כ צורך להם ואין קדושיםממילא
 על תתנשאו ומדוע ועוד שינהינם,קדוש
 להיות צורך לכם יש מה שבשביל ה',קהל

 יכולים זאת מבלעדי אתם הרי כימנהיגים
 רשוש ועד רגל שמכף אני 'אבללהתעלות

 מנהיג, להיות צריך אני מתום ביאין
 שיה" כרי לי שמעו בנים לכווכשאה=כ
 לכן עצמי, את לתקז שאוכל טובהבשבילי
 מחטאיב פחד מחמת כי אלמדכם ה'יראת
 קרה טענת ה" תה אתכם, מלמד אנישלי
 לא תה נהנה זה של בכלל זה והרישטען
 לחלוק קרח התה מה המדרש פ" וזהחסר,
 שקרח רזיה, ורומה פרה פרשת בהוהעל
 עמה שמטהרים שערי סוררה הפרה אתראה
 ה2'ל חטאת עצמה היא נעשית הטמאיםאת
 גם יזכה שע"י התנהגה את רצהולכן
 יפרח כתמר שצייק בזהה*ק איתא ולכך.הוא,
 שהצה קרח רצה דוה לומר המי קרח,ס"ת

 בכתבים שאיתא כמו יפריחו שאחריםלעשות
 חכה ויי"ז לאחרים יפריח היינושיפרח
 והבן. וכנ"ל צדיק, בשם אח"כ להקראהוא

 הרח לבלתי שיה" וירחם השי"תויעזור
 צא לי שאמרו זה על האפ" נדחממנו

 סמה מקצת עכ"פ לתקן תוכלממחצתי,
 רלעשות לשמור וללמד ללמוד ונזכהשפגמנו,
 בב"א. עולם בגאולתונגאל
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 בהלכה תורהדברי
 : כתובות במס'שיעורים

 דברים ש"ק לילבשוה"ט
 הרה"ק של דהילולאליומא

 זי"עמרודניק
 הזה בזמן דמצהבסוגיה

 באגדה תורהדברי
 ואתחנן פ' דרעוין רעואבעידן

 שליט"א .מרן.מכ'";
 דאיך בסוגיא כוץ לירחון השלמהא(

 ובמסתעף קטן בנכסימחזיקין
 דשבויה בסוגיא ע"ב כ"ז בדףב(

 ובמסתעף בשמאל סת"ם כתיבתבענין

 אביו בו שמת כיום דהנודרבסוגיא

 אמנוביץ אריי ישראלהרב
 שליט"א מרןמכ"ק
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 בהלכה תורהדברי

 שלייצא מרןמכ*ק

 כתובות במסישיעור
 בו, טמא" ל"ף8ראלהולטה
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 יהה14 ר' מודה וליתני ע"ב יץבדף
 ולקחתיה הייתה שלך זו שדה להבירובאומר
 יש אם סיפא למיתני בעי דקא משוםממך
 ממנו לקהתיה אומר והוא ומלו שהיאעדים
 לא אמאי הזקה שני דאכיה אי דכיהיכי
 פשיטא חוקה שני אכלה דלא ואימהיש
 דאכלה אי נמי אביו גבי א"ה מהימזדלצ
 יהיש דלא ואי מהומן לא אמאי חזקהשני
 גבי בשמתא מהיש דלא פשיסט חזקהשני
 בהיי נכתים שאכלה כגון לה משכחתאביו
 צין דאר'יה שדריה בנו בח5 ואחתהאב

 ובתוס' וכד, הגדיל אפ" ק% בנכסימהזיקין
 שמואל רבינו פי הביאו הבן בח5 ואחתד"ה
 הגדיל אפ" השנו הגדיל אפ" דקאמרדהא
 קטן דאבוה מילי לגבי דגדגן האבבח5

 הבחים בחזקת דאמר הצ דלפירושוואוית
 גדול כשה" היעז הבן בפני חזקהדה"א
 להלום פחד וקווה עב"ל, החזקהבתחלת
 גדול ה" אם נפלתם דמאי הק'דבריהם
 גדול ה" אם גם ה40 קטן ותבההבמלי דנדי דאמרת בית לא או החזקהבתחלת
 ב- האציך ובהפלאה כן, גימא החזקהבתחלת
 שמואל שרבינו וכתב הרשיעם שיטתביאור
 באמת הבן סשיצדיל שנים ג' דכשזהחזיקס*ל
 על חוקר הוא שהגדיל ניון דמסתמאמועיל
 והשו"ע הרגם כדעת למתוח לי והוי אביונכסי
 שנים ב' בהחזיק ודוקא סי"ס קמ*ס ס"בחתם
 אפ" דקאמר יא הבן בחיי הזחת האבב55
 אביו שמת קודם ה5ץל אפ" השנוהגדיל

 שנ" דבי כיח שנה הבן בפני החזיקואח.נ
 קם זובן ה" אביו בח5 שהחזיקהראשונים

 שהגדי דכית אפר" ולא זו חזקה פועילאינו
 מוט קודם אביו לו צוה מסתמא מותוקודם
 כח" שנים שני זה בו שהחזיק זוששדה
 זהוי נדין שלאהוא

 ל-
 בב כמז למהות לבז

 ואח, האב בחיי שנים כשהחזיק דמועילגדול

 דל כית הכי אמרנו דלא קמ"ל בנובחיי
 סף אך את"ד, החזקה בתחלת גדולהי'
 דגדזל אמרגן דנני כנ-לצ"ב

 במיקי
 דאבו

 בתחל גדול ה" אם נפקיח מאי הואקש
החזקה.

 וליפו בדיה התתר דברי בהקדםוהנ"ל
 דת הייתה שלך זו שיה יהושע ר'מץו
 במהרץן" תתב וברי, ברי דהוי טפירביתא
 מתז דאיירי בכשנה לעיל בתוס'דלפם"ש

 ש זו שיה דקתני נמי השתא בתבעואפ"
 בם נאמן ואפכה וברי בברי הינו וכראביך
 אבי של זו בשדה למסיי דאיכא דרקלאלא
 חד ושמא ברי וחף ונבעו בלא דאייריוכד

 ט רבותא דהף העתה ולך זו שדהלמתני
 בכו אלא ושמא בברי ב" למטעידליכא
 ד( סטנתם ביאר ששף ובמהריםוברי,

 כבו נמי איירי אביך של זו דשדהדתני
 יונ לא ממנו לקחתיו טענה על מ"מוברי

 ו השד,,4דה בברי תובע דק בברילהנחישו
 משא' שסר אין ולזה אביו של אהדפעם

 ד כמנה לקח שלא להכחישו יכולבן"ץץ'
 מנ ולקחתיר שלך זו ודה דליתניהרבותא



 א ב ס ל א רש

 מ"מ ממנו לקח שלא כבוי דמכהישודחף

 ע"ש.נאוש
 בה- ה,-א"ש בקצם מ"ש בשסס.קח?איהי

 סיען צי תאמר ואם וז"ל ריי ומודהמשחה
 מיגו ליכא א"כ חביו של שהייתה בריסטנת
 מעולם אביך של היתה לא אמר הוהדאי
 לקחת" סעע דקת השתא אבל פניו מעיזה"

 ויש לקחה אם ק-צ לא דהא מפיז אינוממנו
 היתה אבי של ברי  טענת טצץ דקחלומר
 לקהה יסלא ברי מענת מעין יפי במימירי
 בודה וברי בבדי מחרי דאי מפורש הריע"ש,
 לקחתי סענת על גם ברי הוי אביך שלזו

 דליתבי כהמהר,צי*ף לפרש א"א ולפהזממנה
 סענת על דגם טפי רבותא דהוי שלך זושדה
 גם דהלא בברי לי' מכחיש הוי ממךלקחתי
 מירי אביך של זו שדה נמשנה דתנוהא

 ול- ממנה לקחתיו סענת על בברידם8חישו
 8ך כנ"ל, כהמהדש"א לפדח ההכרחפזיז
 פרשיות עירוב ד"ה ע-א ק*ז דף בב"קהתוס'
 לא ממנו לקחתי טענת דלגבי כונובסופו
 ה- שיטת וזה ע"ש בברי להכחישו הבןידע

 דמיירי הנ"ל הרא*ש לפימ"ש אך שיף,מהרגם
 מאביו לקח לא וידתה בברי הבןדמכחיש
 כהמהרו?"א. התוסג בדברי יפרשההכרח

 בברי להכחישו יכול רהבןוהמציאות
 שקודם בכה"ג רק לויות יכוי מאביושלא
 פלתי שאצל הזאת שהשדה לו אמרמותו
 ואף מעולם, לקחה ויקח אצלו היצגזולה
 פקרי ג"כ לו אסר שאביו מכח רק הואדהברי
 הרמב"ם בפלוגתת תל" זה לכאורה אךברי

 דהרמב"ם ת"ז שטין מטהר בנ"אוהראב"ד
 אלא הימת וצבועה משביעץ אע שםכתב
 פטרך ספק טענת על אבל הער טענתעל
 וכו' מכה אצלך לי ויש לו כמנחמהכיצד
 לי צוה או מנה אצלך לי שיש אבא ליאמר
 והנתבע ווקף חצה אצלך וי היישך עדיםבפני
 משביעת אף שסחי הגז כלום בידי לך אץאחצר
 מח"ה איני בזה כתב שם והראב"דהיסור

.

 ראב"י אמר זו ועל ברי סצנת היא כילו
 שהע- עצמו טענת על נובע וכאוםפעמים
 שאמר והוא עכסו בטענת בבא אותהמיד

 ואני לי ברי אמר שאם חבא לי צוהכך
 אביו לי מה הוא לי מה אמדו זה עליודע
 ברי טענת להרמתכם א"כ עכ"ל' לרבנןחרפ"
 ולה- הוא שמא כטענת מאבץ שומעטכח

 הראכ*ד בהשגות וע"ע הוי ברי סענתראב"ד
 ובס' ורבנן דראסטי במוגש בניטה הרישףעל

 בחוים אלו דעות ב' מחכרים תע שם,הזכות
 אבא לי אמר לחברו האומר סכ*א עיטס"
 בידי יו או אומר והלה מנה בידך לושיש
 היסת משבועת אף לפסוד י"א חמשיםחלא
 והמחלד החודה, שבועת יישבע שחיבוי"א
 ההלואה בעצבו ראה לא היורש אם היאקת
 שכן לו אמר שחביו מכח רק ההודאהאו
 בנ"ך ועי"ש שמש או ברי מחשיב איהוא
 בנאד גם וצ"כ בזוג באריכות פ"בס=ק
 מאביי לקחו לא שהוא בברי מכחישוכשבן
 לפני כן לו אמר וכאביו מפני זאתויהרע
 דוקא זה ברי טענת הף דלהרא"שמותו

 מקרי הרמב"ם ושויסת אבל המאב"דלשיסת
 הגמ' קושית לפרש נוכל שפיד ולפיזשמא

 הייחד שלך זו שדה בצומר ריי מודהולנחשי
 לקח- על דאף טשי רבוהא דהר מפךולקחת"

 אביך של זו בשדה משא"כ בכוי מכחישותי
 ומא, הי מכחישו אם דשני ממםומקהתי

 מדסק ולפי"ז שייני במהרכם שטף מהוכפי
 ולעחחי הייתה שלך זו שדה וליתני הגם'לשון
 שדה לתני דלא קושיתו עיקר דלכאודהממך,
 הזכיר הלמה שלך וו שדה חלא אביך שלזו

 דלתני הקהתה עיקר להנעל אך מסך,ולקהתי
 לקחתי טענת נגד גמוד ברי ושף טפירבותא
 רהבן.ממך

 משה השיב בשחת לאא"ז מצאתישוב

 וברי בקצת וכתנתי בוה' מאד האריך ע"אס"
 עיינו. הק'לדבריו

 אביו מכה ברי דבטוען דס*ללהרמב"ם
 במשנה דא"כ לתססה "פ ספק טענתהוי

 לעיל ולפשפש נאמך אינו ידים "צ ה4םדקתני
 אימא דברי ר"ל ורפי הדאה ע"ב י"בבדף
 ופסוען במה נאף חינו למה א"כ עדיףברי

 כשמכתימו אף והבן כוי דהף מאביושלקחו
 סענת דק הף לא לקח שלא לו אמרשאביו



 בהלכה תורהדברי

 שליט"א מרןמכוק

 כתובות במסישיעור
 כו, סמא* ל""8ראלהשלמה
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 יהושע ר' מודה וליתני ע"ב י*זבדף
 ולקחתיה הייתה שלך זו שדה להבירובאומר
 יש אם סיפא למיתני בעי דקא משוםממך
 ממנו לקחתיה אומר והוא גולו והיאעדים
 לא אמאי חזקה שני דאכלה אי דמיהיכי
 פשיטא חזקה שני אכלה דלא ואימהיזע
 ואכלה אי נמי אביו גבי א"ה מהימןדלל
 יאכל דלא ואי מהימן לא אמאי חזקהשני
 גבי בשלסא מהיק דלא פשיסא חזקהשני
 בח5 שמים שאכלה כגון לה משכחתאבע

 איו דאר'יה וכדמה בנו בח5 ואחתהאב
 ובתוס' וכר, הגדיל אפי' קטז בנכסימהזוקק

 שמואל רבינו פי הביאו הבן בח5 ואחתד"ה
 הגדיל אפין המנו הגדיל אפיי דקאמרדהא
 קטן לאבחה מילי לגבי דגךזל חטבבחיי

 הבהים בחזקת דאמר הת דלפירושוואור"ת
 להלום מאד וקשה עב"ל, החזקהבתחלת גדי כשהי השנו הגן בפני "זקהדהויא
 גדול הף אם נשק*מ דמאי הק'דבריהם
 דגדגן לאמרת כיח לא או החזקהבתחלת

 גדול ה" אם גם הסו קטן דאבוהבמלי
 ב- האויד ובהפלאה כן, גימא החזקהבתחלת
 שמואל שרבינו וכתב ההעב"ם שיטתביאור
 באמת הבן משהגדיל שנים ג' דכשהחזיקספל
 על חוקר הוא שהמהל כיון דססתסאמועיל
 והשו"ע הר"מ כדעת למחוה לי חרץ חביונכסי
 שנים ב' בהחזיק ודוקא סי"ט קמ*ס ט"בח"מ
 אפ4 דקאמר ח"א הבן בח5 ואחת האבבורי

 אביו שמת קודם הבמי אש" הינוהגדיל

 שנים דב' כיח שנה הבן בפני החזיקואח"כ
 קמן שבן הה אביו בח5 שהחזיקהראשונים

 שהגדיל דכית אמר" ולא זו הזקה מועילאינו
 מוחו קודם אביו לו צוה מסתמא מותוקודם
 בחיו שנים שני זה גו והחזיק זוששדה
 בבן כמו למחות לבל ל" והוי כדק שלאהוא
 ואחת האב בחיי שנים כשהחזיק דמועילגדול
 דלא כיח הכי אמרי דלא קמ=ל בנובחיי
 סךס אך את"ד, החזקה בתחלת גדולה"
 דאבנה במילי דגלול אמר" דאי כנ"לצ"ב
 במחלת גדול ה" אם נפק"מ מאי הואקטן

החזקה.
 וליתני בד"ה התתך דברי בהקדםוהנ"ל

 דחף היתה שלך זו שדה יהוידע ר'מודה
 במהרש*א וכתב וברי, ברי דהף 5פירבותא
 מתג" דאיירי כבשנה לפיל בתופידלפמ"ש
 של מ שיה דקתני נמי השתא בתבעואפי
 במגו נאמן ואפנה וברי בברי וינו וכראביך
 אביך של זו בשדה למטעי דאיכא דר"לאלא
 והתל הצמא ברי והף ונבעו בלא דאייריוכד

 מפי רבותא דהף הייתה ולך זו שדהלמתני
 בברי אלא דפמא בברי בד לסטשידליכא
 דחף כוונתם ביאר שייף ובמהר"םובדי,
 בברי נמי צירי אביך ול זו דשדהדתני
 יובל לא ממנו לקחתיו סענת על מ"פובדי

 ה" וכהשדה בברי תובע וק בבדילהכחישו
 משא"כ שסר אין ולזה אביו של אהדפעם

 זזה פטצו, לקח שלא להכחישו יכולבדידת
 ממך ולקחתיו שלך זו שדה דליתניהרבותא



 בא ס לישרא

 מ-ם ממנו לקח טלא בבור דמכח"שודאף
 ערש.נחבש

 בה- ה,יא*ש בשם מ"ש בשטם*קוהגיהי
 טועך אי תאמר ואם וז"ל רני ומודהמשכה
 מיגו ליכא א"כ חביו של ונהייתה בריטענת
 מעולם אביך של היתה לא חמר הוהדאי
 לקהת" טעה דקא המתא %בל פניו מפיזה"

 ויש לקחה אם ק-צ לא דהא מעת %ינוממנו
 היתה אבי של ברי טענת סעף דקאלומר
 לקחה שלא ם טענת טען דקא נמימגורי
 בודה וברי בברי מנורי דאי משרש הריע"ש,
 לקחתי טענת על גם ברי הוי אביך שלזו

 דליתני כהמהרווי*ף לפרש א"א ולפהזממנה
 טענת על דגם ספי רבותא דחף שילך זושיה
 גם דהלא בברי ל" מכחיש הוי ממךלקחתי
 מזירי אביך של זו שדה במשנה דתנוהא

 ול- ממנה לקחתיו טענת על בברידמצחישו
 אך כנ"ל, כהמהרש"א לפרש ההכיחפזיז
 פרשיות עירוב ד"ה ע"א קנז דף בבקקהתוזי
 לא ממנו לקחתי טענת דלגבי בחבובמושו
 ה- שיטת תה ע"ש בברי להכחידו הבןידע

 דמיירי הנ"ל מרא-ש לפימ"ש חך שקקמהר-ם
 מאביו לקח לא שהלה בברי הבןדסכחיש
 כהמהרש"א. התתר בדברי לפרשההכרח

 בברי להכחישו יכול דהבןוהמציאות
 שקודם בכה"ג רק להיות יכוי מאביושלא
 פלחי ואצל הזאת שהודה לו אמרמותו
 ואף מעולם, לקחה ולא אצלו היצגזולה
 מקרי ג"כ לו אמר שאביו מכח רק הואדהברי
 הרמב"ם בפלוגתת תל" זה לכאחהה אךברי

 דהרמב"ם ע"ז הטין מסחן בפ"אוהראב"ד
 אלא היסח שבועה פשביעת אי שםכתב
 פסוד ספק טינת צל אבל חטוי טענתעל

 וכר מנה אצלך לי שיש לו כמחומהכיצד
 לי צוה או מנה אצלך לי שיש אבס ליאמר
 וכבתבע הזף בבה אצלך לי ש"ש עדיםבפני
 משבועת אף אסור הזז כלום בתר לך אעאחזר
 מודה איני בזה כתב שם והראב"דהיס21

'

 האר"י אמר ד ועל ברי סענת היא כי לו
 והעי עצמו טענת יל נשבע שאדםשעמרם

 שאמר והוא עצנו בטענת בבא אותהמיד

 שאני לי ברי אמר שאם חבא לי צוהכד
 אביו לי מה הוא לי מה אמרו זה עליודע
 ברי טענת להרמסכם א"כ עכ,ל' לרבנןהופ"
 ולה- הוא שמא כטענת מאביו ושמעמכח

 הראב"ד בהשנות וע"ע הוי ברי טענתראב-ד
 ובסו ורבנן דראסטי בסוגוא בגיסו הרידףעל

 בחרם חלו דעות ב' מוזכרין תע שם,הזכות

 אבא לי %מר לחברו האוסר סכ*א ע"הס"
 בידי לו אין אופר ההלה מנה בידך לושירו
 היסת הצבועת אף יפטור ירא חמשיםאלא
 והמחלד התורה, שבועת יישבע שחייבוי"א
 ההלואה בעצמו ראה לא היורש אם היאקת
 שכן לו אמר שאביו מכח רק ההודאהאו
 בש"ך וע""ש שמא, או ברי מחשיב איהוא
 בניוד גם ות"כ בזה, באריכות פ"ב45ק
 מאביי לקחו לא שהוא בברי מכחישוכשבן
 לפני כן לו אמר הנאביד מפני זאתויחרע
 דוקא זה ברי טענת הף דלהרא"שמותו

 מקרי הרמיכם למיסת אבל הראב"דלשיטת
 הגמ' קושית לפרש נחבל שפיר ולפיזשמא

 הוכחה שלך זו שדה באומר ח"י מודההכתבי

 לקח- על דחף טפי רבותא דהר מפךולקחת."
 אביך של וו בעיה משא"כ בכוי מכחישותי

 שמא, הר מכהיתו אם דחף ממםולקהתי

 מדקק ולפיז ,צי"ף במהר-ם שפף מהוכפי

 ולקחתי הייתה שלך זו שהה וליתני הגמ'לשון
 שדה לתני דלא קושיתו עיקר דלכאחרהממך,
 הזכיר ולמה שלך י שדה אלא אביך שלזו

 דלתני הקושיא עיקר להנ"ל %ך ממך,ולקחתי
 לקחתי טענת נגד גמור ברי זקור טפירבותא
 והבן.ממך

 מזוה השיב בשו"ת לאא"ז מצאתישוב

 רבדי בקצת וכחפתי בזה' מאד האריך ע"אס"
 עישש. הק'לדבריו

 אביו מכת ברי דבטחע דס*לולהרפישם
 במשנה דא"כ לתמוה יש ספק טענתהוי

 לקיל ולפשוש נאמך אינו עדים יש החםדקתני
 ושמא דבדי ס"ל וע"י דדתה ע"ב ט"בבדף
 שסוען במה באמן %ינו למה א"כ עדיףברי

 כשטכחיוו אף והבן ברי דהף מחביושלקחו
 סענת רק הף לצ לקח שלא לו אמרשאביו
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 החכמה שבם' וראיתי עדיף, ברי וא"כטמא
 התתב דזפכ"ש וכ' גדול בפלפול בזההאריך
 לשמא טוב שמא בין לחלק ע-ב י"ב גדףלעיל

 דברי וכ"י ד"ה אמרי גרוע בשמא דרקגרוי
 דהה בבן הכא א"כ סוב בהגמא ד"אשזיף
 עדיף דברי ס*ל לא וריי ר"ה גם טובשמא
 בשמא וסגל מחלקי דלא למשיסות אךשיי"ש,
 והרמצים עדיף דברי הח"י רפה אמריהסוב
 טוב שמא בק חילוק דעת מהסובריםהוא

 ושמא וברי בסוגיא בפניי יעתלגרוע
 וריי ר"ה יתרצו איך הקודם, בשיעורוכמ"ש
 דירן.משנה

 דברי רס"ל ות"נ לכ"י דאף לומר~פענ"ד
 יידן משנה יקרנה ג"כ עדיף ברי לאוושמא
 ברי לאו כצמא דברי דהמתם ההצוםכנ"ל,
 וה- מר" בחזקת ממחא דאיתי משוםעדיף
 גמות מוחזק הר בהממון דהמחזיקממינה
 וכלקחתי ברי שהטוען בקרקע בניודמשא"כ
 להבן דיש ורק בקרקע ומחזיק יושבמאביד
 עכ-ט אך בקרקע דעדיף קמא מראחזקת
 מוען בהקרקע כעת דהמחזיק דבכה"גי"ל
 כנ"ל שמא קמא מרא ירקת לו שיש תעץברי

 דמוחא אדתתא תיקו וארצא עייף ברילבשי
 בש- אף פידו מספיקא הבז יוציחנה ולאבה
 דלמה לנ"ע כעת ביוהר קווה וא"כ סוב,מא

 לקח- ברי המוען נאמן דאינו המשנהאמרה
 ממש.תיה

 חשקת קמא מרא ושזקת דדינאובעיקרא
 הדבר לתלוש יש כעת בה שמוחזק בתרססלא
 דרבה כוותו הלכתא ע"ב לב דף דב*בבהא

 והלכתא תיקום ארעא דקחמא דהיכאבארצא
 זוזי דקץמי פריכי בזוזי יוסף דרכפת"
 דלעיל ראשון דין באותו השבזם אי'לוקמק
 מי יצל טעם אבק בר אתץ לרבמספקא
 בראשון פוסק הלכך יותר בהאהמשנחתם
 מקחו על העמוד לדקר לו מה דצמרי'כרבה
 ורוי רבה של סעמהתם איתבררו דלאדכית

 בעל הלא מוחזק והלוה זוזי וגביהממתשה
 ויטול רחי' השטר בעי יביא אמר"השסר
 מס- נוציא ולא תיקום ארעא דקיימא.דהירת
 וה- ליקום, דק"מי היכצ זוד גןפק

 ולפרש לדחוק צריך דלפי-ז כתבו שםתום'
 דדינא לספיקא ותרי דתרי ספיקא בקולחלוק
 שנכ- כמו קמא מרא בחזקת אוקמא דלאדהא
 אוקי כ' דף בכתובות דאמר" דברשסיאסי
 שס" בר בחזקת ננסי וצוקי תרי בהדיתרי
 ואר דצי דליתנהו כמאן וחיי תרי הויהתם
 הכא "בל קמא מרא בחזקת אדעאקמא

 כדלי שתך לא התם כמאן דיכא לזדמספקא
 מיד 21וציא מתק אחזקת אוקמא למיסרהאי

 רשב*ם דמחלוקת 41ש וכף ודוחקהמוזזזק
 דחזקח ס*ל דרשב"ם בזה להסביר ישוהתום
 כעת להמוחזק שמבטל כ"כ אילים לאס"ק

 כעת ,צסוחזק דמה ורק אינו, כאילובקרקע
 מסתבר ולכן בי חיה מעליותא ג"כבקהקצ
 במציאות ההא הספק אם דרק לרשב"םלי'
 מה המציאות יודעים אנו דאן ותרי בתריכסו
 מחק, חזקת בתד דאזלינן אומרים אנו אזהיא

 בספיקא משארב דהשתא ממשהק ל"ועזץף
 ההלכה לפסוק איך יודעים אנו דאהדדינא
 הקרקע להוציא דין פסק בתורת נוכלאיך

 לא והאנחנו זמן כל בהקרקע כעוזמהמוהזק
 יאמר דמוחזק הש כמאן ההלכה בפסקוראים
 הקרקע שאת הלכה ובררו יא" אייתולברד
 דחז- ת"ל דוחק פתה שכתבו התוס' אךשלי,
 כאילו כעת והמחוזק סובא אלים מ"קקת
 ומפיקא דמציאתז ספיקא בין חילוק השיאינו
 כלל הוא חזקה לאו כעת דמהקקדדינא
 בפרז באל"מ העשו דרינק. מ"ק חזקתנגד

 וכה- השרר שעב"ם, בשוטת מ"ששלכידות
 חחו*ב וזלמה בית בשו"ת מאד בזהאריך
 ונ"ט. ס"ז פ'בסי

 בסלה אינה דמחאק כם4ש רובצםלמשיסת
 בבתוי גופא מהתוס' ובאמת מ8ק. הזקהלגמרי
 דממעא דדרא דאיכא ד"ה ע"ב כ"ג דףבזת

 אביך ק"ל זו ופדה ומהאומר ר8ח בשםשפירזנו
 בשדה מחקק הוא הימנו ולקחחיההייתה
 וממפלא התה סילתח דמתהק משמצ41ש
 דהמוחזק דבכה"ג קושייתנו שאת ביתריוקשה
 וכנ"ל. ליהמן שמא סחת והבן בדיסהנן

 יודה רשתכם דגם מסתבר ודאי האאך
 ההאי קמח מרא לחזקת חזקה עודדבהצטרף



 אינו כאילו והמחוזק סובא אלים מ-קחזקת
 בסי' הריב"ש שכתב וכמו דדינא בספיקאגם

 די דהיתי י*ז ס" באעה*ז בב"ל ומובאוע"ס

 ד- אף נגדם הרוב אייס לא חזקות תריאיכא
 דב- עייפה עדיף רובא אמר" חזקה חדנגד
 מ*ו, סף בכתובות בקת*אפנ"י

 פלוגתא איכא שנים ג' חזקת ובעניןב(
 ק"מ בס" ובקצוה4ח  ענינה מהדדבוותא
 שנה האב אכלה גבי הרכבץ מיש הביאסק"ב
 בבנו דוקא מפרשים יש ז"ל שנתיםחוס
 והלכך הוא ב" מחרג בר לאו קטן י"לגדול
 בר לאו מחי דכי דכית הוא הזקה ברלאו

 הבר מחי לא נמי איהו הוא בשטרנואוההחרי
 זהפצמא במצם משתזק אניואין

 בלי דאר" אזההי משום לאודחזקה
 שתוך אלא ~בד רגלים ואעתק כיה אלאחדר

 האי ל" איתרע טפי כף מזדהר דלאכיון י היאחר שטרך אחמר למחזיק לין אמר"י
 לאו נסי וקטן שתק לחנם לא ואמריסצנה
 מדבריו ומבואר עכ-ל הוא טפי אזדהוריבר

 יגלים דשתק משום דחזקה טצמאדעיקר
 איתורו ג' דתוך אלא לו ככדו דמסתמאלדבר
 דלאו ג' יבתר שטרך אחוי' דאמרףמשום
 חמר" מזדהר לא רטשי משום הוארעותא
 הקצוה*ח אך לו, מכת תשו מדשתקחזקה
 אינו נינים דשלש חזקה דעיכה ס*לבעצמו
 דלא העולם היקוו משום חכמים תקנתאלא
 המהזיק דסובר מג' טפי בשטר להזהררגילי
 עורר ואין שנים גן משך בתוכו שיהובכית

 ערר יתעחרר לא שוסערעור

 ער"ה-

 מזי ולא

 לבך דלקוחות פמליא שגה יבשן טפידהר
 1 בהזקת נאמו עויה" לתקן חכמיםראו

 מחאה יעשה אתו ושהאמת והמערערשנים
 בשי תדהר המחזיק גם "מחאה ואחר ךתוך

 המערצת יפסיד ג' מוך מותה אינו ואםסרו
 ע4ש, חףה י*8 משמ"א מלשת נראהוט

 בסוניא דמרשא הערתי הדף עלונשיעור
 בדיה ופירצף* הקצחה"ח כשיטת מפורשדידו
 מח- לכל חכמים שתיקנו שנים ו חזקהשני
 שהקצעתה ותמהתי ע"ש וכף בקרקעזיקים

 שבפני מצאתי ואחכר זג ברשיי בביסאיו
 כן. העיר חז"ה בריש לביבשלמה

 בריש שם נמ*ןפ זו פלוגתא לתלותוהנ-ל
 מושלכי  שמעתי אדיי כ"ח בדף _הבתיםחזקת
 שנים גן יחוקה מנע אומרים שהיואושא
 ג' שנגא כיון המועד שוו מה המועדפשור
 בשקת ל" וקם תם מחזקת לי נפקנניחות
 לה . נפק שנין תלת דאכלה כית ה"נמועד
 וכד לוקח בו-חות לה וק=מא מוכרפרשות
 תיהר טענה עמא שאץ חזקה מעתהאלא
 דפסי הקשו אלא דיה שם ובתש' וכרחזקה
 כיח ביד" לאוקטן מצי דהומי דמקשהח"ד
 טעוןדלא

 .מיז-
 דילפת כית פריך דהמי ותירצו

 בחזקת הוי נגיחות הג' התם מה המועדמשור
 מיחה ולא שנים ג' דאכלה כיה ה*ננגחן
 טענה ובלא עוד ימחה שלא בחזקתהתא
 לו שמחל למימר לן דאית שלו תהבנמי
 בסיכה שלא וחזקה למימרא דקפריך האא"נ
 ובנ- מפלניא ל" דאמר כגון הינו חזקהתהא
 דידי קמי אמר דלא אע"ג פינך דובנהתה
 אי ידע היא יומא הד אפ" דדבה ולאזבנה
 ובפני ע"ש, איל דהכי קלע יא אי מיניזבנה

 אושא "ולכי מאן דמסיק דלבתרשלמה.כתב
 דיליף למאן באמת י4ל אקכ ישמעאלר'

 מהני סענה בלא חזקה שישי המועדמשוד
 עמה שאין חזקה כל דתגן ההא בתהדוכמ"ש
 דסעמיהו לרבנו אתיש חזקה חינהטענה
 ע*ש' בעסקא מיזדהרמשום

 נקרא כי הוא דהספק כהתל דתל"ק"ל
 השגי נגד רא" לאביא מי ועל בקרקעהמוחזק
 האפיתי המוחא הוא הוא קמא המראחי

 בבד ובהשדה רא" להביא צריך כעתוהמוחזק
 כעת הסחתזק בתר אזלינן דימע אנשלו

 להביא צריך ההאשון ודה דהבעלהשמרי
 רא" מביא זה ועל שלה עדית שהרודהראי
 אבד מעסים ג' לנגח דכית המועדמשור
 וב"כ מקדם לו שה" שלו תמות חאתכבר
 חזקת ל" אזלא שנים ג' הזקת עיי בניידגם
 שהרמבץ שראיתי מאד הצמחתי קכשגמדע
 הסועד לשור הדורון כן מפרני חזרהבריש
 מה לי נתפרד לא המועד משוו כדנהויל



 לזמר הקישור ופלכך נהאה אבל לזו זוענק
 יצא נגיחות ג' שנגח כית המועד תשוורכום
 שדה יצאה כאן אף תמות של חושהמחיתה

 עליו שחזקתו שיצאת ובית סיכר ,4ל שחזקךץ
 מתחק זה שהרי מבדה שלא ראשלהביא
 מה- ולפמ"ש בדברנו, פרש וזה עיפשוחומד
 ישמעאל 5* בין המחלוקת דוהו י"ל שלמהפני

 מעלי ועומד מוחזק אחה כיון דלתנילחכמים

 צריך והמוכר חזקה זה שהי דפתרי היאיוחא
 הוא דהעיקר ם וחכמים כנגל, ואילהביא
 להביא כעת המוחזק על חי" קמא מר4חזקת
 לא שנים מס' דספי משום ויק בנ"להחי'

 והבן. שנים ג' חזקת ענת זה בשסראמשהתר
 פסקינן מלא לדידן גם לומר יתכןלפי"ז

 דלכך י"ל מים המויד ששור דילפינןכע"י
 דענין הנ"ל בקצוה"ח המובא זהדמב"ןסקל
 הוי ולא מדשתק לדבר דרגלים משוםחזקה

 ונעברו דכית שסר לו נוחת במהריעותא
 המוחזק ברשות השדה כבר וקם שנים ג'כבר
 שטד לו שאק במה רעותא חשוב לאכנזל
 מקרא ל" יליף ישמעאל דלר' החילוקורק
 ולדידן קמא מהא ההזקה נייצא המועדדשוד
 לא שנין מתלת דספי כסברא זאתידציק
 מרשות שש וממיל% בשמר אינשמשההר
 ואין הוא כעת המוחזק ובחזקת קמאהמרא
 ודפק. וכנ"ל שלו שהשיה רא" להביאצדיך

 לא דלמה דהקשי2ו לעניננו תחזורג(
 ולקח- חביך של זו זודה האומר נאמןיה"
 מרא חזקת ל" אית דהבן דאף ממנוחזה
 לקחת" הטוען  השתא שמחזוק מה מנםקמא
 במ- עדיפא ס"ק דחזקת ואף הוא מילתאג"כ
 כ"כ אלים לא מ"מ במציאותפיק%

 כבנטוען עכ"פ הע"כ וכל, מגל בעתלמוחזק לבטה"
 צריך לכרע שמא קמא והמרא בריהמוחזק
 רשושם דגם אמרנו אך כ2*ל, עדיף ברילהיחן
 מכם הוא מעליותא דמוחזק כן דס*לדנראה
 .מסתבר חזקה עוד קמא מרא לחזקתבהצטרף
 וכל. מכל להמוחזק ומבטל טומאדאלים

 דלח ודאי קטז "בן ה" דאם י"לועכשו
 שנה הבו בחיי כשאכלה ולכך אז לסחותידצ

 חזקת הוי לא קסן הבן ה" "חזקהובתחלת

 למחויי הרע לא "קש דהרי חזקההכמחק
 רוגם אחזקה לף ומוקמינו להצודהכשנגנם
 אביו לו אמר ולא ידע לא כשהגדיל כןלאחר
 סלתי ביד היא גזולה הזו שהשדה מותולפני
 חז- אינה חזקתם ולכך למתהה ידן לאואש
 מיק חזקה חוקות ב' יש דלהבן כלל,קה

 מקסנותז הנמשכת למתהי ידע שלאחוזקה
 במה- דכתב ואף לסחתי, ידע לא ודאישאז

 שמע- בשב בצריכות ומובא מ-א ס"רישי
 להשתנות העשו" להזקה וי"א י פרק ג'תתא
 חזקה לאן קטנות ספק ולזה הוא חזקהלאו
 ענין )ובעיקר ע4ש לשתל דסתו ציתאוא
 בפ- הרבד שלף הלא להשתנחת העשה"חזקה
 שנת- האווה בריש והמלחמות בעה-םלוגתת
 נשים דרוב וכיח הפירכא קאי איארמלה
 הוי מאי עדים אתו לא כי נשואותבתולות
 אינו מ"מ אך ובתוני(, ענש לשמואל אולרב
 על דנין אצו אם רק דוה כלל לענינינווחך
 להשתנות העשוי חזקה הה %ז הקטנותעצם

 ידיעת על דניז כשחנומשאץב
 דאי- יגל ודאי חז ה-עתו אי אוהקמן
 ידע לא בקטנותו מקודם דכמו חזקהגא

 כש- גם כן למחהי ידע ולא גזרנהשסוידה
 קודם אביו לו אמר ולא יודע יינוהגדיל
 המוחזק חזקת אין ולכך למחותן שפעשותו
 יצל ידע ופלא והחזקה מ"ק החזקת נגדכללם
 החזקה בתחלת בדול הבן כומהי משא"כהבן'
 גדול דמכח למחוה, ידע וולא חזקה ל"לית
 שלא חזקה ייכא הוא קטן דאבוה מילילגבי
 דאבוה במילי דלחי מילתא הא ובאמתהרי,
 הרבנן דראסטי בפלוגתם דתלי י"ל ההרקטן

 וחכ*א עצמו שצנח על נשבע שאדםבפעמים
 זהדמב-ם וכסור אבההה כמשיב אלאאינו
 ונחלק כחנסים פסק ה-ה תטען מטחתבפיד
 ודע : שם כתב שם ודצ"מ היאבידעליו

 ז"ל רבינו דברי הפאקים רוב דצתשלשי
 כראשה הפוסקים לדצת ואפי בזהאמת

 ויהוא ברי הבן בטוען אלצ ראב"י אמדהלא
 חכ- נחלקו ב1ה ואף לאביו זה כייהודהראה
 כחמת ברי לסעת ביכול אלא ברי נואינומים
 הוא חכמים דסברת וי"ל ערש מלוהוומההא
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 בבא ולכן הוא קמן דאבוה במילידגדיל
 ודאבתי כברי טענתו מחוייב לא אביובטענת
 במענת וכבא הוא יודע ברי שסוען כיחספל
 צכ*פ ודויק, הסוגיא בכל ע"אה דמי,עצמו
 כחכמים הלכה אי הפוסקים במחלוקתתל"
 גדול סגל אי דגם יבל ועכבר כראגה*'או

 גפורה חזקה הף לא הוא קטן דאבוהבמילי
 גדול שהה להבן לו אין וא*כ יודע,ואינו
 מנב ייק נגד מיק חזקת רק החזקהבתחלת
 יש ברי מוען שהמוחזק וכיח המוחזקשל

 כנ"ל. שמא המוען הבן נגד להכוחזקלהאמץ
 דף בביב לשיטתו ,מהרשב"ס בזהמבואר

 מ*ב דחזקת דסבר לעיל וכמיש 1"בלוב
 נגד לגמרי בטל ואינו ב" אתזמעליחזא
 ודינא ספיקא ביז חילק ולכך סרקחזקת

 דירן בסוגיא סבר כנ"ל, במציאותלספיקא
 בחי אחת דאכלה לשירושו ר"תלפטיש
 דז- האב בחיי תגדיל העפי' חזקה אינוהבן
 חית דשם החזקה בתחלת גדול ה" כשלאקא
 לאחהי יודע שאינו ומזקה מנק חזקת לבןלה
 כאילו מדב דחזקת ודאי דבו הזקה תריתגד
 יצנץ שע"ס בסי הריב"ש גם וכמ"שאינו
 נאמן מהן ולכך כנ"ל, ורובא חזקההרי

 שהוא אף הימנו לקחתי' במענתבמשנתנו
 בהצטרף מ"ק חזקת דנגד שמא והבןברי,

 לשיסת גם לגמדי בטל הם*ב חזקה עודעמו
 ההזקה בתהלת גדול כשהע משא"כדשב*םן
 הימנו לקחת" ביי  כשטוען נמשהמוחזק
 שמא חאקמ מ-ק וחקת רק "ש דלהבךכיק

 וכשטהר לרשב-ם הופ סעליותצ סיבוחזקת
 תישק. נאעברי

 פייקץ בריש הגפן ישח בזה מובןתשלי
 שחוס ויד את הכא מגו מהאי מגו הא5מ"ש
 רשאי תדחקו לפניך שחוס שוד התםלשניך
 בפירהחו, המפרשים וכלותוס'

 כל ולאחי
 כאן הלשון פוקשה עדיין נוארהפירושים
 ה דף דבחולץ מובן הלהנעל שחוט,שיד

 היתר ובחזקת הותרה נשחטה אמףי,עמא
 נאנסתי דמשארסתני במגו התם ת"שעומדת,
 ממח חזקת להבעל יש שחוס שורדפ"ק
 חזקת לו שיו ואחוט שור וכסו סובאדאלים
 חזקה להבן אה דבשנתנו במגו הבאהיתר,

 שור דאע היתר חזקת כמו כ"כאלימתא
 כמו אלימתא הזקה ין דמין לפניךונחוס
 הלא ל" אית מ"ק חזקת ודק הותרה,נשתסה
 להוציא, כמגו דליהף מגו כשיש כ"כאליס
 מ"ב חוזקת כ"כ אלים יא מ"ק דחזקתוכנ"ל

 מאד האקש בסגה נאמן ולכך הידסעייותא
 ודויק.הלשת

 כתובות במששיעור
47ן(י"

 הקצב בן זכר" ר אמר ע"ב כ"זבדף
 משעה הי מתוך ידה זזה ל8 הזההכעון
 נ"ל שיצאו ויד לירושלים עכו"םשנכנסו

 הזה המעת וברשיי עצמה על מעיד אדםאץ
 שנר היים דהסעת פף ובשדוך הוא,שבוצה

 קסיו דף בב"ב ברשושם וכ*פ במקדשעה
 מעת. בלשון השבועה נקם דלמה וע"בע"א,

 התחיל שבוי' דיני קצת לבאר ונקדים.
 וגהי ס"א ז' ס" באהע"ז בכדיגבמ"ש

 שנשבית ישראל אשת נ"ב וכףשנשבית
 חבל ב"ה סי איוקאר הריס לכהןאסורה

 בשת חדשות פנים בעל וכ"כ שריאלבצלה
 עכ"ל, פשוט והוא ע"ב סי יוסףשארית

 בשוס הוא כי בזה נשמעתי דמהוצרב
 ובגס" במשנהוכבוצר
 משום לבזוז אסמיה ס*נ בכנה"גושם

 מדאח"יהמ4 זה ואיסור נ"ב וכה זתהספק
 אלי מהרים ומאכלם הנהל בפ* ומלרה"י

 לישנא מפשיט ובאפת עכ*ל, צוה ס"דקאר
 בשבוין ולכך דרבגז רק דשבף' משמעדגכף

 הל' בהגה משרבודי בפייח והרסוניםהקילו,
 כולן הספיקות כל יאיסור דויאןל כויץ
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 ע"ש בשב"כ הקילו לפיכך סופריםמדברי

 מהגת דאורייתא דטפיקא לשימתווהוא
 מהכת דספ"ד דס*ל הרשב"א לדעת אךלהקל,
 משום .מדרבנן וק הף דשבה' האלהחתיר
 גידמת באמת יט שבאי, גבי נפשהדמנחלה
 בתועי וע"ש ע4ב י4ב דף בקץדדשקהרשב*א

 ד"ה ע"א כ"ג דף בתובות ובתהד אםדרה
 בפרח במלכם שם ודאה הגירסוה. לתוארעדי,

 . התא.מאיסו*ב

 ד- אלשקאר מהאם הנ"ל להכנה4גאך
 ם מאורייתא, שבה" ושימהר רשיידעת
 דבר של דנחיל במשיא, ע"ב קי4ד דףבב"ק
 או אוה נאמנת ברוקה בן יוחנן דץ4ררים
 אשה בגמ' והקשו זה נחיל יצא מכאק%
 תומם לפי מסיחק ובר נינתו ידות בניוקטן
 דרבנן דקנין דבורים ימל נחיל שא"יוכר
 אמר יהודה רב והאמר לא ודאורייתאהוא

 בתרומה וכר אחד באדם מעגמהשמועל
 צתא כי והא לא בדאורייתא ואכתידרבנן
 מסלפ,ת שה" אחד בתינוק וכר דיבירב

 יצאתי העכו"ם לבי נשבינו ואמי אניואמר
 רבי והשהתה וכר אמי על דעתי מיםלשאוב
 בדיה ופירש"י הקילה בשבוה שיו עללכהונו
 דאוי דאיסהרא ואע"ג לכהתה רביההשיאה

 הקילו בשבוי ובד"א זונה, משום היארייתח
 אל- ומהר"מ הח4 בעלמא דספיקא רשייכ

 דבשבמ' דחירץ שהמסקנה דאף ספישקאר
 דהף רק דדבנז' דהוי הכח"ה אתהקילו

 .: ולכך דאורייתא חיצי ואינו דאורייתאספיתו

 בסדר שכ' כמו ולא חומה לפי במסיהנאמן
 מודה רש"י גם המסקנה דלפי רבאאלף
 להגם' ה" דאלים זרא" פדדבח' דקדאימ
 הלעל כן דרבנן דהוי בתרומה כמגשלתרץ
 שהתירוץ דגם ודאי אלא דרבנן, שבגףשאני
 תירץ ורק דאורייתא' הוו וקילובשבוי
 בה הקילו ודאי ולא בעלמא דטפיקאכיח

 בשבו" בד"ת דשיי כוונה וזהבמפלתית,
 ,מבמהד*ם הצף הוא, בעלמא דספיקאהקילו

 מרייקי הביא זה בס" ישם גושראלשקאר
 מזה ובאמת לכהונה, רבי והשהיה מדצהרק
 .דהשר דגמ' הם'ד על דקאי ראי" כ"כחת

 לא דאל,כ דאורייתא איסורא דובאיספל

 דבדרבנן דמ"ז גהץ בב"ק שם אקוהה"
 גופף, סהגמ' ק*עינז וזה במסלפ*ח,נאמן

 ב- דסיפקא וקיגל בשבו" בד"ת מרשףיאך
 דאיסורא ואת, ביתר ראף יש הפ,עלמא
 הקילו ספק דהף כית זרק מדהותדשבה'
 זךשו משיסחב בשבח הניל ובמליםכנצל,

 מיתסרא דשבה' שיכחיד מי דשרז דהנהאהכ,
 ספהףת שבגל כבאסרו ואיגע בלחוךבדרבנן
 נכנס שלא גואני "כא 5*ם לחומראספקייהו
 כ*כ בהם מלחלק אק דססתסא ספקבכלל

 קושטא לפום לצו בכתובות דוסא י"וכדסבר
 מדרבנן אלא צר זה ערבי לה עופהדמה

 חומרא בה רש וכר ספיקא משוםאסדות
 את" דאורייתא איסור דמחמת כיוןיותר
 ינוצל שההוא המקשה ספק היתה וזולה,
 הג'ל מרקףי במלכם ישם ומביא דבורים,של

 דסבר לשיטתו דגולך נדאה וצם דרש"ווו
 תורה דבר הר לחוסרא דאורייתאדספיקא
 כן לתקן חכיתם ביד כח יש דמ"מאלא

 ומוכח עיי94 המפק מכח חבא כרזולהקל

 למסקנת גם ברעץ בן למד המלמסדגם
 ב1למא' דספיקא כיק הוא החכך ותירוץהגמ'

 לתקן חכמים ביד כח יש רחץ,כלשון
 מכח שבא כיק ולהקל מסלפיתשהחיל
 דמ*ש מ בבדק הצם בסהרשיא אךהספק.
 ,פחיסוד דיל הוא בעלמא דסשיקארוץ
 בעדות משא"כ עומדת למע היתר בהזקת זו._ שאפוד בעלמא ספיקא אלא אינו לכהןשבו"

.
 איסור בחזקת שהיא לעלמא להתירה  אשה

 נאמן מסלפית קט ואפ"ה עומדתלעלמא
 הגם' במסקנת רשא דמיעת ולדבריועכ"ל

 היהר, בחזקת והין כית מדרבנו קוהואי"ל
 ע"ב כ"ז דף בנמצות לק% בתוס'דע4ע
 ובתוס' ום. המבע ובהגהתם במסיחהבדיה
 הקלנו אם רשא בשם מיש ע"א כ"ג דףלעיל

 עור בזה ויש חץ4ק. לאה דאיסדרבשבו"
 אייה. למורד הזק ורוד רבדיםאריכות

 ע"ב ג' בדף לפיל מתתי דוצה ,4ם נזה"י
 לבת המהתיר רצח בשם הביא הידרוש בדיהן

 לקייטה עכוזם שלף ובא שהמירה ישראלי



 בא ם לישרא

 לפימר שייך דלא כונתג"ר עכףסלאותו
 כביאת דהף בביאתו לבועל ואהד לבעלאחד
 הביא ובמאירי ע"ש, עליו חולק ששב"סבהמה
 וגרה לבעלה גם דמותרת דכוונתו ר"תשיסח

 בשטם-ק וראה יו"ט, ס" הדשןבתרועות
 רנה דשיסת ובהפיס ר"ת* בכתנתהשיסות
 עישש אסורה לבעל אבל מוחרת לבועלדרק

 כל קץ על ע*צ כץ דף בסוטהודבה
 נטמאה דתימא מוו פשיטא מקנתעריות
 לבועל ואחד לבעל אחד פעמים ב'נטמאה
 הא אבל זנות בהא מיתסרא דקאהיכא
 וכן קיהל, לא אימא וקיימא היסורההחויל
 זל מקנז עתי"ם למעוכי וא"א להלןשם
 פשיטא ידו על מקנין בחרוטה ופוסליזץ
 תף פעמים ב נסמאה נטמאה דתימאמהו

 ר"ה קמיל דמאי הקשו אבל ד"ה שםובתוס'
 ותידרו מקנח הערית כל ע"י היא מתנ"והא
 בשכלת צ"י פריאל בת בבל שנאסר מידה*פ
 דבלתו עכובם הבא קרוביה אינה אפ"זנות
 לגבי וקיימא מיתסרא אחרחל בת כלהכי
 הראשח. אבל ד8ה שם ובתוס'עקש

 כ"ז דף בסוסה שם דלקמן יוקשהאך
 אסודה כך לבעל שחסורה כשם במשנהע"ב

 )פייקףי ונטמאה שאשוה שמאמרלבועל
 ותשפע א-ר וקע יתירה(דברי י*ודדריש
 שני אומר רבי הקצב, בן זכר" דורש ה"כך

 תטמטם נמשתה בפרשה הבמהיםפעמים
 הכגף גקס למה א"כ לבועל, ואחד לבעלאהד
 דיליף דרבי ילפותא הא דווקא ע"ב ט"ובדף
 פעפעם ב' משנתיג לבדיל ואחד לבעלאחד

 הקצב בן וכגרף דר*צ ילצתא היאנסמאת
 דתטגסמנ יתירה מהתודילשי

 דתטמאה, יתירה מוינו ילשינן דאיוי"ל
 כך לבעל שאיסחהה כוום דהאיאמרינן
 נוגהו וכחדא גמור דמיון הף לבהולאסחהה
 אי משא"כ לחה ילפיגן ה-בה מהדדוש
 דיש י"ל תטגסצה שמנא תרי מדכתיבילפינן
 נינהו כחרא אי י"ל ואץ בפניהם*חילוק

 אז שרק נמצא לבוחל, ועתד לבעלאהד.
 לאסור צריכה כשהתורה הבעל עלנאסרת
 על לאסור צריכין בשאת כהפארת הבועל,על

 שישת י"ל תה הבעל, על איסור איןהבועי
 עכוזם על" דבא כנשי המאירי לפם"שר"ת

 לאסיר צדיכם דלא דכית לבעלה גםמותרת
 לעכובה ממילא שאסורה "עכו"ם הבעלעל
 לבעל דאחד דרשה דהאי לבעל, אטחרהאינה
 נינהה וכתדא הוא גמאי דמיון לבועלשחד
 אסווש2 הבועל על ואסוד כשצויכםודק

 דזנט- יתידה מוינו ילדונן אי זה אךלבעל,
 תיבנה כהדא ולכ? נפקא תיבה דמחדמאה,

 2טגטפה תרי שלכתיב דיליף לרבימשא"כ
 אמר" ודק לגמרי אהדדי להן מדמיתלא

 וואסחרה יש אבל ולבריל לבעלדאסורה
 לאוסרו. איצטריך לא שלבועל אףלבעל,

 פנן דקאמר עכזתם עתי מקניןולענת
 אחד דתימא דמהו ותירץ פשיטאבסוטה
 גהק דקמיתסרא היכי לבוטי ואחדלבעל
 לא אימא וקיימא דאסירה הא אבלזנות
 דאי אליבצ הכי ניסנו לא למה ובאסתקם*ל,
 אץ וקפצץ אסורה העכו"ם דיגבי דכיוןמת

 נטי מתרי כרבי ילפינן אי %ך ידה עלמקנין
 לאסור צריך שין דיבועל דחף י8ל שוררמאה
 שם דנקס א"ש וממילא לבעיה, אסורהמ"מ
 ושי סנססאה דייקא דרבי ילצחאהגמז
 דזנטבמוה יתירה מף*ו דיקיף דלפנידסנא
 סקנה פיז דבאמת יתכן אחת תיבתדהוא
 לבועל בצל גמור דמיון דבעי . עכו"םע"י
 שרנה לאסור איצטריך לן דלבועלוכקץ
 יהבוצל דיבעל איז לדני ודק לבצל,אסודה
 עסותה שם* מקנין הקעמשרדי

 דרבי הילשותא נקט דלרבותא י"לאו
 איונ- לדידיו דאף שעפים, ב' נטמאהנסואב
 זילות דאף מץ על דמקנת לאשמציפסריך
 הף מ8ם כהדיי ממש השינם תיבותמב'

 מקנת אק למוצל וקיימא דאסורה דכיתהתא
 הץ4ק. ידועל

 סגד דכתובות בפרק בהראלהתשתחז
 ותביא ממעם" יקא ר"ת פסק לקייםשכתב
 ואחד לבעל אהד דאמר" בסוסה הנ"להגמי
 שלח הינע התנו שסמאה משטמאה-למעל
 חבל % ביאה וף* אלא לבוצל אסורהוחתה



 א ב ם לרא

 לו אסורה היתה הבי דבלאו עכו"םבביאת
 ומביא וכר לבויל אחד ונסמאה ב" קרינןלא

 בסוסה הב74 מגבההוכתה
. 

 עה* מקנם גבי
 ונטמאה דהימא .מהו שחוטא דפריךצבותם
 ונסמאה דאמרהע האי סד"כ כלומרובו!
 לבוצל מסמאה ב" דקרינא איבילבעל
 ונסמאה ב" קרינא דלא עכו"םלעשקי
 ב" קרינא לח ל" אסורה דבלא-הלבועל
 ב" קר-נא דלא אע"ג קב"ל יבעלונסמאה
 לבעל ונסמאה ב" קרינן לבועלונעמתה
 דות הרא*ש סברת לפי שהו יתעדאתעד
 'לפמ=ש משא"כ לבועל, ויק לבעל התירלא

 לא ותר לבעל דגם ר"ת בשיסתהמאירי
 סק"ה נתנאל בקרס ועשוש כלל,הועיל
 וצם בנמן דקאמר מה הרא*ש . דימדאיך
 יף* ךמקנאין, דקם4ל הכוונה דאגקם*ל
 אע"ג לבועל צמורה לבעל והאסורהובשם

 לישתמיס לא דן*כ לבועל אתורהדבלא*ה
 דאסודה כן כמו לאשמעינן מקום גשוםהגא

 עכ"פ בזה. שהאויך מה ע"שש עכו"םלבוצל
 עשי ר*ת פסק ליישב דרכינו מאדנתחזק
 שליבא דילרית כית ודק מסעם" אאהמאיוי
 דאהד דונטמאה מהני הקצב בן תכרלדר*ונ
 וכשאין ניבהו כחרא לנרעל. :-יאחדלבעל
 וקיימא דאסורא הבועל על לאסוהצריך
 דקאמר בסוסה ההגמ' לבצל, אסורהוהגה
 וקיימא ואסורצ הואיל אמרינן דלחקק"ל
 נטמאה תרי מדכתיב דיייף הוא דרביאליבא
 ממש דביל לומר אפשר -השו

. 
 נשף כחהש

 לבעל, אסורה מ-ם לבדול וקחמצישאסורא
 ודו"ק. עכו"ם ע"י מקנתולקן

 שם אורה בקרן _.,רתמה מה י"ל ובזה-
 זוטא המפרי בשם ילקןס תמציאבסוסה
 ואק מקנין ישהאל ע"י ישראל בני חדדבר
 תגל גרים ערי ג"כ יכול תושבים ערימקניו
 דאק דס*ל משמע הגיים את לרבותאיש
 דבתלמודק פיאי והוא עכולם ע"ימקנת
 פשיסא, יכריך בהא מאן-דפליג דליבאמשמע
 ושהזית האה ש אוהה שהקרן וכנראה-

 ספהי ושף. א8ר. ומשנפן פד היוקיע על.רענן
 גר בשב-ל פ" תושבים עגי ולא ומכשזומא

 אבל לאשתו, משקיז שאין מקנים איןתושב
 גר עם הסתרי עולא לאשתו מקנצישראל
 דף בשמה כדאיתא נכרי עם ואפ"תושב
 גם איהלו זחינו ספרי שהאי. ובאסתכ"ז,

 ע"י כרח - פיס נשנו פ' רבהבמדרש
 עכו"ם נהי לא מקביע ואק !מקגאיןישראל
 הרד"ל בחידושי שם וגם תושבים, . ע"ילא
 ובהצר סקנאק תושב וגר העבורם גואתפ"

 ערש ידיהם על ..מקנח ישראל אבלתיהם

 ה"ה פ*ב בסוטה בירושלמי קרבןיבשיורי
 ז' 0" שמואל אמונת משו"ת שהביאמה
 שבעפרי גרים לרבות דהאי מהרמב*םמ"ש
 עיי"ש קאי הגר אאשת ושבמדרשזומא
 קאי. באשתו ג"כ, תושבים ע"י לא גםונ"נ

 והמדרו זושא הספרי נפרש אם גסאך
 עבי, מקנחת שאץ דס4ל דהיינוכפשוטו
 הקצב בן ח"כר" דלר*ע איש לפחדמ"מ
 לבעל דחחד דוגטמחה יתירא מף4דדילפי
 וקימא חסורא הב14ל לגבי ואם ממשכח"א הוי ילפי תיבה דמחדא דליון לבועלואחד
 ורק ידה על מקנאת ואת לבעל אמודהאינה
 פט- ב' נשתוה מנטישה דיליף רבי 'לעיסת
 לא שוא ובעל דבוץל הדמיע דכנ*ל .מים

 הבקל לגבי וקיימא דאסחהש אף אזלגמרי
 לבעל אסורהמרם

 ומקנאי
 משא"כ עני,

 מקנ- אק דבושת יקל הקצב .בן וזכר"לר*ע
 . שיסה תה עכחם ע"יאיו

 זוטא הספרי
 . ודופק.והמדרש

. 

 דפה עגב כ"ז דף במוטה שםיבתוס'
 ושגגת היא. אם מהירושלמי הביתוכשם
 ונבעי אף הבועל על אסריה אי מזידובועל
 דתלה 5*ל הג,ל ולפי' עיירה, לבעלהתרת
 לבועל ואחד לבעל אהד ילפיע חיהדבר

 נטמאה, פעמים מב' אן דתסמאהכהני
 לקפוי ויבהו כחדא דינטמאה מוינו אםוכנ"ל
 ואי לבויל, גם מותרת לבעל מותרתואם

 ואף אהו"י תשיא לא פעמיה ב'ושסמאה
 לבויל באסורה 5"ל 046 לבעלשמותרת

 הנפל .רפת לשיטת מקחר הרחיצוועכ"פ
 רגע שלדעת לדעת התראינו המאיזםעפף*



 גם דלעיל לפייר ואשר הקצב בן .וץ
 זו בשיטה חשלי (וסצ והספריושיעיש

 הוא לבדעל ואחד לבעל דאחדדהילפחץא
 אהדדי תליא ובנעל בעל אז להסמאהמהקו
 הבועל לגבי וקימא וכשאיורא נינהוו-כוודא
' לגעל. אסורהאינה

. 

 עזב ת"ו דף בכתובות כאן התוס' והנה ':.
 נפשות יעא המעם כהדו ממון עאד"ה

 שלא חן למצוא כדי נחדצית שמצצסוהה
 בשם הנ"ל בכנה"ג פשסיצנו תהיהרצבה,
 ם אבל אסורה לכהן דרק -אלשקרמהר"מ
 שם, שבתוצתה'-כם4ש: חיישיע לאטשראל

אמל-
 הוי לישראל גם. דאסורה חמרת אי.
 יק כשאסורה משא"כ בכה יצוה.האיסור
 מדוע בכי, ליה ניאינו איסור הוילכהל

 מאיסור יותר קיל בכי שוה שאינולאיסור
 דאפי' הנ"ל .המאירי עפ"י יתזאמר"..כפסק' ואי .דוכתי,. ובכמה 'ה' ביבמות בכלהשהה
 לבעיה אמודה אינה ; מעכוזם נבעלהברצח
 ויסור שבוי' האיסור הף א"כישראל,
 דוקא למה היסב 4ל ייכן בכל'. ויהקדינו

ר*
 ילך4.

 מתוך מץ זזה שלא נשבע העצב 4
 ע"ב כפז בפסה דס*ל ;לויתוריד2.'1הח1

 טוינו ילפף לתפעל יעתד לבעל דאחךהניל
 כהדדי ויו"כ דולטמ(והימךרה

 הש"כ - נינהו, .
 דכיון ר"ת לצ'יטת- הלקיר לפי"זאפרנו
 וש"כ לבעלה, מותרת וקהמא אמוראדלבועל
 בכל פזזן שאינו אנסור הף שברןחילוק

 להקל הקצב' רגז-;בן רצה ולכךיקייא-ל",
 הלוה א"ש ולפלץ ": עצמו4שבועת.'
 דורש "" כך יההי* א"ר צסוט4 *םהקשיא
 דורש, ה" הלוה .דסהו הקצב' בןז5ר"
 לשיטתו - הקצב בן שזכדי' הבחנהולהנזל
 להתיר רצה בכתובות יידו . דבמשנהתוש

 '. . . עצמנ'ודךק.אשא41גשבועת

 דירן .במשנה. דהוה בזה יגל ואת וכיתב..נ
 ביה עמדו שכבר ראיתי ושוב. ספד .עמהצר

 כשאחמר מוכמן לא ובאמת,'אמאיהמפרשונו
 נפגשה וולס לי וברי ידה מתקי הילצ.,זה
 ומה מותרה* שאיש האמת ' והיעים.דהמה

 כגב מדף ויגש בזודןצףהןלההצדב-ולדת

ג,, % בם

 לא שמריס הענים מת אומרים בשניםענב
לי ברי ואוסרת סעהץ' לאהד דבנשאתמת
 ותרי דחסי ילל דשם הש וכ"ש תצא,לא

לי ברי באומרת תהני דאורייתאספיקא
 5% ככעס מדרבנן רק - דהף נשבותוכ"מ

 וכיון לי, נדי מהני ,ה"מ כנגלהשיטות
 נטמאה שלא גמחר בבירור יודציםשהם
 הקצב בן לזכרם חכמים יו אמרואמאי
 זה שייך דמה עצמו, זל סעיד אדםאין

 לאסור תפשר והאיד עצמה לגבילעדות
 שיודע כית האיסור על נצניח וימןעליו
 ו- חרוש וידכא בסמאה שלא כומשכיור

.,
.. 

איסור.
...

.

 משניות.וקשה על הרס"ז שבקולוראיתי
 הברל מהגכן רעק"א בדרוקח הע עירטל;כן

 מהני דאוריתא ספיקא דהוי ותוידבתרי
 .דבריט יחוליברי

 ומכוש.
 דהפפק בשבה'

 שבוין דמדאוריתא אסיר מדרבנן רקהוא

 ודהבעל, דידה ברי דיועיי יבעלהמותרת
'והניה

 בקושטנ.שם....._
 ג. 4 :.. נ.

.-ך;
... . -.. 

 העלה ב"ו גף' אדח-ז 'קנצא ובנרבעי-
 ליבה אלא .ספק ',צקוי. לא עזב,ר*ב1".
 יח2 ספי*א 5יל4 וחזרי תורה מאדכזטף
 ושמאנפקח

 המבשד נבעלה 5א קחצא נבעלה .
 ין נחית שסיוחבר שמטשמח
 ב%* מרד היך ,ש" וץו חח"אשן
 מח חמה חה ש"ש ח"ח הז א"המט

 מ2 שמוז כמ יש המיט*מעת
 וי ל"י"שע

 ק"-ר% לשץל חמך .
 מישחרמק לחושה הינ טל .הוד
צליאק  יד זמשה ואז *פט 'עטו 
 אך ספק, בגדר . תינה . מורה - אךסורודאי
 שלא כבחיר .תרעים נוהם .איננ,;דכיץזה

 נממילא "ס8ק. בכש . ץעה..2כנסתנטמאה
 בעשה ד"א_ כלל ושבתו דה -זה צל חללא

 במהית בעצמו השהנותה ז23כףש. תודותאףסור
 הנ"ל במהודק ממ"ש חזר סי.גהטושהע"ז
 הנח 4הששונים דמי.י של דפשטןוכתב
 כפגית כמה שסריות וגץ .מדרבנן רקדשבר'
 שהוא ..משמע הקילו .בשבר' שאמויבטווס
 הש"כ ,שם. שואריך במה סדיבנןךיי"שרק
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 לפשוש לומר בדעתי עלה הנושאולחומר
 רצה לא  זנחם סנף עצב פיח דףביבמות
 פסולות( וכפעוים שמאה % להתקדש)הבצף
 אלא וסו* כרחו בעל וקדשתו ת"לדפנו
 לי בדי וקאמרה מעירא לאחד דניסתלאו
 מנסוך מינע לה מפקינו אלמא דפנווקתני
 ס" בחהע*ז מאיר ובבית ע.ש שאניבדינה

 מהתרומות הביא אגב ודרך בח"ה מי"גף
 כהובה איסור ז-דוקא רכיב סי' בפסקיםהדשן

 כהתה איסוף אמר" כה"ג שרידבישראל
 לכהן ודוקא שרי שלישראל דכיתומאגי
 לברד כדי הקפוחה יו לאסור תה-הקדשתו
 בה שנצמוו המצות על הלהחמירקדושתו
 הף נמי ולישראל מה אבל מישראליותר
 בבית סם אך ע"ש וקדשתו ל"שאיסור
 ע"שש. ע"ז תמהמאיר

 שכבר הקצב % בזכר" גם "לוח"כ
 לבעל אחד דיליף בסוטה דלשיטתוהקדמנו
 נינהו ושסמאה-אז.כהדזי מושו לבועלפיחד
 מותרת ברצון לענוים דנבעלת כר"תוסול

 רק נוגע השבו" איסור א"כ ישראל,לבעלה
 הנ"ל ביבמות בענף מגש טחך וחזלמץ
 אף ולבן בה דמחמירין יצאני כהתהאיסור
 החסירו מגם נטמעות דלא בודחי להםבברור
 דאיסור עצמו בעדות להאמעו שלאעליו
 ודו"ק. וקדשתו דכתיב שאניסהתה

 .בס" בטריפ שוטיתי תמהתי מאדומה
 שכ"כ סבא ראו שמן משףת מבש סמ*ביתז

 הצדק מן גואינו שי חץ( תחת)ואינו
 שאני כהתה איסור הניל הגם' "ידזץלדוות
 כמגש חפוסקימ דנכיאחצ סילא משוםבסמוכה
 יומרח בטף הריפוש דהרי הניל, מאירבבית
 מולק בלי פסוקה להלכה זה תירוץהביא
 למה מאיר הבית תמיהת בעיקרי אמנםוכף

 ~למד וזה נ"ל וש דק הפוסקיםהשמיטו
 אדם אי דבשבו" דירן דכתובותממתנ"
 גואני כהובה לאיסור ובזי עצמו עלנאמן

 עצמו לעל נאבן הביתד דשתן תחרהיצילתה

  דיבות גבי ולכן %ר מוקדטתו ילפינןדהא
 עצמו על נאמן אדם אין לכהנה רקשהוא
 שם.אח-ד

.
 הקצב בן דלוכדי' מאד אגש ולפורד

 אף ולישראל כהתה איסור דק ,צבף'הף
 טפך בבה"כ דוקא דלהתרה*ד סותרתברצת
 פקפוק שום בלי קדושתו לברר -כזיוקדשתו
 את כי וקדשתו בקרא מדפק וזה כל,לייני
 וההנו יך. יהי' קדוש מקריב ההש אלקיךלתם
 בקדד תפקשק טלא קדהש להיות צריךשלך
 ודו"ק. בקדושתו כל יעיני ברוד שיה"שתו

 לם*ש אחי יקדשתו .אי לה בלאולם
 כרחה בעל וקדשתו לדפנו הנכל פיחביבמות

 ר דבי דתנא י"ג דף בהוויות לפם"שאך
 לפתוח שבקרישה דבר לכל וקדשתוישמעאל
 דהא שבע בבאר שם יהק,צה וכיראטח
 רצה לא דפם קרא מהאי מפיקביבמות
 א"כ באריכחנ עייפה בע"כ וקדותודשנו
 יצאני. כהונה .איועד נאמרלא

 %ד הן רקייק ז' ע"ב י*ב דףובחגיגה
  שירה אומרים השרת מלאבי כתות שבומצת
 ישראל, טל כבודן משום ביום וחשותבלילה
 השרת, ממלחכי קדהצים יותר דישראלומזה
 בלילה זכירה אומרים המלאכים ימהאך

 הלילה בקדשים הלא אולם ביתםוישראל
 בהו יו ישראי כ% התבה היום, ומהדהדלך
 ענגיל וגופי באריכות וכמגש כהובהמהרת

 בזה והארכנו סידן אות שמוניםבגבירות
 ביום בשירת פקדיטץם ישראל ולכןכ"ש,
 ראשך חצברך ראשון שפותח בכהןוכמו
 המל- אומרים בלילה ואב"כ וקדומתו,כמ"ש
 טירותאכים

 הזה, "מצת הקצב בן ר*ז שאמרוזה
 .ממלאכים אומדים שבו לרקיע מרמזשמשת
 של כבודן מפני ביום וחשוף בלילהשירה
 זש כהתה .דע דישראל משום דצ"כישראל,
 אתי וא-כ ממקדשתו, ראשון פותח וכהןבהם

 .לפתוח ישמעאל ר דבי לכדתנאוקדשתו
 אמר" לא ואט בן*כ וקדשתו ידופבוכלא

 באיסור יותר חומר ואין שאני, כהתהסרסור
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 לילבשוה"ט
 זה פנחס לידע הרוצה פליאהבמדרש

 דהנה תעגל הדברים. מאלה יהמהאליהו
 אל משה דבר אשר הדברים אלה פ"רפק
 א% היו מקצתן השיח אלו ישראל,%

 מבן ומשתרסן הייתם אתם אוסריםשבשוק
 אלו חנך מכך דבר השיבחזם הלאעפרם
 כנסם לכך אותו משיבים והינו שםהיינו
 מי כל כאן כולכם הדי להם ואטרכולם
 במדרש, גם וכ"מ יגניב, תשובה לושיש

 למשה. להשיב אפשר הף אם להלכהוסיגתי
 לחברו האומר יעץ רמ*ב 0"ובעדוד

 מלקע גמשה היית אם פסך פקבלחיני
 כתב סק*כ שם ובטו"ב בזיקן משוםאותו
 דף )בחולין בגם' אמרו הכי דמשום ת"לבץי

 כשתנא לא גת בן יהועע אמרה אלוקכ*ד(
 נרגמת עכ"ל סשה חפרה אלו אפרו ולאל"

 שהוא ע-ה רבינו למנוה הוא הבזיחשמפרש
 בלתי והוא כמותו אחר חשם ה" אלויומר
 ובס' כמעתע קם לא כתיב שהדיאפשרי
 חסל מביא 2*ג סי' ומנשבל פ' עלרשול
 חגרו עם שמתקומה אדם בומשובותוכחוב
 כמשה הית אפ" פמך מקבל איניואמר
 וחידוש בזיון, השום זרתו מליו וסורבינו
 אעו וגם הוא לשת היגל כו בעיניההא
 קיבל לא נסתמא והוד למרצ-ה כ"כבעי
 מחידוש הקע כעס ח1 מחילה ממנו"בל רוצה שאינו מדותי על ושהפרת רקלגנאי
 בתענית ילק יהחמיר ראף מנה ולפינןלא

 אם ולפיזי צכ*ל בלשתן שיזהירבהסב
 דמאי שתו מלקין ג"כ יהושע כמואופר
 והרי הבא בשם בס*ש נראה ?תר אבלשנא
 ע"ה דף ביבמות הבן כהגם' רא"מביא
 יהיבנא לא נון בן כיהושע ליהד אילוע"א

 שמזה דיישך המעון נשבצ ולכן לכהן,הבובצ
 שלא לו דברי כיח להאמינו שצדיכערא"

 כההמה משסור אפרי* הנח רכנ*לנסמלץ
 ודו"ק.שאני

 דבריםש"ק
 הגאה ובהגהות הפחיז, עכ*י ברתאל"

 דהתה ת"ל ו ז"ל קאשטד*ו יעקבמוקה
 וכקש הפוסקים % גדול בחכם בן אמראם

 כן מריבה בשעת ודה"א דיל לשניהםלאשר
 אשרו שלא חמה השוסקים, מדברינראה

 דאלו ששום היעד משה אסרה אלובתלמוד
 לשמוע וע"כ החח-ה נתינת היא משהאמרה
 להשיב ה" אפשר אי ולפירך עכול, תף%

 עבירה ה" שלא לו ולומר כוהוכיוזןלמשה
 התורה. נחךבת היא מ17הדדברי

 על והשיג בזה התריך יוסףובכרעי
 אמרה אילו בגס' 407ש שם תם הנ"להטריז
 בדרך אמרה אלד הענר צייתנא לאהתחצי
 ה- פירכת בהקדמת הרמישם כמגשנבואה
 מעתה דבר לחדש רשאי נביא דאקמשנה
 אמרה דיילו מ17ה קאמר לא הכיומשום
 קבל הוא כי לקבל ושכרח עזה רבינומשה
 שמביא האי' ואהיא ושף. הכבדרה מפיהתרוה
 דלמיהב ו1ם כתב ע"א מה' סףבמותהטוץ
 לופף אפ" אמר דמצי אפור בתראל"

 אבל ביזה צה דאר ל" יהיבנא לאכמשה
 מתלתו בעת רבינו דמ17ה פשום יהחוענקט
 יי"ש, ע1שצ נקט ומשרה החווה מןחידש
 העובדא ה" דוום עוד לופר אפשרלענוד
 ישראל בת על הבא מעבודם שנילדבמי
 משמא פ נת- ת הי 3קף 1י4 ברתך לי הב אגל כשר שהולד אמרשרב

*4 מ ח   ב*נ הההנע ניט "טלה 
 בדדך גם לסשה כי הזכיר לא משהאבל

 אבל להציקה רצה לא נ*כ יגתמאהפלגה
 כיהחיע הוה אי לו ההדר גבראכשההוא

 ל", יהבי חחרינא ל" יהיב לא מד א3ח"נ
 שיה" שיתכן לנכת חושב ויהוא שיהוראה

 שנולד כרז גש שבר אבא תה ב*נ,כיהושע

 כיהושע יהו' ישראל בת על שבאמעכורי
 בף יהיב ולכן ליהושע הוא גדדל ובזיוןב*נ

 מביא ג-כ בכהכע ושם והבן. הרכיבעינ"
 בגיר אסרו שלא דמה הנגל מהר*ק*שמהרב
 אסרה דבללו בשום הינו משה אמרהאלו
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 לו, לשמוע. וע"כ התוות נתינת היאמשה
 וע"ש. דבריווהיזק

 בלק בפ* בהטל השישמח אשוץ מתשוציה
 לפבתסיקר"צא משה דאמר דמףיממנתטצםופ'

 מ17ה דלמה .שרותקא ליהד אוהוזחפרתא
 בעצמו שמשה להר שהה. עזנה לאבצצת
 בו .להתעין דקנאק תףון התודא יעצםהגא
 התודה עצם הף יא כן מורת . הו? הלכההף
 זא"כ זו הלכה לקיים יכול משה ה" לאע"כ
 חשש בו ואין התורה בעצמות נתעצםמזיה
 [1" אשחיר אי ן לפי"ז ,א"כ 1""ש,סצות
 כי וחטא עבירה מה אץ כי למקוהלהשיב
 ותוכחתו ודיבורה התודה עצם ונא הרימשה
 עבירד" הוא שזה לתורה כתובכאילו

ן
. 

 רבינו תתקפל דשא הדורות בסדר אך-
 ממדרש שם מביא רשב*ם קול אחדויעקב
 כל ידעו מאיברא, אליהו .ברר שמואלחתר

 אמץ הבביא ה" ט"ב ד' גי.'יוםהקהלות
 בעלייתדודו

 וודוי
 אשרי הורדייאסי מנחם

 ולבסוף תר לפסו יושבים והרבניםיולדמו
 הנביא א"ל -הנ*ל עעקב הרהר עשקדרשתו
 הגא הנביא זה חולי שם_ א' . דג"ד)עשהאל
 פול אביו חסידים 6' שחבר שמואלרוץ%
 אדזני הע*ל' נביא( שנקהא תמיד .יהודה.ר'

תשאי
 ואגל מפריש צליהו . מהע"ד דול -
 צריך אם .תפילת של קשר-. קושרך-אציך

 לקה דף מנחות תוס'  )ייין וקשירההדוו_ צריך אם או ובהדוק זי אנ יום בכללקנטרי
 שפהולקת ע*א פ דה חה"מ- ובתוס'ע"ב
 תשאל יונקב ר' השיב וכף .בזה( ור*אר"ת
 עשה חע בכאן וההוא -ע"ה רבץנו פשה.את

 ישל קשר קושרץ האיך ממנו וואלהנביא

 אגלתפילי
 כדת קושרים אתם אין סדע"ה.

 בשל אלא הדא יד .בשל לא הקשירהכי
 כארי ר"ת הרד יום בכל .לקשור .וצדיךראש
 יום בכל א"צ. :הקשר _כי טעית משהואמר
 בשל אלא היא דא* בשל זלא. "ידוקאלא
 נעשיב וכר 5דך -1ל מאדת וקשיתם. וצ'4ר-
 היא חובה כי שמעית לך דע תהמופה
 בול להיות . צריך והקשייה לם בכללקשרו
 ושנתתי מתורתי לך והשר.אביא בדלקת.ראש

 על לאות וקשרתם .כהבאת הפסוק ומןלך
 לומר וקשרתם אצל אוה ויסמך הריהרך
 לאות 12הם ארעם לקשור שותה שצרפךלך

 באופן. עוד שם ימציא וכה, דגוש קול.נרעצו
 בחל' ובמשדכי .לד"ת, הודה ומרצעת .אהד
 עובדא והיא . עישוש, תה דבר דוהיךקרנות
.. - . ואש. שצרפם ותטמרהרחה

 עם -להמהכח" שישלים מזה רחשם עב*פ.
דדוקא: התורגע- בפירוש .שהה רבינומזוה.
לחלוק אצא הגבחתה- מפי הקיבל: מהעל
 ליכולים ב:? ושקיבל .המורה בפירושאבל
 משר- .הקבלת .אחר באחא ולשרשלחלוק
 ד"ה עצב לעה; לף במנחות .שם התוס' .וכנה
 דקשירה- ר"ת ' לשקטת ראי הביאומשעת
 מדכתינ .:פשמאל הגחה . גתן רדריו'. ע"א י*ז בדף שם מדקאמר. הידויהיים

 בימץ . :.'כתיבה מא . ( וכתבתםוקשרתם
  'הנחה בימין דק"ורה וכיח ביפה -קשלההאף

 גאה*כ תחלה קמ"ר . "" ואם היאבשמאל.
 תינה רייק . הוכי .אהכ בזרוע מכניסה".

 ;-י-ן:ן -.-,._ .י.. ע"ת*. בשמאל-דהוהה
......... : 

-  תףש י מע בן;עץ בפחדםוהרש
 חמר ומ' 'מתא (ףהנשבת טהחעתוששת
 "ע לתב בים ם ו"ן( ינן.פ' )במדרסורי

 חמד כותב 'ח" התך ובשבת. תורהספף
 נפטר ,טטז )ש""ידנערב עחע'מתח.בסדר

 ר"ל כחב שם :ת"ס ובהמעת ע"*ש, -תר
 בשנפידלמ3

 (תיל לסטה עהם (תהד עפ ח" 9איג ז%זיתא-בש~ת.זו כהב
 עיטש רטטם מהום חייב בשמאל ,דאפי

 -יל שלתנא אבי % בצ*ש כ"כולדהרי
 ע""ש בשם% וכתב מתבשבת

 לעו ד4ח*ס.

.
 בימין בעי כתיבת-יסשת -%א' ק2הז אך
 ר41א סי ביוכבד וכמ"ש רמזחה תפיליןכ%
 כל- ומשה אטבתב הסיח עבשרו ודיךכ"ז,

שמאלה
 פסול דכתובפ':בשמאל מפא ואאילם

 הש דפסיקא מילתא. לאו בדיעבד.אפ"
 המהכס ממהנת . הוא .הדק דמ"ררבפסקים
 פסול בדיעבד דאפ" ל"ב ס" באורחבב"י



ט בא ס לישרא

 ו- וכסמ"ג בדאבם אך בשמאלו, כתבאם
 שיכתוב שצריך רק כחבו חייםאורחות
 בדיעבד פסולים הם אם כתבו ולאביכנע
 סףים- בהגהות אמנם דבריה סתם הסנרהע
 כתב שאם ג"ל כתג תפילין מהל בשבניות

 דמה הילשותא מביצ 8ך פסולבשמאלו
 גט ולענין בימק, כתיבה אף בימיןקשירה
 דלכת- הרמ"א כ' סמא חכ*ג ס"בא"ע??
 ובחלקת פיטנית בידו הסופר יכתובחלה

 די אן4ג כשר דבףץבד סק"ה שםטהוקק

 אפשר בשמאלו היא כתב לאו .שבתלענ?
 דבובת לגבח מדמינן ס". לכל דלאהלורד
 מחשבת מלאכתבעעז

 יבשמא~
 מלאכת לאו

 לעני סוקרי כתב מים אבלטחשבת
 גט,

 שכ' הנול מהב"י הביא סק-ד שם בב"שאך

 אפה ופסיל לתפילין .כשבת שלמדמסה"ת

 ליב סי תפילע בהל' בשנע ומדשבדיעבד,
 דה- משום אחדים למצוא א"א אם.דכשר
 אך בדיעבד דפסול כתבו לא והסמ"גרא*ש
 דסברך כהלבבה דלא ברכה בלצ מניחמ"מ

 ב- אפ" גט דלענין הבשו ומסיקעליהם,
 מהרהט בתשובות או עייפה. פסותדיעבד

 כשר דבדיעבד פסק. לועס ס" ההדוותאב
 עיפוש. בשסתמו סת"םבכתב

 מסה"ת שהביא סהגהס"י .הבאנווכבר

 בימין קשירה . דמה בימה רבעיהילפיתא
 בטנחות דירן ובגטן בזריז, כתיבהאף
 אף בימין כחיבה מה הילפותא ע"אל"ז

 דלמ"ד לותר ואפשד כנקל, גימלקשירה
 ב- דהף כהה יד סודך במנחות שםדיליף
 בימיז קשירה מה לגולף שייך ופמילחימיז
 אף בימי קיצר ע"כ בשמאל דהנחהכיה

 ש- כמו ילפותא האי בואסת בימיםכתיבה
 וקי דב בלבוש גם מובא בהדומיימביא

 הק- כמו הכתיבה שתהא וכקבתםשרתם
 סע*א סי' ניווסד בסו? גם וב-השירה,
 דהלימוד דמ"ד אליבא דה"א רצ"בסק"4
 ולא כהה יד סידך שסמל יד עלדו"חה

 אף בימין כתיבה מה וכתבתםוהקשרתם.
 ב- דהנחה דיעיך וממילא בימין,קשירה
 יד מידך ידעינן בשמאל זהנהה איאשמאל,

 וש- ברטה האנהה ומעינן וממילאגה"
 הטי חהיא*ש בימיך כתיבה אף ילפינןפיר
 פה 1עיע כהה, יד דירך כרסא פסקוהקת

 המא חחי דברי בהימנת חא*ז בצהשהאריך
 כחובה דאף דרשה ז-הך שם נוו סףיוריד
 דסקית אליבא גם אסמכתא דק הואבימיו
ע"שש,

.
 כבדיעבד דהף כשר, בשסאלו הסיתרבינו מש" יוכתב דקי קלמר אפשר ה" ועכ*פ

 תם פוסקים, להגך וכשר האחרק גיוסדה"
 אאא נממש בעלמא אסמכתא רק דהוי~י*ל

 הכוי שער סופר שבחתן שרור חחם,בדברי
 הנ*ל.' סופר בחתם מ"ש לחשב כ"כספת

 ע-ה רבינו דמ17ה מהסתתר לעיללכריש
 הי קשירת ה"2ד דקויותי אליהו סרפסק
 דלך-ריי ביותר ארש א"כ יחם בכל דבעיקשר
 בהבהם*ח שמביא ילפותא: האי לזולףדיכא

 שהחסד בימי. כתיבה אף בינהן קשירהמה
 סידך ששאל .ביד דהנחה דילפינן דכאןכניל
 וממיי בימו דקוידה ידעינן ממילא כההיד
 קשירה אי תא בימע, כתיבה דגם ילפינןלא
 טוי לד"א אבל כריחה . חההנחה ההידוקהוא

 דקי האי דיכא הקשר קשירת ויאאווירה

 ב- דכתיבה גרעינן לא וממילא בימתשירה
 לסבור ,לוה לו ההכרח לפי"ז וממילאימין,

 בשבת הס"ת כתב איך דצלקכ ר*אכויסת
 דמה ילפותא האי לי דלית המץבשמאלו
 ד- . משום ביסיז כתיבה אף בימיןקשירה
 דבעי דאי ואת הקשר קשירת התנוקשירה
 חי-* בימעקשירה

 ע"ב לדה דף במנחות שם התוס' אך.
 רמת לשימת דא" הביאו ע"א ס' דףובחולק
 יש- חירות חדשות עמא צ*ז דףמעירובת

 הן צלו לשמואל אכוה והנד מותוותנות
 יצר בהן שיש כל ישנות הן סולוחדשות
 דהף בשבת לקהשדן שצסוך מקושרותעות
 בכל לההומו דצריך . ולרפא קיימא ולקשר
 וצחנהות ע"ע" ק=טא 9ל קשר הד לאיום

 על התוסט קושית מיקצב בתהמו שםטרדכי
 דחשוב דצמבר לוסר דשדשך הראאשיטת
 לבבי קשר ג"כ והנדב תפילי לגביקור



 84 44 ש 4ש/ ךיבת

- ק
 ן

 דהה סגו ד דף בפוכה דאמד" ובמושבת
 עיירה, שבת לגבי דישן הף סוכה לגבידופן

 כתב דאיך הניל החסם יל יקשה שובהלפרוז
 דלגבי בתיבה רבעי 40ת בשקשקמרע"ה
 כתיבון הף לא שבת ולגבי כתיבה הוי ~ס"ת
 הף ס"ת לגבי כחיבה יהף .שינו ג"כנימא
 התרומה ס' בהך וב21מת שבת, לגביכתיבה
 בדי- שגם שב והנהם-י הבהל וכהביאהנול
 שם הלשת כ כשמחלו בכתב פסולעבד
 קג'( דף )שבת הבתה בפי תם דהאבב"כ

 אותיות ב' בשמאלו בין בימינו .ביזהכותב
 ב- ומשני בשמאל כחיבה דרך אמופריך
 בשבה דוקא לומר דאין וכד יריו בב'שולט

 אבל יד כלאחר נועיל אינו ממשקדגמריט
 שיכתוב % לומר סברא את כשרבעלמא
 היש בשבת כהלכתן ומזוזות תשיליןס"ת
 כלל סברא ואין והתנו ע-ש וכר חייביה"

 אם סת"ם נכותב פסור יה" שבתשלענין
 דהוה. סיגו סת"ם לענק כשורה הכתיבההוה

 כתיבה דסקרי לומר נמי שייך לסת"מכתיבה
 אק דהא בסתסא הש"ס פריך ומהלשבה

 ד- שתפס בכותב כשכחת והלא כתיבהדהך
 לא נמי סת"ם דלצנק צול 418כ מיגושייך
 בש- בסברס בכחזב אף ולכך כתיבהסקור
 בכך כתיבה דרך דאה פסור שמאל בידבת
 מקי ושפגר סתם לצנק בין ובת לענתבץ

 הסה"ת. בכוונת ה*ב הש"סזהו

 ה- מוסך חינוך במנחת מעש כ"כ הבנתיהמא
 הרצי שכ' דה דגוף שו כותב במלאבחשבת
 והסג"מ פסור ויה" בשבת סת*מ לכתובדאיז
 בנותב דה"א לאפשר לדחות יש כשויםיהיר
 כתב אם אבל בשבת פפור בשמאל דבראיזה
 ל- כתב דחף דמינו חייב בשבת בשמאלסת"ם
 אך עיינה, שבת יצנין כתב הקל סת"מענת
 דאם קרצ הוא גם הסה"ת בשיטת ס*שלפי
 שבת, לצנץ כתב הף סת"ם -לצנק כתבהף
 בי כותב בין חילק לא דבגם' דכיון ס*לאך,
 פסוד, אושן ובכל סת*מ או דבר אחהשטת
 ודו"ק. כתיבה דאי לא סת*מ לצנת דגםר41כ

 כתיבה לחלק דאץצ "סה"ת שיסתעכ"פ
 בן סגל הנ"ל מרתכי הגהות וגם בנ"ל,אחת

 דלענין דכית קשר לענק להיפך דצ"לרק
 השכב שבוס לצנת קשר הר קשר הףתפילין
 הס"ת כתב דמינה דנ*ל החרס תירדז,קשה
 ולצי כתיבה הף ס"ת ולצנין בשמאלובשבת

 הף אי דמטנ*פ כתיבות הוא לא שבתנע
 ובת לצנו כתיבת הף ס"ת לצנץכתיבה
כנגל.

 ד- הנכל בסדה*ד ש"ש שפיר מובן~פיה
 דממנ.פ לו דאמר טעית, למזוה אמרר"ת
 רפא כשיטת סובר נואתה במה כלל שועלתלא

 בכל דבעי הקשר הרצו דתפילתדקוידה
 בשבת הספת משה וכתב במה אכש ולכןיתד

 אף בימין קשירה מה ילפותצ דליכאבשמאלו
 ביי דתפילין דקשר ידענו ד"א בימךכתיבה
 ד- אפשר איך יקשה הלא אך כנ"ל,בימק
 לא א"כ יום בכל דבצי הקשר ההנוקשייה
 דף דעירובין מהך ותקשה קיימא של קשוהוי
 לתרץ אפשה ואי כנ"ל, וישנות כחדשותצ*ז

 תפי- לענק קשר דדו דמיגו מרדכיכהגהות
 לעניו גם דא"כ שבת לצנין קשר הוילין

 כתיבה הף בשמאל דאם הכי נימאכתיבה
 ד- וע"כ שבת, לצנק כתיבה הף סת"םלענין
 דת- דקשירה דוהכדח א"כ כה סול לאמעה
 לו אסר ולזה וההידוק, ההנחה היינופילין
 ודוק. מצית לטיסתך יייקא מנוהר"ת

 עם להתפכח דמותר לענשנו אתי%עכ"פ
 נת- דמשה אמרנו ולא התורה בפירושמשה
 כנ"ל, להתורכח דח"א התורה בעצםעצם
 שברני בש' תבהן מאהרן רא" גם להביארש
 הקריבו המט הן משה אל אהרן הדברדכ'
 ותקראנה דו לפני עולתם ואת חטאתםאת
 בעיניה ויטב מזוה וישמע וגר כאלהאותי

,ן4. שעיר דהי קא' דף בזבחים והגמ'ובדשא
 נשדף דורות קדש* שהש ולפי ר"ח
 דימיתי לא לומר בדו ד"א הודהומרע"ה
 ד"א אהרן כמו שהיא ווהחהה ראתםופי
 גואתה מה שמעתי לא לומר להתכמותבהו
 אר כדברך שמצתי ואמר עצמו ובזהאומר
 להת- שמותר רואים עכ"פ עישש, שכחתילא
 דאהרן לחלק אפשר הה אך משה, עםווכח
 דף בסנהדרין ואמר" נביא דהי'ואני
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 מאן לוקה נבואתו הכובש לענין ע4ב5ו
 ב- דיריי נביאי דחבר" שם ואמר ב"מחיי
 סחיו גילה אם בי דבר הגא יעשו לא כיס*ו
 אולם להתווכחו ה" סותר לצייץ ה1*כע"ש
 דא בפרשתא הנתל מופה בישמת כמרשי"ל

 חוש בו השת התורה בצבתות נתעצםרמשה
 ש- בשעה רק פעות בו מצעו לא דצ*כטעות
 מהמד- ירד רגע בטפתו זנה בעם לכללבא
 כ יידיש עובדא דבהאי תהה יידיש,ריגה

 לכלל בא כצם שלל כשבא יאסרוהקצוף
 דאחז*ל י"ל וגם 5וצפ2ייגה ירד ואזסעות,
 נביא אם  שכוצם אם כל עכב סר דףבפסחים
 דע4ד עיינה סמנו מסתלקת נבואתוהוא
 מחוך מדברת וגביבה שה" במשה גםי"ל
 ה41ד נסתלקת שבינה  שבהנס וביתגרונו
 אפ" הכועס כל ע4ב כבן בנדריםמ4ש
 ה- עצמות הוא לא 0ה עי"ש,וכר

 מר-ת שכתבת הראין גם י"ל ולפוזזחודה'
 דהי דכית עמו תתפכח טסית למשהשאמר
 מרבדת השכסה אין אז א"כ שטירתו,לאחר

 ר התוות עצמות אז הף לא גהצומתי
 ודו"ק. התחמה בפירוש עמו להתווכחמותר

 ב- הסב סשה וישמע הספרא י"לובזה
 שמעתי, לא לאסר ברש היא מיד ההוהעיניו
 כל דורש ה" יהודה בן חננ" יהודה רןאמר
 למעות למונה לו שגרמה הקפות קשהימיו
 ומי דבייו על וישיב הריני מיתתואחר
 המפרשים וכל שטצוג אלא שהקפיד לוגרם

 אפשר ה" בהנשל וה*כ בפירושנדחקו
 ןל לומר אששר אם ו1א דשלובתתםלומר
 הטרה בו לחנני תףל סתם וטעה5שה
 ה- בצצמיות שנתעצם והיה וצל לרפדןח4א
 גרמה שההקפדה אלא סתם שטעהחודה
 בישכם אארז כמהש מהמדייגה שירדהלו

 על לומר קשה דאדדנה סלל יהודה ורןכנ"ל
 זה ומהיך טעה ודק סתם שיוועידמשו

 לומר בהכרח יהיו מופה לגבי שףהקפיד,
 אלוךעץ

 וא~
 נפ- לא הלכה דלקבת דא4ח

 משה מדברי פירוש אחר תאמר כמשה .סוק.
 ודודג' טצחתכיין

 מיתות אחר בסכוי מהש ליישב כדיאך

 נדחקו שהמשרשים דבריו, ער תשיבהריני
 י"ל אחי ב22 לומר הצה דמה בזהג"כ
 חרק בספרי פלוגתא ואק סשה, על קחידזה
 דורש ה" יהודה % צוחנן" מה אמיר"ל
 ר לטיחה למשה לו שגרמה הקשדהדקיה
 הרינו סשה ול מיתתו אחר גם זהמפני
 וו נרה זמי התווכן בשירוש דבריו עלמשיב
  התתרה בעצמיות שנתעצם משה חתיזאת
 ה- עובדא )וכהאי פטירתו אחר  להשיביחולו
 שסטלג א1א בהייו, פהקפיד מסתפקנדל
 הדד .ההקפותך מבת מעה שגם אלא עודולא

 מיתתו שלטהר לו גרם הה בח"יממדדגחו
 לא מיתחו לאחר גם ואל"כ לדהויבו,עכלו
 לו ולזמר מענה על להשיב יכתיםהיו
 ודו"ק. דר"ת בעובדא כנ"לסעית

 איך בפנחס קשה דלכאחיה לדהץתתעד
 נזנר . ומדרש וביוב-ע נסמא הא לזמריהרנ
 גם אך נטמור היא מת שולא הניסיםבין
 הנס. על סמך איך קשהזה

 פי' דף בסנהדוע דגום לומר אפשראך
 בן לו ואמר מגיה אצל הביאה . דזמריוחן
 בת אסורה הענת אסתוה או מותרת זועמדם
 חד נוחלק לומר ואפשר לך, התור מייחרז
 אם התורה בשירוש בהלכה 5שה עםתשבח
 דאי הריפוש מרש ולפי אסויה הומותרת
 ד- בישתם ואארז התורה נתינת סשהמידת
 עם להתפצח אקא וא"כ התודה עצמיותמעה
 ה- על וכחולק התורה ופירוש בהבנתמשה
 לך התיר מי לסשה אומר אם הואתג-ה
 וב- מ2ת4 בתורת שכופר מומר בזהה2י

 הריי 12יטות בביאור הארכנו בברשיעורים
 לקיררשין מחפישה שקידש בסומרשונים
 והבאנו ע4ב מעז דף ביבמות וצמןעפיי

 דקידושי שנ"א ס" חנא הרדפהמתשובות
 חר משום אלא נינהו ד2ורעחא לאובגמר
 ל- חושז1ץ שקדש מומר אסרו דצ*אמרא

 דבדיז לכל כעכועם 11א הרי דמדיןקדושץ
 בארנו באשר כן סברו ראשונים והרבה?*ש

 בביאור קמ2 הבא בירחון )שיתתבאוותה
 א-נו דמומר אלו לשיטות י"ל חף1רהב(
 יי- הדועה דבריו, לכל כעכו"ם דהוימסמא
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 וב- מאגל פ"ג בהגממי ומובא היראיםטת
 במגע אפ" מסמא אינו דעבקם שע"בבא

 בתשובות היו"ר מאבל, בפ*ג ובמלכתיערש
 רוד בס" יהרמב*ז המףוחסות .הרשב"א
 טמאת לדנין ודאי מת ואם גדיל מומרלינץ
 קדושין קדושין והרי ודאי אמו מסמאאהל
 ,טומאת שתוזה הדי עיירך, וכוו גטוגסו
 דלה- מתח קידושין* דקידושק כיקמומר
 ב- חו15רא קידושם דקידווע הנ"לשיטות
 הרי דמדין דא"א חומרא ומשום הואעלמך
 טומאה לענין גם יעכוב, לכל כעכובםהוא
 -ס"ב שע"א ס" ביור"ד וברמ"א מסמא*אינס
 ההוא ישראל כשל מסמא ' מומר שלדקבר

 ושם ורכ"ב, קצץ בסי' הרשב*אמתשובות
 ד- זה דה שתולה רואה ג"כ אלובתשובות
 ב- כדאיתא קידושך קידושיהן שכןטומאה
 רק דזה יהשיטות וש"כ הנ*ג מדיבמות

 כע-  דהוא מטמא פנו דא*א חוטאמשום.
 גם. דברי לכלכו"ם

 לצני
 מאדם דמפיק

ודו*ק'
 שמ"א ס" יוועד .חרס בהיזפתכהשיתי

 ש- לן ליכא דמאן שכן פטר קבורתלמנץ
 ויש ע"ד הויני ושהרי לקברו מחה"מאיך
 הנדחת 1יר השנוי -זבת ומהללי '7811בהם
 אותם ודנים עליהם סחאבלים  הקרובהצהרן
 בסנהדרין כמבואר רשעו .מחוך שמתכמי

 עי- שהרי בקבירה שסבין וטיס ע*א מ*זוי
 ו- ומוש את" מינשרו קבורה של מנעקר

 "דוגי הלענין דאייתו כ"כ הבגתי לא'בחמת
 פתודין המומתק כל הרי דסו"ס שאניבנד
 מ- מת דמקרי ואף יעשיב. הלק - להםיש
 משא"כ ה%בק קבירה יעניי מ"מ רשעיסיד

 כחל- גופא בסוגיא- שם שהרי שמת5]חצר:
 ר 1"8ש, ביעד ?8י לנהרג מת בע בכךוים
 מי  וברמ"א סיטה שמיה מי החושד 'ברקך141
 ורי הניל, להשישות סומאה לעניו וה"השים
 שהחמירה  שנופשי- של"ו בס" בח*מ  שטאה

 ה4 ל-הנחת. יבואו שלא המה בטדמאח :תהרה

 מסמא איגר בהבאה דמותר עכורת בשרכן
 לבר וומ. כי גהוקה ושותר והטיסבאוהל

 מה- הנשמה גפירוד חושבים דהעכו"םנפלא
 משא-כ בהנאה ומותר פגר רק ונשחרגוף

 -עייפה, הנפנן בהשארת המאמיניםישראל
 בתודה' לכופר דכיון ג*כ יעל במומרא*כ

 בהגשה  רמותר  הנפש  בהיארח. מאמץואינו
 מטמא.פינו

 הנ"ל השיסות לשי לומד אפשרעכ"פ
 דזמדי ביי זכרי . את להרוג פבחס והןלא

 עצ- שהוא למשה שלכנף במה למומרנחשב
 והרגו לך, התיר מי יתרו בת' התורה,מיות
 הנ"ל. היראים לצ'יטת נטמא שלאכית

 איך אחר באהבן לתרץ אפשר ה"אך
 י- קדמות במדבר לפשפש. לגמרי פנחסהרג

 זה פנחס מ"ש לפרש א' מערכתהחיד*א
 ה" דאליהו פנחס, זה אייהו שבל"לבליהו
 וע"כ ע%*ש, בפנחס אה"ס ונתלבשכלאך
 .לא ובמיאך ה" מלאך דהלא הקושיא,סרה
 פנ- סמיך ושפיר . הנס, על סומכת אין,%1ך
 לומר אקשר ולפרז ימות, יפלא הנס .עלחס
 לך התיר טף יתרו. בת למשה  זימריבמה
 ול- לחלוק מותר דבאמת סומר נעשהלא

 אך כנכל, התהרה בפירועו. משה.  עםהתווכח
 הטומאה מפני להורגו חש לא  דפנחפהא
 המלשך אליהו זד דפנתס ה" דמלאךמפני
 ושש הנס. 1ל סמך ושפיר החיד"אכמ"ש
 יהאה אליהו זה פנחס לידע  הרוצההמררש
 דפנחס לידע דהרוצה הענו הדבקים,מאלה
 לזה לו יש ודאי' כניל . "כלאך אליהו2ת

 ל- תו ולא  לזמרי פנחס -הדג איךיאללה
 חש דיא :ד"א לומר אפשר  הלא אךטומאה,
 כמחמר נחשב דזמרי משום הסוכתה~פני
 ה- . עצמיות דכוא משה עם תתהכחןנחלק
 אשר הדברים מאלה יראה אמר, ועכזתורה'
 שלא וכפירשאי ישראל כל מו~ה'.אלדבר
 הענו שט הייבו אלו שנשוע אלויאסרו
 למשה להשיב דמותר מוכח א"כמשיבים
 די הא וע"כ וכנ"ל, התורה ופהרושבהבנת
 דשנחס משום. הסומאה מפני מש לאפנחס
 והבן. אליהוזמ
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 . .אביו בו .שמת כיום דהנודר בסוגיה . . .:

 'זי"ע, 'רהר2יק אצדשק הרה"ק .אליו 'ןל דהילולא עמא לצברן שליט"א מרןמגהק

 חמא בר רמי בצי זאב זד-.י*". ושדרק%.'
 דמר כגת וכר ,פלפים' זבחי כבשר .צליןה-5ע

 גב" -דהיתרא וסחיח ,שימים זבחיחות,ב*ד
 בהי- או פתשיס קא .בציקרו כזה זה .ואמר
 איסור איזהו מיתיים . וכר קמחפיס?תרא
 בו9 אוכל שלצ עויני חמר בתוהאאאסוף

 כיום . אבע בו שמת יפלא- 4ץ 'אשתה'הפלא
 % גדלה בו שנהרג רבויכיום- בושמת

 אחיקם.

 ש- ואמר- בחשבנה  ירושלים ממשושייביום
 ש*מ ובי היום .באותו. כגנדור "והנעמואל
 אמר אתמר הבי דשסואל מתפיס הואבציקר
 ואילך.' היום מאותו עתדד'.ובא 'וההא*-ליאל

 סוגיא :ג"כ -ןיתא ז"א .כי' דףובשבוצות
 "רשוש בו דביר שכבד שעף .12 יש אךזו

 כיום. אביו בו שמת כיום ..איתםשם..ישם
 .רבו. בו חסת כיזע ללא פלוגי בהשעפ

 ני- לנתיב בטרחת לנדפםוצםח22:בןה.זהי-
 לי "איסור ושסעם לפרש ושמועו ג*גמלא*

 אביה בו שמת . ביום יץ זלקהעו4אלהןוב2טר
 שם דמהדאוש בדבשיים טע.סץ: .ץ2ד?מאחמא.

 דדו: משמע בנדרים .שן 2רט*ומשפסוק*?
 .דף כמיק .מתוני. אך צצך, אחש,סיום'טצם

 משום דהרתם כתבובךיצ-בנשאה.-סיעו
 ילא מתו גקבורת דרוך יב-להעם;ועש
 דבזה ותמרנך ע*ש. _ -ייץ מנשל אחרימשיך

 בנרדים דרגכן התל י.בנ.ץהגיהשאותתלוי
 .ול- צער, משום "וא להבמנמוזקזאיסוראזיל.
 שכת ביוט דגם רבו .בו .שמת ביום .2קסקר

 מתו גקבורת טרוד לאטת לו דוויןלהשמר_ אזיל ,בשבתהת והמעיק מצסער4טןבצוהבו
 שחיוב ברבו .סזוא*ב ה2.:גאביו, .הפד.._-ושהזד
 בקכודן. מתעסקע וה0 ארוב? זל בבימנטל.
 8חו, מבקיש ינתר א?סיל:בךבו (051תר:חרן

 .~שלוני 'זפסמן..זנו כיום וצם וגברולכנגנקט..
 .למרצתו לשי י9 .אדכללבשר. ,!(פנו:וומ2

 שהארבעה .מה (צל?(י%,זץשרצהבלנדור
 דיר ב' חביי זבל"א ס" .יוריד: צבטורף.,;

.... ..... ...- 

 מתו נקבר שלא זמש כי חיתן לספיןטות
 ש- !ש ינכל הרמזתם בחב חסל הסםוכתב
 ש5 הכצדים בבל אשר אינו המת וקברלא

 שאינו ביאת הרהץ המ2 בהם אסודא%
 ובתספורת בתבבוסת לקבעה מיתה 2ץאקור

 אבלות דיני קצת ת% וצוו היג שנגהימב*ז. "- תתב ד גדרות ולשמד ובהץה'ובראיצה
 מ- וחומר קל רחיצה'וסיכם כנוןלוצץ.,%
 ובת- בשמחה לומד וא*צ ויק ; בשר 'אכילת
 "ולץ אלצ..שארנו אמן? ולא וכףספורת
 .בצסקי טרוד- .שהוא מפני וכר וסנדל-מנעל
 לייר מציר הילך לקברו עליו ומופלהמת
 2י שבורג מה- בכל המאסיר ושראפ יכשוכר

 "ה בעלי ומדברי המנדל שחילתאבל-חזן'
 הע כבשד. אלא אסור' נטוינו. סרחהתה4
 מותר, אבלות דיני :לל בשאר .אלל'ות-ה
 .. ..' --לי5'-

- ..= .- 
. 

.. 

 .הנצל טצ6ץם 4 זה:-סלף לכל: א 4;:'.
 -סברו ובעלי--"תוכר ג"4ת . חעי*ץ 'דאףמב*ם-
  :בשיר, יייז .בהרד אכילת איסור -שלדלים
 "5זע . .בקבורה לצמוק .,בצריך מפך איךאלל ;י :זעך משום אר לא לפניו 'מוטל-מוסתו
 סשא*כ באבן, הנופגע- . דברים בשארמותר

 האיסור יורתם, סובאים שרץ רבנוהרמסכן
 דנחהנ שפיר סגרו לבן .חעבלות .צעהסיום

 רק יהתידו מס מקשר . מקנו אצלות. דינילי
 חתב1 'קבחקע צורך משום א~נרלנקעת.

 נדי מכן על למהרש*ק זית-ן ובנייר.י
 הן בבשר אסור דאהע לחדש כהבתים
 בחש וזה ינ דף בנם' ימק* זיינך התיקהסו

 די שפר אפשר אי דה"ה':מדחח"יתאדא*א
 הבשר אחד ?משך שמא נדרה מטצםהוה
 דהיה צ"ל אלא בקבירה יעסוק . ולאתט

 רזה ומצטער עצמו שמאץ אטיודמסעם
 המיחיא וניזר ."הורה %היה

 אדי דבתב הא היטב מובן דברע ילפי .'
 שלא דנכח זרדצ אוו בשם יפציח לסףרישה



 ש4י י.,יעב-

 אפ" הנום כל בשר לאכול ולא ייןלשתות
  היה הקבחהה רעד כיח דיבל קבורה,אחר
 קבירה אחר גם להחמיר נכת חירוראיסור

 של כתירושו נקסהע לא אי ואףמדבריהם,
 דאי לן ששיפא הא מ*מ הניל גרעיןהנדרי
 לאו מקום אק גקבירה דטרוד משוםהטים
 כתב מירה חח-פא הקבירה, אחר כללסור

 סף בסוד ומובא דברכות בפ*גהירושלמי

 ל- "סץחתדים לכתפה שנמסר דמשעהשמגא
 הקרובים כבר כותרים לקבורה המתהוציא
 ב- התעסקותם גמרו דכבר כימן ץייהוצ
 הוה האיסור דסעם אמרהע אר ורקמת,
 ה- אק כשנבר דאף יקל שביות צערמשום
 הן  לוחכות ועלא ננה מ*מ לפניו מוסלמת

 היום אותר כל בהיר לאכולולא
 וסימוקי כתב ברביב שם בנדריםיהנה
 מ- ובא שמיור והוא שמואל דכוי עליוסף
 נדור ה" לא אי נמי והבא היוםשתו
 הי אביו בו שכמז כיחם ומנפר אלצובא

 כדתנו הוא שום ולן האסור בדברמתפיס
 בשצה חביו בו ונמת ליום והכאבמתנ"
 תן יעז בבשר הוא אסור לפניושמוטל
 די וקמיל באכילה אסור גדלן יבהרגיום

 דרי במתירא קאי עם אותו דעיקר(ש*ג

 מת- לקא הופ בנדר פתפיס כי מ"מבנד
 בהעבועות הכשגיר תמוה הלהבריד ישהפיס
 פשיסא חבי בו ומת כיום ים דהקשההנכל
 אדצטריך אחיקם בן גדל" שבהרצ כעםומעצי
 נדר כי אסור נמי נדר לא דכי כען סדנאלף
 סתשיס לאו והאי איסור יל" ההא לאנסי
 גם הא יוסף הנסיקי . קמא3 הואבנדר
 ד- דומיא רבותא הוה אביו בו שפתביום
 פשיטתו הגמי פריך ומאי אחיקם, בןגדל"
 שי יום משום דוקא דהרבותא משנילמה

 ברין. וע" אחיקם, בן גדל"משרג

 זרוע האור בשם הנ"ל הדרישה ולדברי-
 כל וין בבשר אסוד אביו בו שמתדביום
 עוד לפניו, מופל ווסתו בשעה יק ולאהיום
 כיע הניל בשבוצות הגמ' סוגית תמוהיותר
 בבשר אסור חביו בו שמת ביים גםדלפי*ז
 כן גדל" שמת דירם דוגמא ומוס כלמין

 שהקשה זריזין בנדרי אח"כ ומצאותאחיקם
 עי"ש. כתנועות הסוגיא עלמ

 ביחם דנם דאף הגמי בפ" לומרתתראה
 . מרס ויין כבהצר אסור ואסו אביו בושכעז

 זה דאיסור כית פשיטא שפיר הגם'פריך
 א- פתפיס דכי פשיסא א"כ מדרבבן רקההב
 להתשיס כמתהו ואין מהכיס דאוריתאברר

 ש- כיום הגמי מהצבי לכו דרבנן,אאיסודא
 כיון ל" איצטריך אחיקר % גדי" בןנהרג
 יח ברכה כם8ש קבלה מדברי חסורדגש
 ח' בזכר" בקרא דכתוב השביעי דצוםעגב

 בדף שם אסר אווי 811 גדלי' צחם עלקאי
 היא קבלה דברי אחיקם 2ן גדל" ע"אים

 ה" וין דמו תורה כדבעי קבלהודברי
 אנדר ולא אחיסורא להתפוס דכותהוהףא
 דזמיייהא כעין הוה שלו וסרסור דגםכיח
 חת%. קמתפיס, דאנדרקמיל

 חנבאל רבנו דברי לפרש בזהוארווחנא
 הנול שבועות במס' הגמ' עלהתמטיים,
 אביו בו שמת כיום ומקשינו חשלדכתב
 דגהדיא שין בשר לוכל לו דאסורפשיטא
 לנכל אסור למנץ מוסל שמתו (כן כלתניא
 ל-- רבצי איתי ופרקינו ין, ולשתותבשר
 החיקם בך גדל" בו שנהרג כיוםסץתגא
 חולא בשר לוכל שלא נדר לחדאפילו
 דהו אשברר צום דהוא הוא אסור ייןלשתות
 קסטל בנדד סתפיס לא נמי .נדי כידתימא
 הא דשהררבוג תמחהין* דבריו ולכאורהוכף

ואסוד
 ל~

 ושינא יי ולשתות בשר לאכול
 של הקושיצ חומר את מגרע רקדאיסודשע

 דיש דכיתהנם',

 על-

 הודא "" חיסור גם
 אאיסחהג חלא דרש אני מתפיס דלףלומר
 אחיקם, בו נדלף גבי הנמו ומסיקעמר

 בי-י כאשר הגור קחצ"ת ספרשיע איאך
 דכחזהו .חשבכן רבע דבוי היטב יובןארנו

 בו שמת דוום הגם, ירע שתיפחלהדגיה
 מביא ולכן דרבע איסודא רק הוהאביו

 שסחו זמן 2ל דרק שמתו מץ דפרקמפתנ"
 ר- לציל שביארנו וכמו אסוד .לפגעפמסל
 ג- ומשום מדרבנן רק דהאיסור מוכחמזו
 יעסוק האב אכילתו אחרי ימשך שמאזירה



כחו סבאשראל
 קמתפיס, דאנדר פשיטא פריך ויכךבקבורות

 א-צטרכא אחיקם בן נדל4 הגם' פשני זהוצל
 הצצו השביעי צום דהוא הר-ם ימבארל4
 ו~ן קבלה בדברי המחכר השבירי צוםדוה
 הצהל, קמיל בנדד מתשים דעא הדשה"

 דכתב הא דהיה הרכזו 2פ4 יפלועוד
 טו אביו בו שמת דבטט - עטףהנמוקי
 א- אצטיר מתשיס דיא דקם8ל רבותציש
 כית כ"כ, ששוס אינו ישתהק -, תנדרלא

 באחעה רק ם חץ אבע .% שמהוביום
 כם*ש היום כל ולא לפנע מוסל שמתושיה
 שנתסס היא וששיטף ירי א-כ בהדיא*הנע
 חי- יש נדר דסכח ביץ אאיסוד ולצאנדר
 דלי איסור משא"כ היום אותו כל צלסור
 דםח- הורא שום ואין ביום שצות כמה רקכא
 אניסותפיס

 המו בבעיית חלף יזה יעל~כאורה
 ב- (נמרינן אי הנעל עצב יגףבנציים
 ד- מתפיס קא בהיהרא או מתפיס קאציקרו
 דה- השף מתפיס קא בציקרו בנדרא*א

 ואזלך זריקה מעוצה באכילה מותריםשלסים
 אי שהע בשצה כשיקרו לההשיס דעתומים

 לצב? גם הנמן ובמוש הזריקכן קודםסור
 סתשיס בצושד44,קא דאץא אביו ומתיום
 בקו- אלא - 'היום אותו ' *ייו ברר דלק אףאז
 ש- שנים כמה מאז צברו וכבר אבע שמתנה
 עתי כשאומר מעם בחבילה בהם פותרה"
 כל על דשתו א? חביו בו שמת כיוםשיו

 אר על מתריס אלא היתר של השניםאוחי
 שם כמבואר באבילה בו אסוד שה" עצהתו

 לזמר יש שריר נלפית ינ בנדריםבספרא
 אביו בו שמת דיום דאף חיסור לצנ?גם

 מנם קבורה לאחר היו בבשר ה"מחער

 לא- יכחכחו מתריס קא דבציקרואמרינן
 אי נוה" לפניו פוסל שפתו בשיה כ%סור
 פתפיס קא בהתיהא אמרינן אי משא"כסור,
 מר המת חת שקבר דלחחר רכיה אמרעןאז
 כ- לאסור דכהצתו לער אק ףמ בבשרתר

 .אסוד, התת לפניו מוטל שתף שצחאותה
חץ'ק.

 ה- דברי טצם בסוב להבק ישולפרוז

 . היום כל אק אביו בו שמת דביום דאףנ",
 1 מאם לפניו, מוסל שמתו בשיה אלאתסוה
 לופפי הוא ה" מתפיס קא בציקרו אמוינן.אי

1 
 1 דהוה יום אותו של בייקרו להתפיסדכח2תו
 ~שי(ר לכן בנדר, הלא דמח2", מדינאאמור
 מתי בנדר דאיתה להשמיצנו שמהשלסריך
 לשננו במתק להקת וכד באיסור, ולאפיס
 אותו דעיקר דאנצ*ג "וקמיל בם*ש הנשיול
יום

 קא-

 ב- מתפיס כי מעם דרבנן באיסורא
נה שאמר- כמו בהדיא מבפר מתפיס* קאנחר

 שכתב זו דרבותא לומר אםומוכרחים
 מתי בייקדז אמהען אי חלא קאי שהנקי
 יחנן שיך א"כ מתפיס בהיתרא דא*אשיש
 הלא אאיסחר להתפיס דבתצתו הרושלומר
 2- ואסור הדרגשה, כשיסח א"א דאףאנדר,
 מחו שנקבר לאדר אף היים כל וטובשר
 ישנת באוהן .אלא אסור אינו איסור מכחמים
 בי מותר .ה" מאז השנים וכי אבי בושמת
 כל את שאסר רק דמתנ" בדינא ףקבשר
 אי הש"כ בגמ' כמבואר בנדר ציעהשנים
 שי דנקסען מתפיס בציקרו דאמרינןלאו

 לח אסור וה" עצה אותו על להתפיסכותתו
 ומוכרה אאיסורצ דמתפיס לומר כללשייך
 .כי .רבחעא באן ואין מתפיס קא ואנדרלומר
 ודרולל,

 בייקרו בין הנפכם יוצא דירןובנטץ
 להיפך מתפיס קא בהתירא ש מהפיסקא

 מ- ובא עתד בלא או בשלמים הגם'ממוש
 דנדדים בסתיא מביא להתם תעםאוום
 בהית- הש"א אסור מתפיס קא בייקרודץ*א
 יהנא דידן ובנהץ מנתר מהפיס קארא
ש כקמותר וי חמיצת הם א? מתפש מישדיישן  לאיסור בפחתך שאין בתר 
 מתשיס בייקרו השוא מהשים קא אנדררק
 דמת5ים דקל כית דמותר לומר וש"אה"

 וסב- אנדוע ולא היום בציקר דהוהאייסור
 בי שם עין זריתן בנדרי גם מצאתי זורצ

 וכמהשל ומשני דיו הר*ן על במ"שאריסות
 די הקרוע-ם בדבריו שם ובחב אתמר,הכי

 ובהתירא ללישנא תזיל בשבוצותסוחח



5 4,כנ 4 ש ץ   

 פשיטא אביה בו שמח יום פריך ולכך.מתפיט
 הוה שאמרנו ומה דרכו, לפי מ"צעישש
 על קשה לצ ומפילא .לדבה*ק, לגמואממש
 .כיח .פשיטא ממקשה. דשבועחן סוגפוהבזי.
 דבעיקרו.םתפיס.כי ללישגא רק אזילדהנ?
 דאי ליישבא דשבועות ונגסן שגץאהנומן

 :. תץ*ק, מתפישהתיהא

 חננאל, ובנו בדברי הפ" מבואר ובזה-
 .לאכל לו .דאסהר "פשיסט כך, היאוכוונתו
 הגמי דקאמה. זיהצ ה5מ יין' ולשתותבשר

 ד? משום אסור אביו בו יגמ ביוםדמתפיס

 דפשי- מניחא זה אאיסחר ולא אנדדמתשים
 לפניו .שמתנ.מרטל ז% כל תניא "דבהדיאסא

 דכיון כהנהן, יירק זלותות בשר לוכלאסוד

 מוטל.-לפנע וצמתו בשעה רק איספה .דאו
 :לומה אפשרן אי א"כ .מותר .היש כל .רדאר
 אזיל דהגמו אחיסהה4.כית דמתפיס. הי"א-שום

 א? . בושם בננעל קמתפיס- דבהתוראללחינה.

 לשר דכתצתך לטומר: .ליכא .זרי"?'.יא'כנדרי
 לפניו וצה5:מחשל איום עול -שצם כאותהסחך-
 שרנדרא וךראי אלא ויין כבשד: .צם4רההא'

 :"ופרקינן . במות היום כלקמתפיכה:דאסוד
 ,גדלם בו ש"צ כיום ' שבתנא ,רבעיחי"=.

 הההוא י.הצשו חרחר ברה, לא דאתה :שריקםבו
 ציסהי.אכילה .עלע דיש זכית השביערוצום
 בר ובאיסת"א לומר היא יש  החת4:שפידכי.

 % ' גופתו דאיתה רבותא . הבמ' וקאמלהשיסע
 אנדר."תפיס

 העק_
 ~- . . .. . . י

י' : - - זלמנוביץ .אר" ישראלהףב

 ..-י .: ג"ח חי-פש,..מת"ס

.- עכו העיי 'דב
:'"'

 -. - הזה בזמן רמצהבסוגיא ...;

 רבא אמר עמא( ק*כ )דף פסחיטמתף
 דדבס, ומוזר דאח"יתא. ינה בזמןמצה
 מצות על ס'( )במדבר דכתיב מצחרוטרש

 פסח פסח דאיכא בזמן יאגלו.ומרחקם
 מרור. ליכא פסח דליכא וזממן סרוראיכשו
 ומרורים. מצות על כתיב הא נמי .'מצה
 טצות תאבלו בערב קרא ב" מיסדרפצה

 אמר יעקב בר אחא ורב י*ב(.)שנצת
 כתיב הא חלא דרבנן. זה ואהד זהאחד
בערב

 האכלו.
 .לסמא ל" מבעי הההן מצות.

 לא דשסח ביון דסד*א רחוקה בררךהמה"
 קטול. יאכל: -לא ג"כ ומרור מצות 'אכלי
 לא רחוקנו בדדך השה" טמא ארלורבא
 דתנ" נכר. . ובן מערל גרע דלא קרא.צנעך
 אבל אנכל. אינו % בר. יאכל ולא ערלכל

 כהאי כתיב ואידך ומררר, במצה הותאהבל
 ודחי דססא- זבל הרשב-ם ופוזש וצריכי.י

 דהא םםנ וזע מעול ללמוד 81ארתוקה!
 על מקים תני בפסח תשלומים לוואית!

 נכר בן ערל 'חבל יאכלחתה צנרוריםטצות
 שיאנלז - "וא זין 1צשלומופ1 זל*ל''משו%

 בערב רחטנא כתב .ואיטצות.;.בראשון.
 ל" מוקסם הוו . מצחתתאכלו

 ובן בערל.
 וצ*ש. תר תשלתוו ולבז' משחסנקר.

 ה-א ומצה חמן .טהלכות. בפץ .הרמב"ם!7
 %ל מצה שכל מההופך עשה -מצות4ן

 תאכ4%ממ4 בערב ששמר'חמשמ..עשר
 .וו שטלה ת4ה %א ז%, תצל. פיפ.נכל

 ולצפה, בפני. מצחר זן. אלא פסח.-2קדבו'
 אכ"ית הוצל בשאר אבל הלליה, כלומצותה
 מצה. אוכל רצה' רשותןמצה

 אתי
 4המ .

 .: . .. ?. : ןתף.,...

 ואנה להקשות 'אעיר )שם(  משנה הלחם-
 אסל גבי . כגח( דף )פסחים שעה- כלדבפרק
 דעובר מעדה ר' קמוצן ולמילה שחצותמאחד
 ףליף עובר דאינו .סכל שטעון ת8בעשה.
 'יטש ד חמן עלי תאכל לא מתכתיבלה

 ',צישנו בשץה טבע( )דביים מצות-%אכל



 י חמץ, תאכל בלא ק"מ מצה אכול .בקום
 2 בבל אינו מצה אכול בקום שארנובשעה

 דמצה בתה ילקי יהחהה ורן חמץ.תאכל
 ולדרש דצ*ש מדאוריהא הוא הוה .בזמן

 מצות. תאכלו מבערב הזה בזח מצהיליף
 חורם .השלכדת )בה"א שפסק "דמעכםואח

 משש וטח בערב המו לאכול אסורהרח(

 לוקח היה בזמן ושוכל חנל למעלותשעא

 כתב איך ט41כ בריי ויפסק הר2 התודדוח
 מקרא הזור בזמן מצה אכילת דמצותכאן

 ותירוו כרכש. שאוא מצות תאכלום
 ןל דק דבערב, הקרא כאן מביאדהרמב*ם

 למצה . הסים . באמת אבל מצה, אכילתעצם
 .טדכתיב ילפונן מדאחאיתא שזיא הזהבזע
 שש . שבצת ימים חמץ זליו תאבללא

 יש סוף יל סוף אבל ושש. מצותתאכלו
 הקרא שהא לא באסת לטה . קצתלהעיר
 .2דףא; לארש, . 'ואמרתוהנכח.

 בסוד_
 בהקדם

 והציקך . להעיד. , המפורשים . שהעירו .מה.
 יגש ולקי סיש.(נץ.איך אהה-בשר"ת_שאגת

 עצום ישבעו. מקבא. 8סח בערב עובךזץנינו'

 ".ןןשמקרא_זה הלא.ר-פ סצות,תאכלס
 ויש סו. ע"2( דף. )פסחים טבל. _של.למצה
 יצא_-זה איילת..טצה .בו יש המץ איסור.בו

 זצ*ש. יקמץ תאכל בל אעווד - מיום 12שאין

 היקש ישרן לוטייך , אנו דשניהם 1השות
 הגמרא-יודגש תו פריך מאי .אףכלפצצות
 אץ הלא. מניל, הזה בעת הובס ..אבעו
 .מההיקש. הכל את ץלפינז. ושמק למחצה,היקש
 'ימים -דשבשת הנ"ל מהקרא ונלא צררוהעיר
 מ4ג( !ף. )פסחים הכמהא "עף 'מצמץהאבע

 ש"פ4 דבל מצה, באכילת שתבותדגשים
 והש מצה, באכילת ישנו חצץ תאכלבלא

 קושית בהקדם לפלש. אמרתיכ*ז
 מיל' )בפיך ופ8 .הימחז %טפדשים

 טבל, וכל במצה עצא דאינו .השו(אורם

 דרגש אליבא שם-.שהוא .מסיק הגמלאהל4

 הרמונים אבל, ייסוד, על "ל איסור אמד4*ל
 במצה אצא . אעו קמאי . א"כ דאחע*א,שפסק
 הרמשים לפרש . אמצתי )ובבר ' טבל..של

 דאנה בפשיסוה, חתל . .(בפץ( בכמש :דג"ל."
 הגזי בהעליב מתר קחניפ . .יזיע

 לגל

 דהף תגל טבל של . במצה יוצא דאינוקרא
 .צגו .בסיבן .השקא ותר' בעביתם הבאמצה

 . ;.ן -. ; לדא. .זלתה עשה .דה*א)הנגל(

אי
 י'4צא בצינו הלא- תישח לא דוחהעשה .הפשר-.לופי איו שחוסם( )בפץהרמצכם יי . ך.ה6ל :,ג6 אר "ן

 יף )44ים .- דנמרק בדיל-ף לשבעההראה
 מלחת תאכלה מצות ימים שבעת  יקב(ליה

 סטנה ' חש*כ דציהן. היידמע לשבעתהנאכלות
 הכששוו %% .אלא ראהא א"א טבל19ל
 ."יסףם .לואר אבל עשה. איבא מצוד,שהיא
 לאחא ..פעה -(ףט .מצה לאכול . שצוהשאין

 יההששוך. ..ל"4 בה . .וצאי . חיך ת"כ.להטל
 דרגש . אליבא שוא הלמדא סי -ישאותירוץ

 'בצה .לאכ% .-מצוה .,צבעה דבל סללחלוא

 ברה( דף )לעיל . .יהחיע בהדנינמבואר

 לאכול .מצחה: .ימים שבעת 2ל סולדרוש
 "האזי הר..טצה תו ה41כמצור

 כלפי ועורג.
 שפירזה

 במצה ' דאקה-'עצ? "רמב*מ פסק.
של

 ,חמן יאיסור ג"כ בטבל לושנך זנם. סבל.
 ' קונא ש24ר :מ"פ אהצ*א. דסהלמשום

 נצבעה פנל היא .מצה דטצות -לרשש שקלאא כרי שבעה לכל רירה שצינה סצהיהה משפתי
 .ספל דהיא הנ*ל'ן יהחיע בהמניממרד

 תאמי ימים שבעת' דקרא. .כפשיטא
 טצות.

 תאכלו-. הימים. : שבצת .בל
 השפשר ' מצו21

 4 מזתינ די4 . ימי,. עו-"וץ
 מצות. תאכל ימים שבעת . המץ ע'לותת%
 (אמ-הן וףו: שבשזר בל "וא 'צהתחזהפר.

 "אוש אל תשיא שחה ל% 'תאמה
 שטן ל"א; דשה "ם לפער היששאק
 פ"א וש"? יה ובי הש.%ששץ
 .יה-שפסק זש%א שבטנ ל%רכ

 והשא חמץ לגץ ניבא ממין - המצהלהיות.

 שחיבות התה בחמץ אסוךין שנשיםדכא
 שרמץ כמו במצה הזה בזמן והגהבמצרו
 היקש אל בי למצה ה-ה. הזה בזשנה1

 הגמדא דאמר .ההא למחצו,1
. 

 לקוצע ורפש

 מה לומר יכול הה מניל, הוא בושחובהי
 'לי ניחא רק למהצוע היקש אק 2יהיקש(
 מצדע תאכיל בצרב הקרי להביא ביותרה
 לה וכתב סרח בהעקש דאת" .סלתה כל כיל



 כא סישראלפ

 אבל גרדים. במסכת בהרץ כמבוארקרא
 לחמץ. מצה דומה פעה כבר א-כהראשת כליי רק מצה חיוב דאל דס*ל יהודהר*
 לימוד אפשר במצה חיבות דנדיםוהא

 עונשין לכל לאשה איש הכת'מדהשוה
 סבל, של במצוה יוצא דאינו חהצשבתחיה,

 כנני. שבעה לכל רחף שאיבר פשיםישל

 שהקשה במס' החרס קושית יכלובזה
 סבל של דמצה הך הגמרא מוקי ואלפה
 צ1הע*א סגל. ג"כ הוא הלא השדהכר'

 לא לניד" אגו הנגל וע*5 ק'( דף)"ויין
 דמצות דא-ל לרסון דוקא כי קרא,צויך
 לז/ ראף מצה הרה א-כ ד כל הואמצה
 דמצות דס*ל ואוי אבל במה, דיצת הנאהש"כ
 מתה הף תו המאשת ליל רק היאמצה
 שפיר ש-יד וא*כ כנגל. ד לכל ראוישאהב
 תאכל לא הפסוק שן שייפז מה לרייהגמדן
 ומשני מצחנ תאכל ימים שבעת המיעלע
 כדאורייתא. הזה בזמן נצצה מ1הדיליף
 כאשר ואצא למתצה היקש דאע ח~מרהרך
 הזדן בזמן 28פ41ר לחמץ מזנה מדאתםאגו
 רק טיש שזרנו למצה חמץ נמי נקישה-ה

 )פסחים בהצליח מבנאר הרי א' וקאמבצרב.
 למחצה היקש אץ וממרען הוא ענב(כנח
 לתאים אפ אם כ4ץ אחד בנגנתדוקא
 לכל למצה חמץ מדמים אפ אז מדצהחמץ

 לחמדים שאנו מאחר שנאמר .אבלהדבררת
 ל"א זה מחמץ הצה ג"כ נלבלר טמצהחמץ
 דמצות דס'ל לרוש בעלמא וצודרפש.
 בזמן אומרים ח2ר א"כ שביה כלמצה
 ח"ב לשירתו כי בהמו ח"ב במצהוחיב
 אסור ג"כ חמץ וממילא שבעה כלבמצה
 חשב ואינו פסח ערב לאפקי שבצה%

 דס*ל לר" אבל בחמץ, ח"ב א"צבמצה,
 אנו אם הש"כ א' בליל רק הוא מצהדיבבת
 של בזמנו תלש חמץ של עתטבואומוים
 חלא שבצדע כל בהם? טוהר א"כמצוע
 הגם הש"כ במצצו זמנו תלת ונלאבע"כ

 אקנא מ"פ מצה מצות אץ פסחשבערב
 חמן.איסחר

 ב"פ דחמז סידה כרי פוסקהרמיתם

 דניכם יליף למצה מחמץ וההיקשאיסור.
 מקרא בזו"ז מצה ויליף במצועחייבות
 לף ניחא לא כי מצחת תאכלדבערב

 הוה" לטמא אתי דבארב דרייכתיויץ
. 

 נכר, ובן סצרל טרע לא כי רחוקה,בדרך
 ט5א ללס"ד השקא צריכא מערש שריהגם
 בן דשאני נכר כ% יחקרו בדרךהנהיי
 לשיטתו. ריי דוקא זה תשלומק, דלולנכר

 שכתב. מה קצתובהקדם

 לחקור ויש כיח( דף )כסחיםהמאמץ
 תשובה וין בשלח אם נכר, % בהאגבה

 ואם כן, בעכולם אפילו רשות,ושתודת
 אתה האיך חובה, ובתודת תשובהבעשה
 בשע17ה הדירות גדולי ופרשו מפסח,פוטרו
 הוא דמאוס מפסח נדחה ואעששתשובה
 כביה ששמשר בכהנים והרי הקדשיםאצל
ויניה

 שאסתטי
 נראה וענש לצולם, לכבוד

 סיכום לשתלם מפסח דצדהה הא כשוסהדבר
 צ*ז על כי לגמרי, תשובתו נתקבלשלא
 ע"ז על גם אצא אבל תשתרג טרגילא
 תו תשובה כשעשה א-כ תשובתןמהני
 התר 5יו"1ו כאשר בצ*כ אלצ הקרפטקריכ
 אחרי או הפסח שחיטת אחרי תשובהשעשה
 למנשה אלא נאכל השיבו עליו, מ4ץשכבר
 למה וא*כ שני. לפסח תקנה חיל תווח"כ
 רחושה בדרך חיה" לטמא קראשצריך
 מערל גרע הלא ומרור, מצה לאכולונחייב
 לו דשהן ב*נ דשאני לומר ו1*א נכר,ובן

 אחר ~יפהיצ1ח מהתיעד סתוי בצ*כ כיתקנוס
 תקנה לו "1 יא*כ אותו, אכלו וסרםהמגוי
לשני.

 בזה האריכו כבר לעלז תשובה סבנישי
 דברה באסא הלי ד"ה ומבדארהקדמונית

 היל דרשו דוגה ח471 בגי כלשוןתורה
 הברח תכרת הכרת הרסוקיל

 בזמן בה עהנא לעחת*ב, תכרת הזהבצולם
 נתקבל תשחנה עשה אם אבל בהשעתה

 לדתכלב*1 אקא דוקא זה אבלתשובחו,
 דתכב*א א"א אבל תכרת, הכרתודדשינן



כה סבאישךאל

 בה עתה בעוה"ז תכרת הברת דרשעןאז
 וע"ש. הבאלעולם

 תודה דברה במסי דס*ל רכש זה%פי
 דריש א"כ יגאל גאל אם שייש בץאכלשון
 הע"כ לעה, מהני הצ*כ כה תכהת הכרתנמי
 קיא צריך לא הש"כ תשלומק אתל ב*נגם

 כנ"ל. מב*נ זי"ל רחוקה בדדך ה1ה5לטמא
 אבל הזוג בזע למצה מבערב דרישצ*כ
 ב"א בלוקון תודה דברה דסהל לנסיסתוד9.
 מילה הכצנע כ"ז( )דף ע"ז במסב ס-יולכן
 דריש לא ד41כ ימול. המול דדיש ולאי"ז(
 מהני דלא היל ע"כ תכרח, הכרחנטי

 ושח" לטמא בערב בעיט הש*כ לעוזתשובה
 ב*נ כי מבש ללטוד אין כי רחוקהבדדך

 בפ*ג שפסק הרטוב-ם כנגל. תקנה לואק
 מתנות מהלכות ובפרז הי"ד עבדיםמהלכות
 לו מענקן ולכן דתבב*א דלתא הי"גענים
 תשתת פתוח תענק, הענק דדרש מקוםבכל
 מוצי א-כ תכרת, הסכת נמי בויש 1*כוכר,

 תשלומי, אכל בבר בן וא-כ לע"ז,תשובה
 רחוקה בדרך הוה" סמא ללטוד אפשרוא-כ
 14הי לסמא קרא צריך לא וא*כ נכר,מבן
 בזמן למצה בצרב ממקרא דרגש ע"כבדדך
 בפרק לשיפתו רב1 %ס בניל. כא"שהזה
 דרגש וא*כ תפולח שלה דרויש הקןשלות
 ע"כ לע"ז תשחכה ומהצי תקרת הכרתנמץ

 הזה, בוש לקצה לדרוש בשרב לונשאר
כנקל.



 א ב ס ל א ר שיס

 ב14גדה תתנהדברי

 שעיפש מתמטת

 ואתחנן פ' דרעוין רעואבעידן

 ה' לאמור, ההיא בשת ה' אלואתחנן
 את עבדך את להראות החלותה אתהאלקים
 ר נא אעברה וכר החזקה ידך ואתגדלך
 להבין ייש וכד הטובה הארץ אתאתעה
 לו הראה שהקב"ה בשביל וכי ההמשך,דמה
 ונ"ל נא' אעברה להיות צריך גדלו,את
 שטור הכא שמור, פעמים י המסודהעפ"י
 כל את תשסרת שכור ינ"ל השבת יוםאת

 הזן האביב, חודש את וצמור ואידךהמצחר
 ובק- הכש ובקשתם, פעמים ג' במסורהמובא
 ובקשתם ואידך אלקיך, ה' את משםשתם
 דה- ונ"ל כהתה, גם ובקשתם המ אותםגם
 את ירואה שסתרתן ששראל אדם כלנה

 כש- בעולם, שורר אשר הנוראההחורבן
 מ- המתגברות ואפיקורסות המינות אתרהטה
 לב כואב היל, גברו והרשעים ליום,יום

 ובא ממעל אלקי שורש לו ושישהישראלי
 שאיפתו וכל העקב, יצחק אברהםמגזע

 ך השישת לכבוד מה דבר לעשותולמגחן
 האדם אבל שמיגב כבוד מזה שייצאיתעלה
 לפ- שיוכל האמיתי הדדך את לדעתצריך
 השנם ויתעלה, יתברך שמו לכבוד עי"זעול
 הם הולכיט זה בענין לפעול רוציםאשר

 לזעוק צופה קול ימקימים כרעשבקולות
 הרשעים את בשער ולהוכיח הרחובותבכל

 בוהם שמד אפשר זה דרך עי אולםוכושרים'
 שיערות לא אשר באו מקרוב הדשיםדרכים
 תלי של האמיתי הדתך ה" לא וכהאבותיך

 בחלאי התורש וחכמי זי"ע בעש"טחייי
 שמים, לכבוד בזה חושבים אלושיהחים

 ב- ותפסו דרך, לא בדרך הם סועיםאבל
 ר כהרה*ק נפלא מכתב יש מוטסה,דרך

 אחד לעסקז שענה זי"ע מפרטישלאןמאיר

 המצאים היות מאתה שביקת ימברגבעיי
 בשנות ערש"ק שמוכרים רוכליםבלמברג
 צעק הזה והעסקן השבת, בהכנסהערב
 מה- וביקש זחת, להם והפריע עליהםתמיד
 בענין לו שיעזור מפרמישלאן רגםדה"ק
 לדעתי, מפרמישלאן ר"מ הרה"ק יו ענהזה.
 לל- היסור מאוד מתגברת הסט"א הלםהרי
 מעזות ח"ו יה" שלא כדי יר. בחחק אתםכת
 השם, חילול מזה עוד ייצא מצייתשמן

 כדי לשם הולך שאתה שקרדם חושבואני
 רבש"ע בזח"ל יהשי"ת תהפלללהדכיה,
 יתיש לכבחרך מה דבר יעשזת הולךאני
 הכת- דבר יה" שאזהרה שמה צבקשךוע"כ
 ש- הדבר ופלא עכלה"ק, בזה ואצליחקרת
 גר בלעמברג קדוש' דור ה" ההיא.בעת
 ובדור ועוד יעקב ישועות בעל הקדושאז

 והסטרא מנ"מייטלאן, הרה"ק כתב כזהקדוש
 קר בתפלה לעסוק לו ומיחוץ למאוד,גדיל
 שה- רואים וכשמתבטנים לשם, הליכתודם
 מתגב- הקליפות שכוח זסז וכל בדורדבר
 יועיל לא אז ארץ, יכסה והדוקךבעולט
 אדם דאין וצעקה, צווחה וגשום דיבורשום
 שסות רוח בו נכנס כן אם אלאחוטא
 שלא ינוטה, אדם אל לדבר לך מהואת
 עצה עדם לנו ואת שתדבר, מה אליךישסע
 ולבקש ולילה יומם לבכות רק תנינההטוס

 הרשעה תל הגרם עוי שישבורמהשיית
 ותחנונים רחמים ולשפוך תכלה, כחשןכולה
 נקודה ויאיר טיחם שהקב"ה עד המקוםלפני
 לה- מחס של כחודה מתח ויפתח אודשל
 ו- ישראל, פושעי את שלמה בתשובהחזיר



כז סבא לרא

 ץטנן- הדדעות מכל יותר הרבה יפעלובזה
 ברחמים לבקש בפה אלא כחגו תויןקות

 זנאים הודה שיקח המקום לפניותחנונים
 לב מכם והסיתתי רתקהם השדאהורוח
 זיין. ביש*ט תלמוד שלאמת ה- הדדך ה" הה בשה לב לכם ונתתיהחבן

 תשמןו שברע אם והי' לפרש נ"לובזה
 וכר, לבבכם בכל היעליז ובר מצוון כלאל

 הוי שבוב עבורת אהדו ב' דףובתענית
 ציזה להבק "1 ולכאורה תפלה, זואומד
 מתחיה והמדברים לכאן לתפלה יןם

 אם תשמעו וגמוע אם והי' וכספרורייומצות,
 לכאן בא ואיך בחדש, תדומע בההתשמע
 בסוב מובן הנ"ל לפי רק תשלק,שתאום
 האדם, שמתפלל בתפלה תלן דהכלמעם,
 ואוצר בחדר הלהתבודד להסתגר יוכלדהאדם
 לא עליו תתגבר וכשהטומאה ספרים,מלא
 בשום ללמוד יוכל ולא דבר, שום לויועיל
 ל- להתפלל הולך בבוקר כשקם ורקאופן,
 בביכת שליש דמעות ושופך הבודועפני

 בפינו, חורתך דברי אלקנו ה' נאומירב
 עעינו והאר רבה, בצהבה תחמצים יפילוגע הקדחצד" וערתך דברי את והבת לבשיה"

 יכול אז בשזרו בשוך 10חוב וכדבתורתך
 כלום יהצה דכא איש, צלף בילהתמצא
 ב- להתוהוק מקושר הה" תובהקמבלשדי
 וזה התורה, מחשלת וירגיש ימוס בלקשר
 בישן השמע אם כדרשתם  ונסוע, אםוה"

 מצדה אנכי אשר מצותי כל ואל בחדש,תשמע
 מקודם הה" אם רק להיות עכל זהאתכם,
 תנעל, תפלה היעו לבבכם בכלללבדו
 משמוע אזנו מסיר הכחגב לאדש "1ובזה
 את רואים אם הינו תועבה תתלת גםחורה
 סימן עצמו זה התחחה, דהליות לו  שאיאחד
 מקודם התפלל שלא ויעביד תעלתושגם
 בעדי למוזי להסקם כח יש זה מי ועלכרפטי,
 היצביע תפלתו ה" ש אם כי תתויק,לימוד
 משמן אזי מסיד ערה" לזה כגיצ ה"לא

 שתלמידו כמצט שמעו לא ולכן והבן'תחרה
 ל- הבנרגל בדדך מוכיחים היהבישרם
 מבאר- שהרתיק הרוע וכד ומיניםכופרים

 לביה- השנה בראש כשנכנס יטעדיטשוב
 הקדוש  בראשו רגעים כמה והסתובבמד"ר,

 ותחנונים בבכיות לארץ הקהל בל נפ6מי
 הוא תפלתו בכח בי לשעה תועד

 הקדישים וכוסותיו הגמרא לפנישהתחנן
 כולם קביו ממילא הסטתן כוחשישבור
 אלה עה*כ נפלא וחידוש תשובה,הרהור
 שוכחות דברי אתם ותיבר פרשןהדברים
 מטני ברמז והזכירן הדברים את סתםלפיכך
 מה לדעת יוכל מי כי ישראל, שלכבוהן
 מיתתג קחתם א" וזה ובד בירכה שלהפף
 כ- ישראל, את משה הוכיח לא חייו ימיוכל

 פציחין אין דבורם ד מפס בנשוידאיתא
 סבל ופלא לסיווג סכוך חלא האדםאת
 משה הוכיחה לא כן גם במצרים שהיוהזמן
 מי יצאתם לפני ודק זרע עבודה עניןעל

 מש- ודיחף וקוו משכו להם אמרמצרים
 שלאחר ופלא )מכילתא( מרא היכםכו
 במצדים, בנ"י ץ1האו ונפלאות הנסיםכל

 למה להשיית עומר אנבטנים ארת משההולך
 כזו בצת צדיך הי אנדד דעת ולפיהדעות,
 יה" שלא ביתה וכיקוצי את אחד כלישליכו '1- היעז ?ל להוכיחם בנקי כל אתלאסוף
 יציאתם עד חכה ולמה ל", דניחא היונראה

 רק מע"ז, שיכם משכו להם עופרממצרים
 בהל במה ידע ר"ה רבנו דמויה הנ"ללפי
 אק בצה במקום ואשר במצרים, הטומאהכח
 מה על אה*כ וכך בנ"י. חל לדבר סה עללו
 ראש בל ץוההע בית סדה, תוסיפו עודתכו
 של דוצו הוא כך כי דה, לבב חיללחלי
 ומהתוכחה או להוכיח, צהרך שאי אועולם'
 ניחשה ןל לדבר יש מה כי בלתה ח15ללן

 הוא העצה דק כלל, מבין שאינו דעהוחפר
 ממחלתו לרפיותו כשחפת מקודם לולתת
 מזוה ידע תה בקשתך, להבט יוכל אה*כורק

 מקעקעים שהי כך כל וב ז% עבודשלאהר
 אים בהם נשאר לא אשר טצרע2בטומאת
 אתם, לדבר 5ה לו חק התודה, אורניצוץ
 שהי הסומאה כוח בהשפלת יעסוק קודםרק

 ש- כפו מצרים, על הקברה שהביאהסכות
 אחת כח שבר מכה שכל בספקהאיתא



 ש ישןכח

 בח- כנים למכת וכשהגיעו הטומאה,כמרכבת
 ום שהזכהיו עד למאוד הטומאהלקיק
 הוא, אלקים אצבע ההרסומים שאמרושמים,
 ניסן " והגיע הטומאה כוח שנחלשהואחר
 קרכם משכו להם לומר הכה כבר לוהר

 הטומאה כוח תוכל לא שעתה מכיוןמע"ז,
 לזה.להתנגד
 הבוכ"ע לפני ע"ה רבנך מגיה טעןוזה
 עוז עבדם על כלל איומים אינםשבנ"י
 להם הרעות למה משו ויאמר כפרשיםוכך
 וכשמתא רעים, ובנ"י אשם הקב"הביכול שכ- היינו וחסאים, רעים מדום ואנשימלי

 חנינא בו" חמא ו' אמר ליב דףבברכות
 ואשר דכתיב חד ישראל שונאי שלליהם רג- גתמוסטו הללו מקראות שלושאלמלא
 על גם בנ"י אשמת את וטח וכרהרעדתי
 לאמוד ~ר לפני משה מדבר שאה"כעצמו
 ישמעגי ואיך אלי שמעו לא ישראל בניהן

 האשכה וכל היינו שפתיים, ערל ואניפרעה
 הליכתי, קודם הבוכ"ע לפני כראויללתי התפ- ולא ופתיים ערל שאני עלי,מנסלת
 אם פרעה אל לדבי ללכת לי יש מהולכן
 גואלך בזה הפעול ומה התפלה, כוח ליאין

 כל דקודם פרעה, ישמעני ואיךלמצרים
 והמ- תפלות ?"י בשמים לפעול צריכיםדבר
 והבן. המקום לפנינונים

 משה שאמר מריבה במי הענת יובןובזה
 ה' ויאמר שוסים, לש? המורים, נאשמעו
 בי האמנתם לא יען אהרן ואל מנפהאל

 תברגן לא לכן ישראל, בני לעינילהקדישני
 כ"כ גדול חטאו ה" דמה רבים יעמדווכד

 רעל עבן ויהנ"ל  הסלע, הכאת עלליענש
 גם במכתשת אויל תכתוש ואם וכף תכומה
 יוכל לתלי ראי וכסכל בלום, יפצוללן

 תפלה ע"י ורק סריג תוסיפו סהר ח"ולהיות
 לק- יוכל ותחנונים רחמים בבקשלהשתת
 לחחי שבשמים לאביהם ישראל נשמותשור
 ר שהרה"ק וידוע שלמה, בתשובהזירם
 תשר בעלי אלף שכתים עשה מקרלעאהרן
 הופ- בתעיבה, העולם חצי הטוץריט*תיו תפ- ע"י החזיר מברדיטשוב' ההרפ"קבה,

 בזוית מניחו שאדם כר*ע בבית להיסגלשר
 רבבות לעשות ועי"ז אחרת בזיית ומוצאוזו

 משה כשראה האמת יפי ולכן תיעובה,בעלי
 להתפלל צףיך הד מים מוציא הסלעשאץ

 ף הזה לעם הרעות למה להשייתולצעוק
 לצ- הולך פתאום ומה במצרים נהגכאימר
 שוטים, המוו-ם נא שפצו בנ"י עלעוק

 לו יש מה א"כ ששוס נוהם עליהםומעיד
 להסיתן אולם מבץ, שאינו שוטה עללצעוק
 לל- כשלעצמה רעאה משה רצה דבריםשל
 ש- ההעו בומים שגס י:ידחל, על :כותמד
 היא חטאותם כל כי כלל אשמים בנ"יאץ
 הפסל" ושכל שטות, רוח בהם ונכנסרק
 הפ- את ישמעו דרקיע והמתיבתא מעלהשל
 ושוסה ועתדם, הם וכבנ"י משה שלסק

 בכעסו משה את כשיאו בנ"י אבלפסוד,
 והשבו בזה כוונתו את הבינו לאצליהם,
 ול- לצעוק ואמת ודרך התורה דרךשכך
 להם פייתן להבוככם להתפלל ויאה:כיה'
 משה, את הקב"ה העניש וסכן ביזר,לב
 לבני ללמד להקדישני, האמנהם לא אשרהנן

 האמיתי, הדרך להם להרזית קשת,יהודה
 רק אפשר אי הסט"א כוחשלשבור

 הכתוב על שפרשא מה יובן ובזהתפלה, ע-
 אעשה אשר תראה עתה סהרה אל ךשאמך
 לפרדה העשר שמות( פ' )סוף חנףלפרעה
 כש- אוטות שבע למלכי העשוי ולאתראה
 זה עונש הרי קשה ולכאורה לארץ,אביאם
 הנול לפ3 י"ל רק לסלע, ושהכה על לובא

 שיש רואה שאני עכשי למשה אמרדהשיאת
 ל- שצריכים אהה שיחרר התפלה, כוחל

 למה בקשת שהרי האמיתי, דרך וזההתפלל
 במי כן תנהוג לא לכה וא*כ וכד,הרעות
 בנ"י את תביא שלא תיענש ולכןמריבה,
 בשעה ס"א ברכות במסכת נ"ל ובזהלארץ,

 ק"ש זמן להריגה עקיבא ר אתשהוציאי

 ברזל זל במסרקו בשרו את סורקים חזיהי
 לו אתיז שמים .מלכות עול עליו מקבלוהע

 הייי ימד כל להם אסר כאן עד רבעיוזלמידיו
 אפי' נפשך בכל זה פסוק על מצסערחי
 ש- לידי יבוא כתי חמרתי נשמתך אתנימל



נט א ב ס ל א רש

 ום- אקלימנו, לא לידי שבא ועכשיוקיימני
 התל- כ"כ תמהו מה הדש על תבהתיעועם
 לא וכי באן, עד עקיבא לר' וכאמרומידים
 מר' ביותר קטנה במדריגה וכהין הדבהפיז

 כל והרי ק"ש, מיצה בשעת וחסרועקיבא,
 כותר ה" איך ובכלל כן, בחתכיםישראל
 שאלו ק"ש באמצן ושיקא קאש, באמצעלדבר
 בברכות מצינו דהנה ת"ל כאן, עדאותו
 י- תלמידיו נכנסו אליעזר ד' כשהלהנ4ח
 ח=ם אושחת למדנו רבנו לו חמרו"שרו
 אשר הברכה וזאת בתה"ל מצינו ובןוכו'
 מותו, לפני בנ"י את האיקים איש משהברך

 להמ- מסוגל ומן היא האחרוניםשברגעים
 השבו ולכן ה', ועבדות ברכות לבנ"ישיך

 להם יאמר מיתתו שקדו עקיבא, ר'תלמידי
 ברוחניות ויברכם ה' בעבדות יהתנהנאיך

 לק- שמתחיל איך רואים ולבסריוגשמיות,
 השפל, מהעולם ושוכח בה ומתצמק קרש,רוא
 מות תצא בזה כי כאן, עד אותו שאלודלכן
 רועה, מבלי כצאן אותנו ותשאירעולם,

 ישאר ומה בה, לילך דוכדך להנחותנומבלי
 יח- שאל עקיבא,. ו" והם ענה ע"זמאתנו,
 בר- ע"י יק השפעות להשפיע עואפשדשבו
 שה- עי"ז אדרבא רק תוכחה, ודבריכות
 מקהם דלי"ת  נפשו מוסר מישראיאדם
 ולכאורה ישראל בני בתי ונקדשתימצות
 שהמח הקדשתי, נקרא צה וכי מובןאינו
 ה- מלאני ששאה וכמו זאת, יבק לאהעם
 קוא דמננין רק שכרוע וזו תורה העשדת
 את וכהוציאו שבשעה במדרש המובאלפי

 הקב"ה גזר ליהרג מלכות "דוגיעשרה
 כלה שיהיו דילי' וכת הסים על רצחתגזירות
 באריכות מבחור כהצנין מיעולם נעונודנד
 מ- שאחד שבעת יון מדפוס הישרבקב

 הטובתה כח נמחה לכ' נפשו מוסרישראי
 ע"י בעולם ה' קידדת גששהועי"ז
 תה בתשושה חהרים מישראלבשרטו
 ונד נפשך ובכל לתלמידי צקיבא ר'שאמר
 ואקיי- לידי תבוא מתי מצפה הייתי ימיכל
 ש- בשעה וגאטון אחת כוונה ע"י היינומנה

 ישראל כי את אחזיר בזה נפשי,אמסור

 שנה אלף אחר עגם .~אקיימנה"למוסב,

 המתקיים, דבר ויחי עקיבא, רן תורתייוצ-
 עקיבא, ו" תורה מללמוד יפסיקו לאו~עו'!ם
 הסמוא כח את במס*נ ושאקבור ע"יוכ"ן

 דרשו ולכך התבן. התיקח עולם היי"וממילא
 ר'ע של וגינן ראה עינו, ראתה יקד כלחז"ל
 ת.ל ותמחק מגווע של עינו ראה שעאמה

 והיינו כובד, הוא תרגום בלשת יקרזהענה
 לפי בנ"י את לבדך היך רבנוומשה

 לפער בעתר שש רגע גיל בדרךמותו-ולא
 שב- שם עקיבא, ר שנהג .כמו מסח,עגי

 והח- הקליפות בל כיה אהד תיבתאמירת
 יקר תיבב נקט ולזה למוסב, ישראל אחזיר
 כמבהיר נוגה מקליפת מיהוא הרגוםלרמת

 אחד בדבור וזכור שמדר ושש ודו"קבספה"נ
 נקרא  שבור דהנה ותא( כ4ז )ררהנאמרו
 דדך את. ישמור כשאב"כ אחרים עלששומר

 בע- שהוא לעצמו הכותה וזכור החייהעץ
 שלא נאפרז, אחד בדבור וז"ש יזכור,צמו

 לר- שילך הופ שמהר טל ופירושויחובו
 עליו, ולשמור דהרני אצל מאגע:יהאות
 בבת" יה" בעצמו שהוא שוי זכור, יף*ורק
 בי דבוק יה" ביום גועות הבכד שכלזבוה,

 למו"נ מוכן קח" רגע וכל שליוניםעולמות
 ושמיו אחרים, על שסחר יה" עינולהזייתן,

 אור העולם כל על ימשוך התובת, אתבנני
 ר רוגזת שולטנ" ובע ערה" וימשוךהגנבת,
 סף ואיתעברו עודקיז כולהו דדינאמאר"
 אור אוהנו וכליסד בחינ" אותה תהנה,

 מ- שכפסדם שאמר, זי'צ הבשכ"טישראל
 עבירה על ונובר תבירו אאן רהבהגבראל
 כש- כי זה בענין פגם הוא שגם החגסימן
 ה" כהלכתו השבת את מקדש מ"האדם
 ה" ולא בישראל, שכינה השראתממשיך
 תלוי הכל חה שבדג מחלל אחד שיה"מגיע

 והבן.בזכירה

 ל- שהברגו המסודה היסב יתפרשובזה
 ונחודש כלומר האביב, חודש את  שמורעיל,
 עי- לנגד סימור יה" מצרים יציאת שלזה
 יצ-שת של במילוה כשמתבונן זהמנוניך,

 מנוה אמר לא הזמן שכל תראהמצרים



 סבא ל א ךיש

 ליציאתם סמוך רק כע"ז ידיכם משכולבנ"י
 מורה שהחמץ, ורדב"ז בשל"ה ומובאמשם,
 בו אץ אם לבדוק צריכים ובער"פלע"ז,
 צור למה ולכאורה זרה, עבודה שהואהמץ
 בע"פפ דווקא הע"ז חת לשרוף תזה"קתה

 ברור רק וכדד, הדץ יום ישני לח~מה
 ל- אק בצולם הטומאה כוח שיש ופןשכל
 למה מהשיית שביקש אחר חרק כלווטעהצות
 ביכולתו ה" אז הטומאה כוה וכשלהרעות
 בי שאיתא ימה מעא היכם משכולוכר

 להוורא מתחילים הפחים שפיוםמכה"ק
 פסה ובליל הטומאה במשער ישראלנשמות
 טמיר וזמש הקדושה, לשערי אותןפכניסת

 מיה ונהג איך תהאה האביב, חודשאת
 וכ- לבסוף רק משכו להם אסר שיארבנו
 א ורק ידע, דע"ה משה כי והסעםנ"ל,

 חכור ששמוד כר השבת יום אתכששמור
 האדם ויזכור עצי רק נאמרו, אחדבדבור
 יה" עי"כ בקורט, ה' מצות לקרטבעצמו
 כל יח?רון המצוה, כל את תשמרתשמוד
 הבוייש. לפני שלמה בתשובהבנאי

 שהבא- השנית המסורה גם יבואריפריז
 כהינה, גם ובקשתם ובקשתם, פעמים ונו

 זה לשסות יאה מה ה" שפקח קרחדוגה
 שמים, לשם חשב בוודאי רק כנצמגלרצוח
 לצעוק לבוא הדרך זו לא כי בזה, שגהחבל
 ב- וצאתה ואפ" צודק שאתה אפ" משהעל
 וצמים, לשם שכתנתך אותי גם ובקשתפבת"
 דבר כל שקודם הוא האכה הדרךאבל
 נובל אלקיך ה' את ובקשתם לשעתצייך
 יפליש בדמעות התהילים את תרכיבהלילה
 התשר אור שישלח להשית ותבכהותצעק
 סימן ואז בתשובה, יחזרו הגהרן ומשהבה

 שפפם, לשם הסע שהכוונה הסעמובהק

 המסירה גם לפרין נוכל גה עניןועפיי
 מכור אתכם יוצא הכגג הוציאו פעמיםד'

 ויוצא במישח, עמו הוצא ואידךהברזל,
 דהוה ת"ל המלך, בן אח הזצא מסלע,נחלים
 בזה מרובה חולאת יש הנ"ל המסולףמשדדך

 להחוי- אבן לב לקחת שצריכיםשחושבים
 העבודה מאוד קשתה כי מעם הטוב ע"דרה

 מקצת על לשכנעם ומנסים עצמן מניחיןצת
 ל- כשיוכל נפשו והגל לבו וישמחמצות,
 טל תפילץ לכהש*ח טרללת תחד אציפעול
 ר . ראש של גם ללבוש ירצה שפא ואףיד,

 ביוה"כ רק לצום כנון כאלו דבריםכדומה
 חצי עשש פוחדיי הכשסר אצל ויפסולבלילה,
 הח- אבל שבת, שומד רבן או שבתיעופר
 ה- אפר ועכז למאוד, גדיל אסע בתהמת
 הכרמום ואז נוסדה - ומיני האדם מכלחכם
 האמיתי הדרך כי נסרתי, לצ זוליוכרמי
 מא- בני מרטינים שהם בבזי אל לדברהש
 על בהשיית, באמת שדבוקים יהתיםמינים
 ה- הכוחות כל כרעים צריכים אלויהחים
 רק יהיו יקא לגמרי, תדע הדרך אתיעזבו

 כזה שמד דיר בעוה"ב יש אם יהודים,חציי
 ולהתקשר תותה יותר להתחזק אנוצריכים
 ל- שנחיל בתוה*ש לעולס ימוט זולבקשר
 ה- תהא שלא הק' השכינה לשביהתפאר
 ה- התורה אישה ומיללת שק לובשתחח-ה

 נעלסו וא" הוודעת, ושנורה הגהצהקדהצה,
 וכשמניע לנספג בחידה החידושיןמחדשי
 יסיף, והוסיף דטפע באב עשר חמ17הובא
 כל יהובים אברכים אלשי היו ומקדםו780
 השארית א% צריכים בתדלוק, ועסקוהלנלה
 ניצוץ תכבה שלח לראות לכהפ"תהפליטה
 עצי על ~קבל ל%, שנשארה מהתוהקקהאור
 אתמהגו

. 
 שלם, ובלב בחשת חידה העול

 ל- שיהף מספקת, כמחע אין בעוה"רואם
 מ- שקול חידשו וכס האיעשר רבכהפ*ח
 אצל יעכול ומהאדם וכמקוט רבוץ כסושה
 יזהו לא סלך וצהבני לראות צריך האבן,לב

 שי' ובזה שהבא, כל זיז אפ" המלךמדרך
 שיעסקו חכמים התלמידי עאי העולםתיקת
 וע"י גודל, להם אין אשד לשמהבתורה
 ב- שאש ותקדש שנלשת והתורההתהליו
 פוש- להחזיר חתנו כוצו אין אנו כיעוזים,
 אוהיו כמו ותחשהזג מיסחר ע"י ישראלעי

 וכה, טבע לבש דלא ומאןצדיקים

 הברזל, מכור אתכם ויוצא הכסורהח"ש
 ואשל, חתיך וכהוא הדור את רואהכשאדם
 מתג- והכפירה והמתות רב, בערבומרובה



 לישרא

 שהעצה יחשבו ומח"ו יש אז בעולם,ברת
 מסלע נוזלים ויוצא ע*י הש המצבלתיקון
 קצת ושיוציא האבן לב אל לדברשילכו
 המסודה אומר 1-1 תורות אלא מים איןמים
 חל המדך בן את ויוצא ורק הדרך, ץשלא
 ויש- בלום מעיל ולא לאבנים כהתך אתתתן
 את להציל השתדל וק כמקודם, אבניםארו
 הישר, מדרך חגו יתדרדר שלא הם7ך,בן
 מלך, לבז באמת שמתאים כפי .יתנהגורק
 חד ובביטול ם בדיות ח"ו יפלושלא
 עתו ויוצא ץ39ת" תדאה כך, יבותתנהגוז4

 ש- מזה יחזר, הרבה בזה שתפעולבששון,
 כ- תפעול שלא וק היא הסלעים, אחריתרוץ
 מ- ליפול ח"ו תוכל מיד אדרבה רקלום
 המלך, בן אח ויוצא שאי ודק דחי, אלדחי
 בששון עמו ויוצנו יה" אחדן ביהמד*רעףל
 דוחה מהאור שמעט העולם, כל אתתציל
 ושהרה קדדנה פימילא ידמיע מהתהפךהרבה
 ה' אל ואתחנן תהת*9 יורש העל כלעל
 עה*כ במדרש כמבשר לאמור, ההיאבעת
 השת- וזה לזירות, "לאמוי* נדר יצקבוידר
 ה- לכבוד שנתע דבר על אפ" ה', אלחנן

 ותח- חפלה ע34. רק גם צדיות צדיךשחחו
 ויא- כבר שיקים סהבהת*ש פינויןנוניים
 רע"ה שמשה "לאמור" מיך, ה' בגיםמרו
 שהדרך ידעו ועד שלעולם לדורוני, ז(אעלימד

 תפלה, זו שבלב עבההה ע"י הואהאמיתי
 ההיא בפת שפרשו מה עפ"י י'ל בת"ועוד
 ביקש רע"ה שמשה המשיח, ימות עלקאי

 של דור שיהוי משיה, וגל דורו צל~השי"ת
 ימצאו ה' אן יה" אז שגם וכפירזגשמד
 ב- ילבו ולא השי"ת אצל ווישאוייהודים
 ברח- לבקש צריכים וע"ז הכופרים,דרך
 סייעתא ובלי המקום, לפני ותחנוניםמים

 ישמור לא ה' טום כלתה אפשר איד47מיא
 ו- ה' אל הנתחנן שומר, שקד שואעיה

.לא א בס

 בעת ההיא בעת ה,וי*ת, אצל להשארישל
 ליהודי ח"ו ויקשה בעוים תתגברשהטומאה

 תה" שאז לאמור כראוי, ישראל שמעלומד
 מהשיית דלבקש לומר ןאמור העתידההעצה
 זקנה--בכלות.-כחתם4השל לעת חהיליכנראל

 סבאך את להראות הבהזח אתהתעובנו,
 יכולתי לא בעצמי אני כי לי, הראת רקאתה

 יונאוץ פמפם ש מי חשר כלתגלעשות
 לא ומבסעדך ונגבורתך* כמצשיך ירשהאשד
 ומבקונך אני בך כלום, 7.דאות יכולהטחי
 א- תעשה גנטיקת לכבודך שנתע מהשבל
 כלום, מבליליך יכולים אט פאצדהפך

 חשר הטובה הארץ את ואדחה נאאצברה
 יפ'ץ והלבנון, הזה הטוב ההר הירדןבעבד

 חק- בהה להם נדמה רשעים בגמ'המבואר
 הקליפות, הם דהרים ממרש צבי בעטרתמוק
 והקלר הזזת ההר שיה" בעת -שביקשוזה
 יה" שאז_ ירושלים על ה14 יתגברושות

 פ' ירהפלמי בתרגום וכמבואר נ4עאעברת
 מבה- יבוא זפזופה  שימורים  ליל צמנובא
 שית" שבעה ביקש ומת מוודע עם יתדברא
 ירושלים על יחגברו הטובעות .שכוחותההר.
 מבוא נא, איברה כגד שיה". הקודש,יין
 ולל- בגאולה הבאל האלתית הההגלוהפיד
 אל- יאמר עפי נחפו נחמו הנביא חלשמה,
 לומד צריך זאת עמי שאתם להגידחיכם

 מ- השובה רוה ישלח שהבוית"שאלקיכם,
 ה/ עם לה-הת שתוכלומרום

 וכנ- זה וכבחודש הרחם השי"תויעזור
 ינחמנג בעצמו האב שיק אב פנתםקרא
 טו- ברוחניות, ונחמו בגשמיות נחמוויה"
 אתם, עסי לח משאמרו וכבמקום אלקיכםמר

 ב4ב שלפ" בגאולה תגאל השראליהובה הוהבי דירן ובמהרה עמי, אלקיכםיאמך
אכהה*ר.



 סבאישראללב

 דעי הייע 5גה9'כ הוא האמינתםדהתורה כענק לשהשל המערכתתשובת
 אלא אמת חאומוים לוו נילתה לאתורה
 דיקום הזמה עיי כאן אין אם ה"דגזה-כ

 פברזקךין. נע מזעו הנו"נלהבה

 סב(ר' ב"ישראל משו על 17הערתמה
 כהחקירה שליפ*א מרן כיק בשיעורו

 ברוד ושדבר משום אי עדים נאפנותבענין
 רק ודאי דילמא תו שקר יעידו לאששנים
 מיסחק"ת בפ"ח הרמצתם ממ"ש הפ,גזה"כ
- הדקו, דהוי דכשמעה"ב   ?גר ציי 

 בכש- אותן שמעסידין בסנתז שםבומב"ם
 צוד, ס" ח"א אוהר'ז חת"ס ובשריתרותן

 ה- בנאמנות הגזמת רצם על הוא הספקאך
 בזה דגנו וכגר ענינים לכמה תפייסעדים,

 ה- בצרור מ"ש טלין הדוגמאהאחרונים'
 מימ- לא דבילי בסוגיא סגל דף גריסיןח"מ
 ה"נ ואולם האחרתכם הנחלקו לשליחסרי

 עתה מעידיו עדים דאם מהתבו"ש,במוסכם
 אם שמשקרים יודע והבע"ד להיפוך אוחלב
 ה- יחרע דהא בצינעה דבר אותו לאכולמותר
 האמעה דהתורה והא משקרים שהסהאבוז
 משקרקש אינם שנים דבסתמא היינוהעדים

 לכ- התיק הששינה דעסיפ אסורובפרהסיא
 ל- האמינה דהתורה ד"א דלטא אודים,
 ה- ס*מ דמשקרים להיות שיכוי אףעדים
 אמת אומרים אם בס לעדים האמינהתורה
 הזמה עשי שקרותם שנתברר רקודם לאאו

 תסיק המזבדים מנטיע, האמינתםהתורה
 דהא אדמוים החנו אם אבל לאכולדמרתר

 "בי- אק א*כ דמשקרי אף פיהם עידבר
 חלא אמת דאוטרים התורה עפ"י בעדיםרוד

 דפשק- אף -םזה*כ שלהם הבירורדמהני
 ה" היא  שמשקרים באכטז כשיהרע וח"כרי
 בצנעה סותר חהאי לדידיו מעולם ספקלו

 מק"ט י' סף גקצוה"ח הריע היטב,עייפך
 או למשקד דחיישינן פשום 8י אחד עדבענין
 קא- קופסא אפף פסלו דהתודה הואדגזה*כ

 המיוחסת בתשתה סהרמב*ן וכבמושמר
 ב- תקטרג 5ה בחינתי אך עיירך צע"פ"

 דחיישינן דהטעם ניגמע המצחתוויוי

- 

 בכל חזקה בשנים אבל נמניח, ככר"םלהיקר,
 בי להעיד ונים יסגימו שלא ישראלזרע
 ל- תשג ובבז צינעה חזקה וגחיהשקר
 על למהרש"ם תודה ובדעת פיך, ס"ארה בקי עיע חזקה ולענין ואכם'ל, די*חענין
 בזה האריך י"ס אות א' ס" שחיטההל'
 גימין ובדיש סי בקידושע להפגריוציץ
 פשא"כ בדדמי ובחומר דחייוינן ע"אלענין
 רובא מכח חזקה בשנים רגל ושםבשנהר
 חיוינן לא רובא איכא אחד דבללוכין

 ב- ועי' המיחוס, מן יחד שניהםויזדמנו
 דל- פריסדקי ז*'ה עזב סה' דף בעוזתוס'
 ר ח",ויט לא הזר כולי שניהם יבקעושמא
 מהת"ה י"ג ספק ,1כד' סף חלה בה4בסו*ז
 חרי איתרמי דלמא חיישינן דלא ל"צס"
 ודויק. עייש*ועזיסני



פפ
 פמפמתי

 .,,..,,,,], ע--"ט ה5"5פ
 סבא ישראלברוח

 :התוכן

 ואגדה בהלכהד"ת
 שייס"א מרןמכ"ק

 ההירה קרן להדמת המבצע מנת נעתג
 שסות יושק ליל הטהור בשלחן2נ

 המדרש בית כותליבין
צאנז
 ונשמענעשה
 הבכאבעמק



ח  1 שליטשו הגה-ק מרו מב-ק ואגדה בהלכה תורה דברין
 התורה קרן להרמת המבצע כינוןבעת

 הנשיא ררי של בצו ר*נ מ4ב פ*בבאבות
 שניהם שיגיעת ד"א עם ת"ת יפהאומר

 מלאכה עמה שאת חורה וכל עוןמשכחת
 עם העמלים וכל יון ונוררת בטלהסופה

 שזכות לשבש עמהם עמלים יה4אציבור
 ואתם לעד עומדת מדקתם ממשעתןאבותם
 עשיתם, כאילו הרבה שכר עליכם אנימעלה
 פירה? וגוף דברים, הני של ההמשך וצ*ב-

 עליכם אני מעלה ואתם במ"ש קשההמשנה
 מהרמאים. וסמ*ש במעקב עיי*שוכר

 בברכות הירושלמי בהקדםתלפענ"ד
 ש- אנו כמז רוביי בשם יושע ר' ה"בפ"א

 ספסיקין אס אין לקיש אשי' בהיתעוסקים
 אנו ואין אנו כבו גרס" על אמנהריי

 דץ מפסיקץ, אנו לתפילה אפף בתרתעסוקץ

 ר' קומי יוסי א"ר הסף כדעת" ודיןכדעהי

 כחגבי דתני כרחב*ע ההנן דוא אתיאירם"
 ואין לק"ש ספסיקין ומצהרת כבילקספרים
 שמפסיי כשם צפר רח1הע לתפלהספסיקין

 ולי ולתפילין לתפלה מפסיקיו כך לקושקין
 ובפ" עטש, וכף תורה של מצרתך גלקואר

 היו שניהם יוחנן ת" דרוישי שםהחרדים
 שתר דאותן דתנא דמחגף כתנא דלאעושין
 מפסיקק ואץ לק"ש משסיקין אומנותןרתן

 ויהרי אומנתו תורתו ה" ריי דגםלתפלה
 אופנתו הורה שהיתה ששת רב על גםאמרו
 תפלה מבטל ה" דלא ריי סעם עיקראלא
 בתפלה רבה חבה לו שה" ספני משנתנוכדין

 לו שה" מפני ק"ש גם מבטל ה"ורשב"י
 מאד ותמוה עטש תורה בליטוד גדולהחיבה
 אנו שאין אנו כגון ריי אמר למהן41כ
 כגת לפרש סעד ודדחק חרף, בת.תעסוקים
 שגם כיון חטו, לתורה חיבה לו שאיןאנו
 דילן ובש"ס כם*ט, אומנית תורחו הי'הוא

 דקאמר הוא יוחנן ר' ע"א י"א דףבשבת

 ער חובריו שובקי כמן אלא ל*טלהדיא
 לקאש מפס"קין חנו כגון אבל א-סנרןתורתן
 הלשון וגם בהרדים, מגש צ*ב וא*כ~תפלה

 השירוש ב"ב גרמ" על אמדה רייבירושלמי
 ושחמשים - יכו/ אנו כמן אמר להדיאשהרי
 זמן ותגיע בשת שסק ה" ה"ה מק"שבפ"ב
 חף ולאחר" לפני ומברך וקורא פוסקקיש

 יגמור אלא יפסיק לא רבים בצרכישסק
 ועיירו לקרוון עת נשאר אם שקראעסקיהן
 בדררדת וללקח מנוח מרבינו שהביאבנקם

 לשיש הציבור עם שסקים שה"הרחשונים
 שסקים אם נמי דהשתא ספיקא ליכיןומיהד
 ש- מי ואין מצונם להצלת אפ" הציבורעם

 ש- רוסק שאינו וצא אלא בדברההםישתדל
 וכתב עכול, המצוה ש פטור שתצוההעוסק
 לו אין הרבעונים בגדרות היקא דמעוהכים
 דוקא אם הדבר תלוי במה הלרע ענשסעם

 ען בסיהן והמגמא לש, ש הראשוניםשדורות

 הלא מנוה רבינו דברי ג"כ הביאסק*ד
 ב- הבפם'ג שצם, לל דמין הכקם מכשהעתיק
 דאין שם שסתם הכ"מ משט הביא שםוקא
 כמגמע לייבא מרם בן עכשו הטה טעם*

 מיש הבינותי ולא עבש לזה שויןדשניהם
 הפ- הכהדה שלכפירה עחיץ, הםשלדינא
 גריי לששו במקנהו רק ממח שלרבינושותה
 שמתכתתים ושהקז משא"כ שפסיק איןדא

 יתר שהוא ק"ש לבטל אין שונותלפניות
 נראה ולהברם דהשחשג מעסקנותלש"ש
 שאתו וכמו מהשבחי בתר אזלינן דלאדס*ל
 דבמחשבתו אף מפסיקק אין רביםצורך
 עצמייות ווצצלת פניות לשםחושב

 תפילין כותבי סיח לטה בסימן זהחכעין
 כל תגריהן ותגרי ותגריהן הםומזוזות
 מהנחת פסורין שמים במלאכתהעוסקים
 ותפלה, ק"ו בשעת זולת העם כלתפילין
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 הלוקחים טירזוני תגר-תם בסק"ה שםובמגמא
 עכ"ל להם שצריך למי למוצר להמציאןכדי

 לא בו להשתכר כדי עושה דאםמשמע
 נ*ג דף בנרדים וצ*צ במצוה צומקמקרי
 במצוה עוסק דוי אתדהה דטאזירמשמצ
 איש דהתם וי"ל וכר עליו שנוטלאצ*פ
 עיקר התם ח"נ בטלתו ופכר אלאנוסל
 שונתו עיקר הכא אבל אבדה להשיבבותור

 בפטר כנדל הסברא ג-כ ווי ע4שלמשחבר
 יפטר בעיקר עב*פ זייקא מתפיליןרק

 הבש  ל*ח בס" ימה ובבני  ובשמעלשרש,
 תפילין דכותני דינא האי השפרטשהרמישם
 כר, בסוכה דילן מבבה חוהבה4זיפסורין
 סגל דואב*ע הנקל הירהילסי עלשסמך

 למה הנרע ע"ש, ולתפילה לק"שדמפסיקין
 דירן. גמי נגד נירושלמיפסק

 תע- כיד אריבףל עכב ך דףובפסחים
 סחורם כותבי על כנהרג אנשי נשבוניות
 תהזי אין מחעשרין ופאילמלי יתעשרואג"א
 דדיקא כיביא בשם אחאי שם ובתהובין,

 דלעולם בעשו עליהן למכור מץהכותבים
 על אבל ותגריהן הן כדקהני לוקטיםימצאו

 היו ולא בקשו לא לבעה"ב צצשהפשכירין
 להשתכר בזב ימציע שלא פרשתןמקפחים

 שם פירשתי ולזה בת-א, ובמהרש*אעקש
 למ- כדי מהם הלוקחים הגריהן כזובסובה
 מתגריהן לאפוקי להם, לצריך ולהמציאןכור

 שדייקא ופירש להשתבר, כדי שמעדידפסחים
 תגלית אם אבל פטרין הן להמציאכני

 יזל וביותר ודויק, לא להשחברטענתם
 ע"ז כנה"ג אנשי ישבו ואצניות שכזדדביה
 לשתק ברצונו אם וא*כ יתישרושלא

 עסק, לעשות כדי ותפילין טפריםבכתיבת
 יתעשר לא שבהיאי כזה בעסק יבחרלמה
 במצה ולזה לבדו, להן בלתי שכשבהווצ*כ
 הן סחן'מ כותבי ארחב*ע שם דאיתאכ*ו

 ותפלה, מק"ש פסודין תגריהן ותנויחוגריהן
 יתעש- שלא כנה"ג אנשי התפללו תגרקרצל
 כותב להית לצצמו בוער אעפעף השםרו,

 לש"ש נוונהו עיקר ע-כ בזה ולסוהרסתרם
 מפסיקין, ולזה לישראל השיליןלהמציא
 טת*מ כותבי דובי הנ"ל בירושלמימשא"כ

 עצמם שסשכירין ואפשר ותגריזע, נקטולא
 עיקר ום*ם מסחר בעלי ואינם בהיםלבעלי
 להתפרנס קללו ניבזה לפרנסתם רקכתנתם
 התוס' כמקש כנה"ג אנשי בקשו לאהצוו
 אין סהףם לסופר שנעשה מזה ועכ*פהנ"ל,
 מפסיקין ולזה בנ"ל לששו שמרנתוות"
 חץ4ק. ההורה מצות ולבל ולתפלה"*ש
 בכה"ג עףב הנפל מרשהי המבואולמכש
 ול- להפסיק, צריכין תפילין להמציאשאינו
 דילן לשנס הירושלמי בין מחלוקת איושייו
 בעוז בפוסקיםחץ*ק

 הראשונים בדווות רק מנוח לרביעתאה
 משבפנין ואין עכשו חבל לוטששכווץ
 שאיו בכה"ג בלתי להפסיק, יש כיבלוקש
 ושמחתי - המנ"א וכמחש בזה שיעשהמי

 וג*כ ע' בס" שם הלכה בביאורשמצאתי
 מצם שאין הבים מ"ש על שואי בדרךכתב

 מהמביא ג"כ והעיר מפח רבינולהחלק
 בסימן ושם הנצל, בסוכה ברש'" לזחבס"
 ולהשתכר לשבש דבשחנוין הירא האריךלטת
 אחת בתשובה בזה הארכתי כבר ואניעבש
 בס" מנתיבות ובמוש הלצרכה לצורכובענק
 באב-הת דדיקא ביארנו ישם סק*א,צ*ז
 לצורכו גם הושב אם לן איכפת לאחברו
 שגע ואין מחשבחן ית-צ אינו שהברומכען
 דברים אעם ~זה תבירו שבלב הדבריםלו
 חם 8ף לשורכה שוטחה אם ומי שפירח"ה
 אדם שבין במצוה משא"כ לצורכו, גםטובין
 כב' בכה"ג טהני לח לש"ש שבעילמקום
 הזמש גליא שמיא דקסיכסטת
 עיבוד בצרכי דצוסקין בטא האאך
 יש לישראל וכיףב תפילין שממציאבכה"ג
 ש- למקום אדם שבין כמצוה ומי אילברר
 נחיר ופרם בשלם מצות וקעם עשייתמרבה

 שנרהב שפיר יה" אז שדלתאלהבית*ש
 להן בלתי כשנע שיחי דוקא דבעיהנ"ל

 צי- בצרבי דעוטק ענין כל אט פשא"כלבדו,
 וולא מפשר מצחק שיק-ם להברו שמזכהבור
 וליש דהקא לש"ש שיכוון דבעי כללשיך
 ה- מקטם שהברו והעיקר מצ'ט עניןבזה
 הוא שזה ואפשר למחשבתו, לנו ומהמצוה
 שאק מנוח רבינו על וננתב הכוםסברת



 לשיש מתווין אק דאפ" משום לחלק,מעם
 טצוה הוי רבים נצרכי לעסוק והמצוהכיה
 ולהציל לעווד התנה - ותבהה אדםדבין

 על תעמוד לא משום הוא ישראלנפשות
 פסינו, מאבידת כיש גופו ואבירת רעך,דם
 לקיים שקמל לו ולהמציח לתברד לזכותאך

 אמס מחמת לקבס יכול אחן שההדשצוה
 בהכות אין דאולי מתורשה  ענינהצ*ב
 אבסו, מחמת מהמצוה פטור שתבוזבכה"ג

 בעזן איש באחע א"1 מועילו הואפשפיצ~זן

 לפט י"ב ע"ב כ"ז בסבהדדין כמישאחי
 ממציא וההד דפטיר בכה"ג משאוע"א,
 ומבמן המצוהלו

 לה-
 יתכן ואולי תיובא,

 מדי נלמד ויהוא השפשר צדקה מדיןשהנא
 ע"ב ס*ז ובכתתיות % יאסר אשרמחסורו
 משום עתה שכשירה אשה, לו שמשאיןומזה
 חברו לזכות צדקה בכלל ג"כ שזה פיומצות
 שבשו ויתומה יהום איתא שם אךבמצוה,
 ולקריא וכר, תיחומה את נהציאיןלינשא
 דהוה הטסו ענינם פמתנות 5*זברמבקמ

 וברביד ע"ש אותה משיאין ההש חווהשפם
 דוושה דאע*ג השאבהם דקמץל האה פ'הזהב
 לנשיאו האי הש*3 צ*ש, אפפו מפקדאלא
 תשום אלא במצוה לזכוהו פשא לאאשה

 שגם י"ל שפיר ומ"מ בגשסמדוגמחסהרו
 וכי 4וא, משנתז בכ% גאותניותשעירו
 של לטלית גם וגף, המסיתו עריםתצוגה
 חוקק* הואמצדה

 הרבים בצרכי כשהתעסק י"ל זה כלאבל
 כשמבסן אבל עצמו, של ממצות מבטלאינו

 ש- הסברא מה זמן באותו עצמו שלממצוה
 ש- במצוה הברר את לזכות שיתעסקעדיף
 מלעסוק כנקל, אונסו מהמת פסורמיינא
 שיסח באמת זה ונצלי בה, שמחהבבמצותו
 דמפסיקק דסקל הנ"ל גירושלמייחב*ע
 ואפשר תודה, של מצוה ולכל ולתפלה"קש
 תפילין בכותבי דייקא דדזעבע בזהעוד

 מקשם חבות אין שמצוון דמבטלשבעידנא
 המצוה מן דשטור במצוה ועוסקהמצוה,
 חברו ממון או גוף להציל שעשק דייקאהוא

 המצוה הוא ההתעסקות ועצם היכשוכיו"ב
ודופק.

 הוי א*3 צדקה מחדרת דהוא נימאואם
 פ"ה באבות והנה לתברד, אדם דביןכמצוה
 על בא חסא אין ערבים את המזכה כלמחח
 וכחת הרבים את ח-בה זכה משה 4נףהו

 ומשפ- עשה ה' צדקת שמר בו חלףהרבים
 ה' צדקת ומבדין וברבינו ישראל, עםסע
 שעם ומשפטע ישראל, עם ומשפסיועש4

 במהז-זד 4כ*ה עשש, הוא כאילוישראל
 עשאו כאילו הכתוב עליו דמעלה שםויסרי
 אלשקאר פהקתם מביא שמואל ובמדרשע"ש
 שהשיטת השמיענו עשה 4' צדקתדמ*ש
 להשיית מממחת צדקה נתן כאילו לוחשב
 הציקה שעשה וו צדקת הכפנה ולפזיזע"ש,

 ערבים הסתתה הצ'כ לחברו, ולאלהשיית
 במגן גם וצ=ן לספחם, אדם שבין מצוהדוי

 4י בו תלע שיבים וסות להרשב*ץאבות

 מצות אווע כל עושה כאילו דהואכוונה
 אששר ה" אך עיפוש המוכש לכל הדיןוכן

 צו-קח בחורת רק שעה עשה ה' צדקתלפרש
 לחברו.כנכל

 רצושר הון ע"א נ' דף בכתובות י"לתעה
 זה היא יריח ר"ה לעד  עומדת וצדקתובביתו
 תנקו הכותב זה ות"א ומלשדה תורההלומד

 פליגי, במחי וצ*ב עשש לאחריםומשאילן
 ומש- סשרים דבכיתב ספל דח*א י"לולהנ"ל
 ועושר הון ב" למיער ליכא לאחדיםאילן

 ומהא משריו היינו תונו שמפסידבביתו,
 ל" ניחא ל'"1 דבכה*ג ע"ב כ"סדב*מ
 יזה עקש בממחצ מצוה דתיעבדלאינש
 ותנא ומלסדה, הורה בלומד לקראאוקמי
 משמע לעד מוכות וצדקת דכהיב דכיוןסול

 חידה הלומד הוא לחברר צדקהבהורת
 חעבא דאיתה צדקה בתורת זה חקומלמדה
 ולדהיאילן ספרים לכתוב אבל לאחריםללמד

 רוייך ה91"ר לעשרת מושיב אינולאחרים
 להנפל יגל ובעתר ודופק. צדקה  עניןבזה
 ע*א לגח דף ובנדרים עוצה, ה* צדקתבפ"
 סוכת שבתג יבורך אהא עין טוב סש4על
 ומקם יישן לטהרים תתנה בתורהעין

 שנרגע וף צדקת 81 אך לחברו צדקהאיקרי
 השפיר לאחרים, תורה בלומד שמיםלעניני
 לעד עומדת וצדקתו בריחו הישד דשתסגל



 בזה דשייך לאחרים ומלמדה תורהבלומד
 ס*ל ח"א רבינו, בטשה כש צדקהענין
 שומשה הוא אחרינא מ"י הן דצדקתכנקל
 כחילו הכתוב עלי שמעלה להשזפתצדקה
 הורת עכז דוייך סובר ואין עשאו,הוא
 לעד  שסדת צדקתן לה מוקי וערבצדקה
 ידייק. וטהיאילן מפדיםלכחוב

 ברחשי פירש לההיר*א אבוהובחסיי
 שמזכה בץ "מף הדבים את המזכה כלאבות
 למונעם שמוכה בין שצות לקיים אוללמוד

 הי דגדול מלבד מזכה ואם חמר החטא%
 ע*ז נוסף וכד בהמצוה חלק לל יצומעשה
 במה נגב שעורר עקת ע4י בא חטאראין

 בשביל מםצוהו חיא יבטל, ילמדשהערה
 דף המרובין להתמד ,שם וכתב חברומצדת
 בשביל חטא לאדם אוטדים דאץ דאע*גלגב

 הרבים את לזכות שוא אם חבירךשהכה
 כלומר הרבים את ויהבה כל ום ופירששרי
 ובב"ב צ*ש  הרבים את לזכות שביטאאפה
 סעש"ת נתבהלו דתם הרסונכם ערש עלמ4ב
 בערוד הפרישם ובמרש "1ו מצוהאיזה
 ק-ה סף הכהריח שם ובועז שם*אסף

 יתפלל אי תפלה וש  ועבר בצ*צעוסק לצבי
 ושי וכד העמלים וכל מהרש שבזהתששמין

 וליתא הפלה מאבד אתה כי תפקשקמא
 בנקה-ב שם והומך בהפרישהבתשלומך

 עליכם אני מעלה ואתם תתהוו אל אסרלזה
 שאבדתם ותפלה טצוה אותה עוניתםכאילו
- ענש, ההמבהםכם'ו  שגוי 15בן האט 
 לבדו לדה בלתי לשרש עמלים זויה"דדקא
 שמעלה למקום אדם בין מצוה וההואכשן
 בכה"ג דרייקא וכטחו הוא כאילו הכתובעליו
 מצוה אותה עוויתם כא"ק קליכם אנימצלה
 דאין הטעם נושא וזה שאבדתם,ותפלה
 הרא- בדהית דווקא מם" לדביטמפסיקין
 וכיון לבדם לנף בלתי כמעתם שה"שונים
 ינק מועיל אין יבכהקג דבדי1 סובן17כן

 אדם דביו מצוה יהר ציץ ולצודתולצהירה
 וקטילמקום

 חת*ק. כנכל גליא שפיא.
 ו' בירושלמי דאמר הא לשי*ז יכלועכ*פ

 א1 שאין שפו כמן גרם" על אמרה קיצו'
 עטוקק הלשוו צ*ב דיאטת בחית,עסוקיו

 בתר זה לשון כעין ויש עוסקץ, נקטשלא
 הע הכיד ר"ג כשה" 144 נ"ב בדכותספתה
 מפסיקי הוי לא  ציבור בצרכיעסוקיו

 שלח
 בויצתם שכל כנ"ל תה יגש שלבםלהסית
 ה" המחושבתם ציבור בצרכי ה"ומציינם
 שלא מפסיקין ה" לא ולזה בזה, ונחקקנקשר
 בשפה ורק עכשו אבל  דייקא, טלבולדייע
 -תה ינההנוחן ברוב וגע ושש ל8,לנעץ
 בענ1תנתצ, עצכם על נואמו נרם" עלאמרה
 ו- שאף בת"ת, סלוקין אנו שאין אנוכגון

 שאץ עסוקין אנו אין מנט היום זללופדיו
 מתבחזיז חין וא*כ בה והגבלינו מעשנינוכל

 וקשורים עסוקע כשאין לבדו להןבלתי
 לרחב*ע תאה ספסיקין, ולוה בהודטוקים

 נובר בשנח1לין תפילין בכותבי בירושלמיום
 מפסיקין כנקל אצלם לבדם לזד בלתי הויולא

ודייק.
 פוג בכורים הירושלמי איש נמיובזה

 חשש בו וקאים  מפסיק ר*א ר*ז אמרה*ג
 ספסיקץ ובוו תפילין כתבי תנייאכהרץ
 שמפסיקין כשם אומר רתב*ע וכף"*ש
 משני וקאים מלמחץ מפסיק שם ובפנ"םיכר,
  שפסקין לדיהב*ע חויש שפ שיהזון
 זו טצוה לקיים הפסיק ולפיכך סצותלכל
 שבליי ישא שחשש מ14ד איו וקאענ*לע"ש
 לשבש, לגמרי מתכוהן אין שלו התודהסוד
 בעין וזה הזקן, מפני לעמוד הפסיקבכך
 ודופק. גדמף על לאמר יתישןדד'

 הצומק ספד צ*ג סי' באורח ינקעובאמת
 לע- לענין פירוש דמי בהודה כעוסקבצ'צ
 ב- הדין איך ע"ש וכד להתפלל מתוכומוד
 בכות- כנ"ל ג"כ אם בג"צ, לעסוק שכרנוטל
 בסוכה שרשיי המגיא כמכש לחלק תפיליןבי

ה2*ל.
 כה- עיקר מה תלוי המגרא לם*שעכ"פ

 כשאמר ח"ה להשתכר, חן לו*ש אםנתן
 בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורהוכל וכי דכא עם ת"ת יפה דמך במשנהר"ג
 שאיז תורה וגל לומד החקק לכך וכדתשד בחור" עמל יהא השית ום וברעובוכד,
 בלא לו וא"א לפי בטלה סופה מלאנהעמה

 תלמודו וששכה הבוסות את ומלסטםחרוצת



 ג"כ ציבור בצרכי העוסקים כל הח"כע"ש
 בצרכי לש"ש רק יעסקו שום הכי, בלאוא"א
 המשיך ולא יתפרנסו, מהיכן הידם כלציבור
 ופינסה  שהעמל הכינה ועמליםשסקיו, ה- גירסאות ויש הציבור, עם העמליםוכל

 שיה" הזהיר ועלז 14א ציבור בציכישלהם
 להם שההכרח שאף לשרש, עמהםעמלם
 המובן עתה חקתזם כדי שכר איזהוייטיל
 עיקר מ"מ בלחיה שא*א עמלים מלתשל

 המגרא, כמוש שמים לשם עכ"פ יהיכוונתם
 מרבה ם עליכם אני תעלה אזודייקא
 נואם כנ"ל הרמב*מ וכמגש עשיתהכאילו

 ציבור שסקי בשביל מצוה מאיזהנתבטלתם
 מצוה אותם עשיהם כאחי עליכם אנימעלה

 כהנתם דעיקר פשום תה ממנה,שנתבטלתם
 גם שנוטלים היו שעמלים אף לש"שהי
 ותכליהם כהנתם עיקר מ"מ חעתם כדישכר
 מבטל אינו בחמת ובלאים להשיית,14א

 ודופק. כנפל ממצותותפסיק
 ב- מעסקנות ויפחד יההא לא מיובעסת

 מאי 1?% יקז דף דבסנהדרין ציבורצרכי
 והן ציבור צרכי עליהם הטל א-לכלאם
 אך בחומש ברש"י גם והובא מכיליהן,כלין
 בית אל תנם כלאם מהספרי ד"א הביאשם

 הך לספרי ספל דלא וכנראה ע"שהכלא
 המהעי חבם התלל  העושק כי ב' פרושמות ובמכי כליזם והם ציבוד צרכי עליהםלהטל
 אריב*ל תלמידה משכח ציבור בצרכיסק
 חשלן הקבר בחר"1ת ריבות למדני הלכותס*

 בצרכי עוסק וחתייתי בשביל ממנינשתכחו
 ה', סימן וארא בתנחומא וכן עקשציבור

 ס"א פכרה בקדושים במכר 2ת לעוטתאך
 רגיל אית ואם עבירה בדבר נכשלכשחרו
 פרנס ויעשה ילך יעשה מה ולשנותלקרות
 תענית ובירושלמי ע4ש, חי והוא הציבורעל
 ה- על פרנס מתמנה ש14א מכען הרדפ"א
 ומתעני שמצלי הוא כרי נאמן תמצאציבור
 בתענית שם יעקב בעע בהכותב ועייןענש
 למנותו שראף צורה של אדם ט*זדף

 הקהל בשליחות נאמן ובירושלמיפרנם
 לשפד נפשוומוסר

 בפרי
 כדאי בעדם ולהגן

 הנ"ל כהספרי זה השלי עיפוש, וכרהוא
 כ- ההם ציבור צרכי עליהם הטל ס*לדלא
 המד"ר כלשין חכם הוא אם תליא ואולילים,
 יעסוק עלא קפליא יש עלי שדייקאהנקל
 שם במד"ר כם'ש נרצה העיקר חךבצ*צ,
 להיזהר שיש המדרש דקמ*ל דתא תוארביפה

 ו- תנן דהא לגמרי לא בצ*צמלעסוק
 עמהם עוסקים יה" הריבוד עםהשחקים
 העם ויעמוד גבי ד,ןבת חנפתן חוףלש"ש
 במעי להקברה שותף דנהשב חמרי משהעל
 בצרכי להתעסק שיש תרתה בראשיתשה

 בצ'צ יעסוק שלא לן לומר בא אלאציבוד
 בצ*צ רוסקיו קבן יה" הורתו רקבקבע
 במשנה הסמיכות י"ל ולפרוז ע"ש,תרעי
 והיי"ש וכה,  ד"א צפ תזת יפה שהצהילדידן

 ומהש"ש ד"א עם הץת שטופל מדיחבתוי*ס
 הוסו ועיק עיקר, דהומה מקד הטהרותפגע
 הגרצק"אה וציינך עף'ב פ"ה דף בעטשישנים
 ובה הציבור צם העמלים וכל הסמיךולזה
 ועס- קבע יה" שתויתו 4ה בדדך יהדןשג*כ

 חזוק. טשל בצ*צקי

". 
 העונ- 5ן שלהעת מזה אבו רואיםעכ*פ

 הקלים הדברים מן אית צבור בצרכיקים
 הקהל, בשליחות נאק שיהי' צריך כיכלל,
 הנאת בלי שגצים לשם ורק אך לכוה לוויש
 תלי שמשכה גם הנשל ובמדרש כלל,עצמו
 ומי נדוד. מונד קווה תשקיד זה הרימודה
 וכי אחרג התחתנתי אולם לבי. זכיתייאמר

 "יש יכלמה
 יכ~

 פ" מם "כשל הזר
 והרי ישראל. כלל לטיבה ששסק נשעהזרה
 אפילו גיין מצן דארף עעגצן איוחס א"פאר קדשי בלהט מצאנו הקדוש זקני אמרכבר
 ללבת יש יהודי ~תבת אדישה גישתםאין

 מחמת להרתע שאסור ומכיש לגיהנום(אפילו
 הכלל לטובת מלעסוקכך

 מלו_
 נאמר לא וכי



 בפרץ לעמיד נפשו "שתוסר הנ"לבירושלמי
 המסי- בכלל זה גם יה" א-כ בעדכםולהגן
 ישראל. כלל בצד נפשרות

 של הצעירתם שהעסקנים להשזפתתהלה
 הפליטה ונשרית ועד של הע צאנזקרית

 עוס- בגדר כולם הם הארצות וביתרבארה"ב
 מכהנים אינם באסותא, צבחר בצרכיקים

 לאפיק ברצעם שאין ומכוש עצמם,לתרעלת
 כולם אלא איה מעסקניהם אתרחשהשחים
 הקהל. בשלוחות ומטורים נאספים ביההם

 שרע הצג 48 בל על בהכרחת  הביוחרא"
 יי כפשך  טנתששר מאד שמש אףלמצהב
 בכנס הכסף כל אלא הפליטה,  בשאריתדותו
 הצדקה התהרה ששדדת הקדוש. לייעצםישד

 צאנו קרית ברחבי לתשורת העתרתםוהחסד
 ספק יאין תנול. כל על ח" כעדותמעומשים
 להבירה "ע~ל לא באלו ענקייםשמוסדות
 ברכת שנתקרש ערי אלא הדלייםבכתתנו
 אודי  .שזכות באמתה בצ*צ להשתקיםהזול
 לצדן עומדת וצדקתם מסיעתםתם

 בי בעחי*ת נמצאים הקדישהבישיבתה

 וירעש, בוצרה מופלגים ושבהמםחורים
 טמנה והתש ושלף אלף שבכחנו כאלוביניהם
 שיי בבירור וביסהיות בעמקות נפטתדפים
 להעיד יכף העי ואחדתים, ראשוניםטות

 ביודים הע שנה חמשים לפני וגםעליהם
 כי זה וחק וזעי שכשלאים. נחשביםכאלו
 שה- 5צאנז הבהוק זקן אותו של בכחואם

 הסעח גם שסי. על נקראת הקדושאישיבה
 מאות לומולת חקרי מוסד שאואתינשמת
 ההילים ובית וברוח בגשם אומללותנפשות
 קרית של המוסדות התר ענק מפעלשהוא
 האנשים לעש שנים מספר לפני שאדצאנז

 סרנ- להקים מסמלים הנה" אהנםלמשסע
 אלו מהאות הזה החט ובעזהי*ג כאלו,דות
 בדבים. שטים שם כמקדשה ושטיםח=ם
 לא זה כל כי וארץ שפים עלי אנימעיד
 ממוזם כח צרי אלא אט כתעו עגיהוקם
 ומ" התקדש יתגדל למצן בעזרתט.נוה"
 חסד מחאות נאמנים ליחודים שקה"הבת,

 ~הע לשקקו ל8 למען הנצרכתםחפציים
 בזה הכרוך בל עם מוצקים של לחסדםבדך

 ה- המסוית לשרשרת נתוסת וכעתבעויה.
 הפאר סלון גם זו למסדה הפוקסיםחיוניים
 הצנקי אולמו בתוך כסת מתכנסים אנואהגר

 וח=רים נאשים יצסרבו לא מעתהוהמפואר,
 שהתאמ- ואולמות סלונים להם לחפשחרד=ם
 מפוקפקת. ושצוות הורה שופרי לצבורתם
 ה- ממונ מלון ששרדתי לישנות יכלואלא

  ומועממת מרעננת בשעירה ביותר,מוכחד
 צאנז. קרית של ימה ודף על ולנפשלגוף
 בתים מיומה חידוש עוד נתאף זה כלדצל

 האודהים ויוכלו כדי ענקית ים מיבריכת
 המלון בחוככי התיכון הים במימילהתרחז

 ישררו והצניעות "הבדיאות צאנז, קריתשל
 הון אם02 ערלה הדבר אחד. ג2 קודתתחת
 צחשז, קריה של דרכה ויק כך אולםעצום,
 השר- הרחצה ויף אם ולנחצב למדהרבמקום
 המעורבת הרחצה מתוף די דבוקה היאדת

 מולא אות% שיצילו אחרים חסדי על~ספוד
 ולגמא עיניכם ואחרי לבבכם אחריתחווט

 עיא. ז9 לחילול וחכו וקטטיתלסוחבות
 תסמק יצטגו בצחות למלאכה א%ניגשים
 לכך הזקוקים להנופשים "ים מישי גםאי"ה

 להתזת שעלנו אשש ברם 5עצנלבריאות
 רשי שהונו הנה שיד הטיב 6ל 5לאבפה
 מ"מ הקדושים, אבותנו בזכות המדוביםסין
 אלא נבנה שכבר במה להסתשק לנואסור
 שעל% למה מיועדים להיות צריכיםפנינו
 עוד.לבנות
 שזכיתי שנים כמה עבדי כבד ורבותי,מתץ
 בינתיים והספקתי הקדושים לארצ%לעלות
 המקום בארץ. היהדות מצב את קצתלאכיר
 הנה נקבצו מאד. הרבה הוא ~תקןלשעול
 נדכי יהבתם תבל, קצות סף גותיםירודים
 וכחזזיות  השפלות עול תחת הינמקואים

 שסבך חלשים יהחשם המזרחית,בארצהת
 הגיהנום מוודי שבץה כל תשסתם גופםעל

 ושבר בגופם רצוצים יהודים ימוש.הבאצי
 כהלז ומי לב, על שם מי בנפשותהורם

 ממללות נשמות לדומם הקדושהלמשימה
 דאיתי ראה הגבר אני ממיצד. ולחלצםאלו
 על חשתי פצם לא הריכח, במחנות עמיעני
 הנאצי המרצה של האיתרעת סכותינושי



 סבאישראל

 אשר אדם צללי רבבות נגלו לעיניימ"ש.
 צורה וכל זכר כל מהם הפשיט ימ"שהצורר
 חל- אנשים להאשים יהגו וכי יקל.אנושית
 קמו האם יושר, דרכי ועזבם על אלוכאים
 רפות קץט לחזק הנטשותן רופאי העדה,עיני

 ג- רבלם להעמיד כושלתה ברכיםולאמן
 שמנ- כנראה החיסם בדרך ולהדריכםנמ"שור
 לדברי חהפשים התורה בחזי ישראלהיגי

 פשכח צבור בצרכי שהמתעסק הנ"להמדרש
 ע"כ חקו. תורתם להפסיד להם וחבלתלמודו,
 חל ולא חכם בגדר אינני אני לבי חלשמתי
 השלל העושק כי עה"כ המדרש עי"שעלי
 מוסל עלי להפסיד, מה לי אין וממילאחכם,
 אינו ואם הנ"ל השני המדרש דברילקיים
 ילך ויחיי יעשה מה ולשנות לקרותלמוד
 והוא צדקה ובבאי הצבור על פרנסויעשה
 כ- הכלל לסוכת לעסוק אני נסיתי ע-כחי.
 ה- במהנות עסקת וכאושר לבבי, 8מאחזר

 אשר השחרור אחרי מגד בגרסני'פליטים
 פעולות ע"י השיית בחסדי זכים לכלכידוע

 תחת להחזיר אנוש מכח למעלהששמצות
 וצעי- צעירים ח-בבית אלפים הששעהכגפי
 אודים שלמודות גלמודים שנשאוורות

 בבית ~ף שרף אשר הגדולה מאשפוצלים
 בתים בעזהי*ת יצרן וספלו בהישגיהודה
 כיום המהחים הקזזשה ולהוותר לה'נאמנים
 תפו- בכל הנאמנה היהזזת של השדדהחוט
 לטובת כאן גם לעסוק נסיתי ישראל.צות
 להתקשר רציתי 98ליסינ שארית ישראלכלל
 ביחד לפעול הנאמנה ביהדות ריחות עודעם

 הבמצוה התורה קוץ להרמת שאתרביהר
 בידי עלתה לא לדאבוני אולםבארה"ק.
 עתה שחין שתות ומנהית סיבותמתמת
 לעצפי בחרתי ע"כ לפורטם. וממקוםהזקן
 -וביתי "ואנכי לאמר ביהושע הנזכרהדרך
 אפוהי ד' בוהך הסתגרתי ". ה' אתנעבוד
 והעלאת 15בחם על לשקוד צאנזבקרית
 כבנים המה אשר - התלפורים שלרמתם
 כדרך הרכש בחצרה - לי זד חנן.אשר

 לת- זי"ע, הקדושים וגבותי מאבותיהוקבלתי
 ובעזהי*ת בעמלי טרי שראיתי הטוב ללההלה

 ה- ובכולל בישיבה תלמידים כיוםנמצאים

 ובב- בחויפוה מדתם כן* קנו אשראברכים
 ושמה האסתייט ההסהית ובדדביקיעות
 לברכה יצע הקדושה ישיבתנו שלהטות

 אשתלש רחבי בבלולתהלה
 ומהשבותי רוחי שקטה לא זאתובכל
 "ץ יוצאים ארנבו עדין לאמר,הטרטרני
 זיגוג הגהוק סאאבן'ר קבלתי אניחובבנה
 וקננו של מובהק תלמיד להיות עדיעעתכה

 מך זיקת ומסיפם מצאנו מקדושיםהגתתים
 אנו העם עד ואשי שביטיהם, החסקץתאבות
 היא היא החטהית דדך פיסיהם. אתשיתים

 אלוז ימנו עד היהדות קיום אתשהבטיחה
 "שהקב"ה משגנז, . הקדוש זקני שאמרכמו
 את לנו ושלח ישראל עמו_ שארית עלריחם
 הנזקי דמע הקדוש הבעש*ס ישראלמאור
 עד הרודדת קעם השמיך את יבטיחעוהוא
 הבעש*ס תלמידי בב"א*. צדקנו משיחביאת

 הגיע שרחשם 5ה מלבד תלמידייתלמידי
 ישק פיהם הצל ובקזזשה נתחנההשמימה

 עמם חי המלמסה, מצלה של הפמליאכל
 מל- 15לה. של בבייר כמותם שהלכהתלמד
 לדאוג ארצה מוצב קרסיל*ם הי זהבד

 מקום בכל ישראל כלל לטובת~התעניין
 עדה ששיגי ישראל גאוני שהם, מצבובכל
 וקזישחם, המרתם תרבוד האירה הארץשכל
 מעיר לשובב וטורח סלסול עצמם עלגזעו
 ולסמוך אסתים להעדר לכפר ומכפרלעיר
 לשביס, יד ולתת שבהים לפליתמפליש

 שממרו החמתיים ישראל רועי חע המההן
 נחלתו ובישראל עמו בצאן לרעיתנפשם
 ור בין אחת השה להציל ישראל מלךכדוד
 וברווע בשומר שנכשול צרה מכלזאבים
 1"שקשז ולגייר לאציל הצליחד הזהובדרך
 נש- הם שאלמלא שלמות ומדיירתגדדלות
 שאני והית חץה ישראל הורת מהןתכחה

 יכול איני קאתינא אלו דצדיקיםמזרעיהם
 הקודו את בבלע ולראית נפש בשלותלישב

 אשר קדהפ עם ישראל וצל ברחבותמשכבות
 להמ- נשכיל רק אם בנפשם להצילםניוע
 ורבותנו מאבותם לבו הסלולה בדרךשיך

 המצסדקים אחרי אעלל ללכת ולאהקדד?יס
 עור. כשפסי אני בלבםהאומריט



 ותעניקו הצמחית בשנה המאורעותבש
 היינו ואזקף. חווטןת מטנה  אלהלדברי
 כלית  סכנת וגלילי-ם, קתצום ליספםצדפם
 הן ים על ריחפהחגו

 מצד תחלתו בארשי
 שחשרנו עבר. סכל אותנו המקיפיםאויבנו

 להשמיד הזדוניות, כוהצת"הם הסתירול8
 בנעץ, עליזע מהכרזן ושי ולאבדלהרונ
 אהדי בגדטנ" כמהצ שרטה סי כי צודך,וללא

 ימ"ש "גאציים אקלבסים ניפרדי אתהשחרור
 הברבידת כבחצבות והבחיןוההיטלעריעגענד,

 קמציהם עין לנדברת שנרשש הקירותעל
 ב"תס פקפוק כל בלבו נואר לאהערביים
 בזע שראה ומי ימוש. השפלותלמזימתם
 ה- אומות ול והמישות חומת אתהשופה
 לו ה"  קשה לא ישראל עם לגורלעולם
 - אלו אדמות זול חיצבתן היתה מהלתאר
 שונאינו הצלטזו לו - כאאד וידידיםארבים
 להשען סי ש ל% ה" לא חיו. זממםלהפק
 טבחנו השצם ובשמים. אבי% עלאלא
 חגה עד אשר אבות% חלקי ה' כילדעת
 נמשנו לא חמריו, עזבכם ולא וחמיעזרוצ
 עכו פליטת שארית את מהציל עכשיוגם

 "םדצארם של ושלפית מהדבותקהםישראל
 ומזפתים אותות לטובה לנו והראההרשעיות
 לא יחד גם יפציבים וכל חם בניבאדמת
 קידש. ארסת על אחד שעל אפילופסעו

 גראותם קדות עם ישראל שלכדרכם
 בקרבם לבם נשורד ונפלצתי' ה'נסי

 לאמר עזה ואהבה בתשוקה הן אש בםותבער
 כמו 5רהמ*. לאלקי אכף ומ שקדם"בסה
 קבליה הדור פוח דף שבת במס'שמצינו
 לדצו שנעשה הגס סירהבת אחשודושבישי
 עמוסה התשירוזת ראי% ראה אלה בימינוגם

 עד בנרצחת כרחוקים קרובים ה', עםבקרב
 %דא כי הו מעשה צח ברוצחם נפשםמעמקי
 קמהכ, לא פחלצו עמו הן יטוש לא כיהוא
 אל להיסוסם תיל, רוחם בשאריתוינסו
 ולהיתפס הנש", מפרש לצאת מפרכסיםעל,

 אימה של אנח" זועי כי , תהרה שלבפתחה
 עלי אנמחיהו כל לה' אשוב "מה לומרזו
 אהלם אקפא*. זד ובום  אוצא ישדפדתב"מ

 הוזר של ואסתר המרדכי חסרים~8בונ%

 היהודים כל את כנוס לך שיאחוזהזה
  לציר ואמת שלום דברי אליהםוידברו
 הבערות מאבק להתנעת אלו נקדחותלנשסות
 ש"ףש בסקור ילהיאחז לשוב אוחם,המכרסם
 וליחן ידים בחבוק לשבת לנו אסודסרהבתם.

 לשוב מבלי חףי להפיג זו ברוכהלהתעוררות
 ההחשדנות את לתרגם על12 שוסהעוד,
 ולי לתורה חיילים ולהגביר המעשהלשפת
 -יממתו
 לקריאת הסכמתי בניקל לא ורבותי,סורי
 מכל חשובים טוהרים להטריח זו,אסיפה
 ה- התנא אילם פ"נ להתאסף הארץרחבי
 שבת בססו אסר השאי בן ומעון זהאלקי
 אתיל ניסא ואיתרזצש הואיל עקב()ל"ג
 השזר שלם יעקב הבא דכתהכ מילתאאתקק
 ויחן במשהי שלם בממו% שלם בגופווצלם
 סילחא אחקק ופרשתי וכר העיר פניאת

 הת- והצקה מיד כשנהול יעקב גועשהכדדך
 לנו ואסור לקר "וא ולמצדת זועתבונבתי
 עלנו שומא העבד נוכם זע טהמצ באפסלשבת
 חנ- כל על הטוב לכ' להצדות מילתאלתקן
 עיננו אשר העתיד כלפי והן עלט.מול1ה1
 שמיס לרחמי עדחן אט פשקים כיהרמזת
 כמה כבר ובעצה ושעל, בצד כל עלשהתשם
 אי שעבר, הקיץ מאז אותנו פקדואמותת
 על להכרת שיש החלטה להם באתילזאת
 התורהט קרן להרמת נפש כפר"מבצע
 שדמה שלדעתי מכיף נפש כופר בשםבחרתי
 שבשמים לאבי% נפשנו כושר ליחןעלנו
 כל מכף והצילנו עם% אסיו שהגדילעל
 על בבקשה גם זזהבר וישמש מנודב,אויב
 לשוב יסיף חבה ה' יעשה כה אשרהעתיד
 כי עולם. ועד מעהה עלנו ולהעלרחמנו

 על הודאה לתת תורה של דרכה היאכד
 "נהוג כפי יהנה ובעתיד, על הבקזזההעבר
 ל*י חצי אחד כל צדים בערב לתתכאן

 והעת להב, נפשו  בפר  להטת השקללמחצית
 מליזו שתי כעם דרים הקדושהשממרצ%
 החלמתי ע*כ פקי, יהירים סיעתוארבע

 אבדתי בזכות בצהירת בהי בבללדמפומ4ל
 ימאתים מליון לבה*פ להכניסהקדישים

 קרן להרמת נפש בפר ל"מבצע לעיאלף



 לסכום נגיע השי"ת שברצות ואקוההתורה*.
 ונפש נפש כל עבור ממש השקל מחציתשל

 ה- לענץ כנציג דולר חצי שהואבישראל
 לאשך להכניס דהיינו הבן, בפדחןוקלים
 דדלר אלף ומאתים מליון של סכוםהנקל

בעזהיקהם
 עי לשלשה קודש תהיי ה2*לההכבסה

 ה* שמילות לבודות תורה, שאן תבל,מודי

 בשלם נתקיים אלה בישנו כי דנןסדים*
 ארץ. מוסדי ההרעשו הנביא ישעינביאת
 ארץ' התפוררה שר הארץ התוזעעהרעה
 את ולתקן לחזק עלת מוטל ע"כ ירט()ח"ד
 כמחש עליהם שמד שהעולם הדבריםשלשה
 ד- ת"ת להקים : תורה מ"ב( )פראבאבות
 בתכ- ויש לכך, הזקוקים במקומותישיבות
 בירושלים צאנז בקרית גם להקים אי"הניתי
 תורה ילבוד בה צאנז דדך על ת"תעיה"ק

 1עם דרכי דדכ" כל אשר רבהבהתמדה
 את "5שכלל לשפר הע שלום, נתעשתירכל

 שיהיו כעי כבר לנו ויש והת"תהישיבות
 לאברכים לעזור לו%ה*ק. ולתפארתלכבוד

 וקביצת שישיים לשזר אומנתםשחורתם
 אחס- הפרתם וחצין איל בקרב להודהעתים
 למלון שיבואו קבוצות לסדר אפשרנתם,
 פעם מדי או מוצדצ""1, יצדו למשךהזה
 עול עליהם ולקבל הפגיע בסוף ימיםלכמה
 לכך. להם ולעצר הטפש עם יהדהחורה

 תפלין ענים ליפטים לחלק :המודח
 בי כשוים שיהיו וציטטות סליתיםומזודת,

 שבנגהם יהודים אלפי שיו שמעתיתכליות
 עושים אינם וההורים המצית לגילהגיעו
 "נות כ"ש להם שאין ספני בר-מצח:להם

 כאן ביסיצ עלתה שכך לנו אףתפלין,
 בדבר; ומה נאמר מה הקדושה'בארצה
 והסוה*ד הדתית המרצצה על סומךהקהל
 ה- תשרדי על והעיר" העירך, עלסומכת
 נטר האיצר ש ממשלה ומשרדיממשלה,
 שעל להסתפק ואפשר שדי חה1ב אינניהי/
 החצרה עם של הקעת כל תלוי יה" כזהיסוד

 לענית חנו צריכים לדעתי בארצהרהמצורת
 ה- במחבשן בגרמנ"  שעשינו כמו כאןגם

 וממ- לעיר מעיר במכבית שנסענופליטים

 השלה ח1תץיי ציצית אלפי עם למחנהו"
 לראות "1 כ3 מתומרי שהי ליחזיםחים וחלקי באמתחתנו ובעזות תשליןומאות
 ספרי יאי הארץ ברחבי הבנסת שבבתיגם

 פעם' ונכנסתי זכררני בהבן ללמודקורש
 ספר אהה ובקשתי לביהכנ"ס יישובבאהה
 ולדחי האפריש מדף על לי הראו בהלע=ן

 מי מכיפרים חוברות רק שם מצחתיביני

 מצאי לא קודים ספר אף אבל דילפהרספים

 ולהסיר לוקקן מקום בבל להתענין יש וכןתי
 תישן. הטעת ענין בכלמכסיל

 בית את ולפדוח לצייר : הטריםנטילות
 בקרית כאן כבר נשלם שבנייתןהחולים
 חי- באייד נוסף ביה"ח לבנות וכןצאנע.
 תוי ביוושלים. צאנז בקרית ובי-האביג
 לירות סלחן חצי ומיד תיכף אי"ה בלקנאתן

 בתי מב' אחד כל של בנייתםלהשאלת
 סבבים לילדים להצע וגם הללההחולים
 למשפחות ילעצר לקש והרדמיםעזובים
 "1ן. וכלים במלבושים תדהמותענשת

 צדקה הגבאי אה" עצמי ואביהחלטתי
 4י כל שיתקבז אירא יאדאג הזה הכסףעל

 למען ודק אך בה ושישתמשו הנקלסכנם
 שכל הפלסתי כן הנקל. הנשגבותהמסרות
 שכסה הכמבצע בביצוע הכריכותהההצרות
 למבצע שתכנס 15העוה שכל כדי מכסיאייה
 אפקי ולפני הברל. למטרדת קודשתה"

 פחלוצו נא שיקבל תחנתי תשטחהמערכה
 בל צבהף נפש ~חר באמת ויהיולרצת
 בשלדם יפדה שהקביה ישוקל ביתנפשות
 בסוט לבי ונבון יסחדרבה כנפנו וביילנפשנו
 ש- הביש ירחו ישראל בני אפנו כיבה'
 חים קיא כבחג י5א כסף לא חדשיםחינם
 וסובכם שלומם דורשים הננו אלאריוח,
 גישה חצוי ובגשמיזג בורגניתשלהם
 ש- ללבם מטסית ליצור אפשר זוטומרה
 הבשרק שביומזת' במאור ששכחויכירו
 הגבר אשרי 8' חוב כי יהרו אזיטעמו
 וישפדו וכוו בינה הועיד וילדתי בו,יחטט
 יהי מתכה. כתר לך רש ימויחקיר
 ה- ותרוחצו משרוחצו ומנוסה בדוקדדך

 בררך קצת הצלחנו בחצרצו וחנוקזיקוי2ב



 אחדי סיד אבותם לדרך רבים להחזיר"ה
 שבגהצך בזמן עלנו, שעבר הנוראהחורבן
 מלבנות צףי תקוה שאפס וחשבו ארוכסה
 החורה דרך על ישראל בית הריפותמחדש

 אלקים, צלם את להם ולהחזירוהמסורה
 בתורה המאיותם נאמנים בתים רבבותבמה

 הבהם שלא בזכות לישראל קמוובמצתת
 ואחמץ צ"ל ואזרנו בנו לפנית הייאושלנגע
 ר' אסו "בבר ישוקל כלל לסוכתלשעול
 המלא- קליך לא פכ*א( )פ*ב באבותסרפון
 ממנוע להבסל חורין בן אתה ולא לגבורכה
 את לשאת שכם ומסים מתייאשין לאואם

 ורואים לבוא הכבוד סקי אז הקודש,מלאכת
 בדיכי ההיך כל הדל כמכש בע"פפפרי
 אבוית בזכות עלץ סהקומם אניאבות
 השבוע פרשת בריש הכתוב שאסרתה
 אשר את בנך הע בנך באזני תסררולמען

 שמתי אשר חותותי ואת במצריםהתעללתי
 סגי לא למה וילוד הן. אני סי וידעתםבם

 ימסור כבר עצמו 81בן בנך, באזנילומר
 מאד, בתל ענק ללמודו גא אלאלבנה
 הצלחה גלי _לבנך שלמדת תראה אםשאף
 בור ונשאר אישן בשום ממך קבל לאוהוא
 תשוב אלא צף? נגשש תאמר אל מ4םוע*ה,
 אבן אם ואף מאד יתבן כי בנך, לבןותלמד
 ויקבל סוב יתר יה" הנכד מ4ם קיבללא

 כותת גם תו כראף ומצית תורה עולעלי
 ויתיך אביך "שאל השתינו בפר'הכח"כ
 שהאב להעת שקמל לך4 ויאמרוזקניך
 הנכד ינתק לא יחעפ*כ ידע ולא ע"היהי
 את וישאל ידרוש אלא הקדחתה האומהמחיק
 ה- בארץ וכאן מפקה תורה וילמדזקנו
 זכו- וקיימת סהכים, דאובי שאהדאקדודיה
 כן, שהדבר עאכו"כ דישראל דארעאתא
 שהבנים כחלד לתופעות עדים אם יוםויום
 סיפר לבד ולי אביהם, על במעלהעולים
 "יישוב ול הוהיקים סצישצשים אארפעם

 אבל ביה"ב צם הי לא עצמו שהנאהחילתי
 למרש אפשר זה ובדרך לצובן התחילבנו

 אל הבאו כי וה" בפרשה לה*המכילתא
 יאטוו כי והון וכו' לבם וף יחן אשרהארו
 וי לכם, העאת העבורה מה בניבםאלסטם

 יש- נתבשרו רעה  בשחרה במכילתאאיתא
 ותשתבח תורה ומעתידה שעה באותהראל

 שעי נתבשרו תבה בשורה וי"אמישראל,

 דחנה ותם" בנים, ובני בנים לרשיתתירים
 כמ"ש הרשע בבן זה מקהא מפרשיםחתל
 על עהצה זו מה לשמחה הש"כ וו*פבהגדה

 עה4כ שפ" רשיי יל קשה וכן כזה, כסילבן
 שיהיו הבנים בשורת על וכד העםויקוד
 זחה בפסוק מרומז דאישוא יל"ד וגםלהם.
 ספיד* לא הפסוק הרי בנים, בני לשוושן"
 סחם בניבם שנקט וא"ת לבדו בבניםאלא
 ב- גם א"כ אחריהם, בניהם על גםוקאי

 לרא81 שעתידים סתמא הילילמכילתא
 עוד בנקש יבני נם להדגיש ל" ולמהבנים
 מצינו בירחצלכה הע שרפ דבהברה אניתמה
 את ולהקהות הרוע לבן סרה לענותשיש

 לו עתים בפרשה כאן השילו וכףויני
 ובו/ לאן וצא פסה זבה והסבר, נוצםבדרכי
 מציי שרפ מבהברה מאד אוש לדגללאולם

 בפרשה בהצתת לבד הרשע וזבןכשלפני
 לשח בנינם אליעם יאמוז כי מ=ריכאן
 הנכד עם התר זובן לפני שיושבובים
 ה' יזע אשר האוץ אל הבשפו כי גםימהרי
 שאד הדבר קרוב ארה"ק בזבות אהצרלכם,

 ידבר אם מצם רשע הוא שהקשאענג
 אז זרעת בהשכל צתותן דבריםאליהם
 סחם בסו אצל ההברים יפעלו לא אםאפילו
 ושב החרים בדוך לבחור יתרשם עכ"פהנכד
 וב- מבא, ישראל בדרך להתדבק לווהפא
 סי חףי סופר חתם בשו"ת מקש לפיפרט
 ה- בין שנסמע פופר בק לחלק שישפ"נ

 אם משא"כ בנותההם, על גזיו שאועכו"ם
 אתרע ילכו לא בנע אפשר ישראל ביןהיא

 ולכך כדבשת, אתש יהאי ניו וכס"עהקש
 חימר הראשנן הלשון על לחלוק הי"אבאו

 הלנות ידע ד"א שישכח בן לו שיה"שאעיר
 בבחינת בעיניהם יה" לא מ-ם ח*זפסח

 נתבשרו סובה "בשורה וסברו רעהבשורה
 יקרה צףי אם וגם בנקם*' לדאחתשעתידים
 אצפור אבודנו מדרכי יסור שהבןהדבר
 זועא ל" הוה "יילמא חז"ל מאמריתקיים
 "בני עכ"פ ויראו . קי*ס( )ב"קמעלית*



 סבאישראליב

 העם הקור ולכך ודרכם. רוחם לפיבנים"
 להט" שיהיו הבנים בשורת עלוישתחוו,
 אחריהם. לבניהם שיילדו אלו הינודייקא,

 מהיום להתייאש שלא הוא העיקרע"כ
 העוסקים מן להיות אלא מקום ובשוםמצב
 שום בלי החורה קרן להרפת באפנהבצ*צ

 הכחוב לקיים אלא צרים, והשבטיתנגשמת
 מרודים ועניים לחמך לדצב פרס"הלא
 "מבשרך וכסיתו עדם תראה כי בית,תביא
 יהקיים ושון י(. נרה )ישעי תהולם*לא

 "אז אח*כ שנאמר ההבטחה בםבעזהי*ת
 תצמח*. מהרה וארכתך אודך כשחריבקע

אכיה*ר.

 שמות ש"ק ליל בשלה"טדרוש
 אוחד וחרא עה4פ משה בישמתאאקז

 אבותיו שראו בשביל מדרש מביא טובכי
 אוהו מלו אלקים כמלאך שהוארו משהשל

 אר*נ איתא שלפפי פליאה ובמדדכןלשמינה,
 אלקים כמלאך הוארו משה של אעותדראו
 ר*ע, ביד תשלח, ביד נא שלח במדרשפ"ר - יקותהאל, שמו וקראו לשעונה אותומלו

 הוא.ופלישה
 צי,1 מהמדרש רשיי מ"ש בהקדםוהנ"ל

 לך איכפת 5ה וא"ת הזה לעם הרעותהלמה
 וא"ת מאי צרב ששלחתני, על אניקובל
 ררעה למשה לו איכפת דודאי לך, אפיפתמה

 רבינו שמשה זה איך וגם שלהיגהישראל
 להשריש כן יאמר הנביאיםאדון

 שני וישחרו עה84 בהעלותך 8'5בעב*ע
 השני ושם אלדד האחד שם במהנהאנשים
 דיליי פרנך בר דאלצפן בנוי הי דהםצידד
 עמרם דפסרה בזמן לוי כרת יוכבד ל"דת
 משה ית ילידת דלא עד ל" ראתנסבתגבתה
 על צבר דעמרם דנסצא בזה עמדו וכברעפש
 ש- מה ועין משנימת גרושתו מחזיראיסור
 -משוגת בהעלותך פ' דוד בפני החידיאצתן
 דף דבסחצה ביותר ועוד נס', סי יוסףדבר

 ויקח וכו' הי הדוד נדול עמרם תבאיזף-ע"א
 לה שוהיה בזז אר"י ל" מיבע"ויחזור
 ומרים ואהרן באפרין ההציבה לקוחיןמיווה
 הבנים אם אמרו ו5לאהקש ל8נ=משהדץ
 ט"ב ממלכים פקס וברמב"ם ע"ש,שמחה

 במצות ישראל נצטט עמרם בימיובמצרים

 בזה וכתבו לזה, ממקור דמנין בכ=מחמי*ש
 ועין 15יקוג קידושין מצות ע"ישנתוסף
 הי' דלהעב"ע מאד ויפלא לזה, שרמזבטיפ
 מה זו ולשמחה גהרשתו' דמחזיר ח"ובאיסור
 ובי במפרען, והושיבה מרקדץ שהיעושה
 בסנהדרין כמקש דדדתו איסור לגבישלמא
 שבי ערצת כין לחלק מהגו בבר ע"ב,נחו

 כקטן שנתגייר גר משחם ויאפשרקורבה
 גרושתו דמח?יר באיסחר כמיפ"כ דמישנעיד
 ודופק. אישותדמשום

 דשם עומר אפשר ה" ושמצונהונשתקמה
 הויא שנה ק"ל בת אששר קלי בתבסחטה
 סימני בה ששלדו אר"י וכון בת ל"קרי
 ובגיטין - בחומש, גרשני תע ע"שנערות
 אילר משום אשתו את המוציא ענב 5הידף
 ש- קיא קלקולא ותשום הנזיד, לא די*אניח
 תנשאמא

 ות~
 עכו המע הייתי אילי ויחמר

 שאם גרשודך כן ולדעת מגרשך הויתילא
 בהסוגיא 1181 שאחזירך סימנים לךיבואו
 ב- לעז או גמור קלקול הף אי ותוס'ברשיי
 דיה ונם ובהנס* גםןון הגאי בעי ואיעלמא
 בנים לה והי לרביעי דנואת מהאאוספי,
 לקלקולא חיישי דלא לרבנן דגם שםשכחגו
 רבבן דמתז שהקינן מי חנן שפיר התםפריך
 שכבר גירשה בנים לה דאין דמעכםהתם
 ולפזיז ענש, בנים לה הי היא לשניםנשאת
אי"ל 6  כבר כשהיא שגירשה תמם 
 ל- כבר ראו" היתה דלא משום שנה ק"לבת
 שהרי גדולה כפימדנא ודיי גירשה,בנים
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 ואילו כבר, יולדת שאינה לכל מוכח ק4לבת
 מי הי לא ותלד לנעור" שתחזור ישעה"

 את וילדה אליצפן שכשנשאה תמצאגרשה,
 עםרס גירשה לא דהכי אדעתא ומירראלדד
 כמזיר שאעדר צמרם ההזירה שפירולזה

 דבטל בכה"ג ולא כשנישאת דייקאגרושתו
 דלא ותקנתא כזטח, יק דהה למפרעהגט
 דס*ל ידל סדנה ולאיסור אז, הין לאידתיד
 חז*ק. כאונסדהוי

 דעסדו משוס דם4כח אומדנא דהויהפוגל
 שיל- ידע לא ועמדם נשותיהן, וגירשוכ%ם
 שעשה לה מכית איש וילך ח8 ממש,מנו

 בתל בעמרם ד"א לף מבית באהדמעשרו
 עצה ההשיב לא ענהתנהצ שבאזלהיזר
 כולם שעמנו כיון ולזה ממנה שילמתלבזה
 וגט גירש לא דהני אדעתא נוותיהןוגירשו
 הזנק. גרושתו שאזיד איסור ולינאבטל
 אידך דיפנת בזה כ"כ לי ניחא לאאך
 ו- מהגם מסירות באיסור דוי ניקוזומידד
 המפשתים בספרי עתי הדבה מזה דברוכבד

 אז נוהיו ישראל כלל לגבי חורה סחןבקודם
 מגש ונקדים אחר בחנפן נראה והעוידוק,
 אביי אמר ע"א מ"ח ובקידושין פ-טביבסח2
 רואין הסוסה רגל הנדה על בבא מודיםהבל
 משוס דנדה מדשני שם ובתוס' ממזר,הולד
 וכף הו" לה יש דמשמע בנדתה תה"זג,
 ד- שזינתה אשתו כגון וכד הסוסה עלובא

 ענב י"א דף ביבמות דנפק*ל לבעלהאסודה
 גבי דכתיב ומטמאה אשד לאחרימיתוקק
 הוא שין וההבי ואענג גרושתומחזיר
 מתק מטם דרקע אליבא מטור דהולדוכף
 קהישין שהרי ממזר הלד דאק במוטההכן

 ש- סוסתו מחזיר אבל וכו' משמע בהחושסין
 מודה לא דבהא סיירי לא וכנסה וחזרגרשה
 מיבמות ע"ז יתקשו סוהר, וילד דודאירגע
 הולד אק בכה"ג דגם בהדיא דמשמע ע"בפיה
 ממשמיצת זה דידעינן פיוטי ולכןממזר,
 י"א ביבמות שם מינ" דמפיק קראדוחי
 בצלה תבל מלא להחזיר אטור דחוסהע"ג

 צהרי לקחתה לשוב _וולהה אירההששון
 כתיב שנסתרה סוסה לרבות היסמאךאשד
 איכא החזירה דאם דמשמע לאשה לולהית

 במחזיר קרא עיקר תקא עכז והקשו וכר,הו"
 דמחזקר ר*ע אמר ושפ"ה דכתיב הואגררצתו
 הולד וגם קידושין בה תפסי לאגרושתו
 להית דרשינן ולא מיד בדף שם כמ"שמסוד
 כך לומר סברא ואין הו" לשון לאשה*

 דבשית קושייתם ליישב ה" ואפשרעפש,
 ברחצ- דכמזיר בקרא סוסה רסיזא האיךצ*ב
 יורן ד*8 עצב י"א יבמות תוס' חמיןתו,

 והלכה כתיב דבקרא דקל בה, כחובואישות
 הראות בצלה יוכל לח אחר לא"עוהיתה-
 לאשה לו להיות לקחתה לשוב שלחהאשר
 דרשני הכתנה ואפשר אוסמתה, אוראחרי

 תחתיו, שזינתה והוסמרה משוםמגרשה
 הרחשת בעלה ייבל לא תורה שאמרהתיון
 הו" לעשות ינ% שאיש 8=נו ש"ששלוךהכ
 8מת אשת תה" לא )וכמו בה קצת שאיןבה

 דרב אליבא לזר הו" בה תהא לאהחוצפן
 יותר עוד והכא ע*ב' צהב דף ביבמותשם

 קטל ונאינו להטת וגף טפל לא"לשח
 וצדייקא משסע ומזה ודויק( הו"לעשות
 שהיני אבל בה הה" להבא הראשתלבצלה
 ודו"ק. בה ק*ת פסה משום עליודאסורה

 נא שלה פלושה המחרש י"לולהנ*ל
 השש רביע שמשה ר"* ביד תשלהביד
 אין גרושת דמחזיר דצ"ל מ"ע משיטתמאד

 איה וא*נ מכתר. והגלד 10פסיןקידושין
 ודו"ק. יף? לשלשיתראוי
 רק סתם גירשה עמרם דבאמת י"לאך

 אז חלד לא דאם הגאי על קידשהדאלצפן
 קידושין, יהי' לא תלד ושם קידהציןיה"

 יאלצפן הקידדשק בטלו בשילדהונמצא
 ליכא וממורות גרזשון, המהזיר איסורח-כא
 יודק. גמודיןשין קידו- גירשה דעמרם כית חקו ומידדבאלדד
 דמי יפיר בקידושין אחד צד אי זהוכל
 יפל שפיר מספק זעת בעילת יה"%א

 בשו"ת לזא"ז ועיין ע*הנ קידשהדאלצפן
 הדאוג לענין א' ס" אהע*ז ח"א חיםדברי
 ח" אשחו באם ע*ת דס"צה לקדששיוכל
 מביאת חשש שום ואין קידהצין קתי'שלא
 וב- יעקב בשב האריכו כאשד מספקזנות
 כילם ר ס" הבית בצלפות מאיר ובביתמע"צ
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 וצין זמת, בצילת שייך דלא תוניסכאחד
 שמחי לעמא מסוגיא מקש צ*ג סי'להשאג*א

 י"ם4ל בעל לאוחז בו ובס" ע"ש בזהסיר
 לה- וא*כ ע"ש, להחסיר מהריקך גםשהביא
 דלא פדנך, בן לאלצכן הדצלנו לאמחמירץ
 בעילת "ת" דח*כ ע"ת מקמשה לזמריחתן
זמוונ

 בקידושין אחד צד אי הענק דגוףוהנ"ל
 האיסור במקור חלף יה" לא או כרזהה

 ה"ד מאישות פ"א דברמב,ם זנותדביאת
 נאסרה ההשדה משנתנה וכר מזתקודם

 לשם אשה הבועל כל לפיכך השרהקדשה
 שבעל לפי מהות לוקה קידושה בלאזנות

 בסנוקרת וק דקדשה שם ובראב"דקוווה,
 השלבש באיחוד ולר"מ ובכסם ובההום1*ש

 והופץ על בבא רק דלמשה התרמםובמ"ש

 דאפי שם כתב והרקם ע"ש בפמץ' ילאתה

 יקח כי רחמנא יאפר עשה אייצר דוואשר
 כשירצה לאשה, לו ההיזמת ובעלה אשהאיש
 דאי חשצשר ענש, באישות יהי' עלילבא

 בלחמן רק זה קדותה משום זעתבעילת
 בקידושין צהר בצד משאקב כללקידושין

 בדדך רק הוא דקדשה קדשה, ל"עתו
 הוי לא קידושץ צד דאיכא לביון עכ"פזנות
 אשה איש יקה סכי סהוא*כ כלל, זנותדרך
 בעי ובעלה, אסור קידושין דבלאובסמיה
 וכהשריש לפחם י"ל רביותר חתהאין,קההושין
 היכא בין דשאני קי סיח ברישהחח*ד
 דחמגא חו כמן לשואנת קוצע רחמנאלכתב
 וראי יה"ב, תזיד כסן תאבלו לא זהאת
 שמזהיר ונמקום יאכל, ספק אבל תאכלולא

 וצי שמוויב אמר" יקח בחולה כגוןבודוע

 בגז חי התיג עץש, בספק יקא בהראייו"
 י"א וזשמ יקח בעי ובעלה אשה אארמיקח
 משא"כ דב*ז, איסורא איבא ובספקכשק,

 ודאי קרשה רק קדשה, תה" טלא _ילקיאי
 חח*ק. ספקיקא
 אשה איש יקח פכי פנוי איסור ילפינןואי
 האשה, לקניני אחו לא דקרא 1,כובעלזו
 כי לאחר רק בהוה שהיתר ההורהולכתנת
 דקידדשין' העשה נוה שמבשל קההם ולאיקח

 מנ"ל ובביאה עקב ט' דף ובקידושין-
 בעורה וכה בעל בצולת דא*ק אר"יאוקא
 בביאה שנקנית מלמד ובעלה רבי שקצנהזו
 חמץ בעיל והדר דמקדש עד הורא מהתםאי

 נקנית עבר" אמה ואין ובוו ובעלה האיורוי
 מאי ובעל קרא לתתוב א-כ ורבי חבו'בביאה
 קאי לא דהגסר הנ"ב ע"ש תרתי שיםובעלה

 ההיא ולמכל ובעל דלעיל וריי אליבאמר
 אפשר ולהנצל בחג במפרשים המיןדובללה,
 על" יבא שלא עשה להך ובעלהדאיצסריך

 וי וכביב ובעל דכהיג וסגי קקישיןבלח

 ודויק. עבר" לאמה גם תרתי ש"מבעלה
 כנכל. קרא אתילקנינים לי 1*כ יקח מני פנס" איסור איועם-פ
 הפשה מ*ז 5*ד בצרעת המשנה יללובזה

 בטש כדברי דינר ובשוה בדינרמתקשתת
 ישן בגס אשתו את היא פוטר בש"אוכון
 1מו ולנה כשהד המגרש וכר אוסריןובזה

 שני גס היצלה צריכה אין בהג"אבפונדקי
 בפתיחה חדש ובאיר ענש, וכה צריכהובה"ח
 הני לקשר בפעיל בזה האויד"ידמיע
 בזה בס"ד אנן גם תעני עי,1 הלכתבתלתא
 המשנה נקט דלמה ומצ*"' של דרכו קצת1ם

 כומש נקנית תששה ולא מתקדשתהאשה
 כסף ותני ששום תני נקנית אךקידושין
 שם, כשהש עשרת משדה קיחה קיהההליף
 לריי סח1א*כ קיחוג דקהתה לילצתאהה
 אם כסף חין חגם וביצאה מקרא דיליףאקר
 קהתה דלקתה ילפותא על לגפרי דפליגנאמר
 נקנית, לשבות הכל לא בזה, שנתבוכמן
 1"כ מתקדשת דתני דעדיות גרשנהולזה
 לביש שתה ואפשר קהתה, קיחה יליףדלא
 ספידה קנתה קנתה ילפית חשי בדינרדס*ל
 אך כבשדה, מפרושה יוהר בעי לאעפרון

 לומה כבר אפשר חנם, פויצאהלה"לפותא
 י*ב בדף וכמרצ דינר בעידבקידדשין
 כסף בתחרה האסור כסף כל אכרוכדריי
 דלב*ש דהתחילה בצריות המשנה הכהצורי,
 לתר פהקדשת לדשון דייקא נקטה דינרבעי
 הש"כ קיחה, מקיהה יל5" לא שלברשרות
 לאימר דאתי וע"כ אתי לקנינים לא יקחבי
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 העה - שיקדשנה, עד יבעלנה דלאפנו"
 קודם מטה שיאמרו משום ישן דגטהחשש
 פע" איסור אי דוקא שזה ואחשדלבנה,
 אינשי מיזדהרי לא ובחרבנן מדרבנן,היא
 אי משאהב אדרבנן דעבד יחשדוהושפיד
 למה אינתי וממהדהדי מהדת הוא פנו"איסוד
 יהלו אדהבא תוהה באיסור שיחשדוהוניחוש
 כמו הגס נתינת קדרם על" שבאבהיתרא
 לי יקח סכי דסץל בדש ולזה האמת,שהוא

 לגס השעי לא שפיר מהפת והה פנו"איסוד
 עפ ולנא אשתו בהמגרש גם ולזה -ישן

 סלל דלא שני גט דח*צ לבחש סכלבטנדקי
 עתה בהרה עיי הן הן יהור עדי הן הןכאן
 מה לפי ואפשר דאאעבב*ז, הזקהמשום

 כשפיט דייקא חזקה דהך לבארשהארכתי
 האיוסד שיעשה ל" וכשדינן מהאיסורבדיל
 הישיא וביק לא ביאה שבשעת אמרימים
 חאג קקץשין לשם ובנצלה איסודאואכיל
 שחך אץ בזה הארכתי והרבה ביאור עדיהן

 ונחלקו וכדומה נדה איוהד בבעילתאאצבע
 סר או תורה דק מכח זה אי וגם הפוסקיםבו
 הפקרית בדדך זנות בבעילת שיש המיאוסכח

 להאריך.ואכנס
 קי "ברי הסבר ביתר נרלשצנ*דוכעת

 כל תבא הפסוק על הבעוט ישראלדרש
 דה ולבי אנחותי רבות כי וט' לשניךרעתם
 לבו רח"ל  עבירה בזועת ישראליתשנפש
 מהחטר ללאת הניהדק בו שנתעוררדוי

 מלכות בת" שזה צדיקים של מספרווהעת
 בבל מלכתן בחינת הדברים שלבסודם
 התודה ובנגלות עטיין, הנדבריםמשלה
 ובחלשיך מתחרט, החיסור עשה כשכברי*ל

 מת- עבהרה שאחר דוד לב ויך עלדוקדקו
 נחח- בעל כשכבר ה"ה דבה"י, עיפושחרט
 הקדוש הנותץ בו ונתעורר לבו ופךרס

 דף קידח4ץ עיין ביאה בסוף עכ"פומתכץן
 ומחהיקין ופיר מובנים ובזהלקדש,
 בועל אדם אק אמרו שלא הקדודכםדבריהם
 דתקפו דרח*ל דכמה ליתא דהא זנותבצילת
 עטה אדם אין אלא הדו אנסם ויצרםיצרם

 אלא זבת בעילת שישאר ובועלהבעילה

 סצשה בשעת עכ*פ ומתחרם בדצתינסלד
 ויש חת'ק, קידושין לשם אלא תהאשלא
 בחיפה ביאה חיבת מחמת  כעין קצתלצדד
 לקדשה נמלך בהנה החיבת שבחמתהיינו
 להאי יש מאוד והרבה לצולמים שלוקותהא
 נכל ואכמש הפוסקים דברי וליישב בזהו-ך
 11י א? משא"כ מדרבנן, פנהץ ביאת איזה

 סהאאןי דבדיל כלל החזקה לישסה"ת
 ולא האיעזר לעתית כלל יתחיל דלאואסר"
 עדי וע בכה*ג אמר" ילא כ", -על"יבא
 וחונק. שני גט דא*צ לברש סקל ולוהביאה
 מתקדשת בקש דנקטו דכיון להיפך גםהקל
 ד- משום ואפשר יקח, מכי ילפי דלאערב

 אסיה מדם ע"ב בן לכדרקש-בדף להןצריבה
 להדר א"נ של לדרכו תלקח פלא יקחכי
 פנהא, לאיסור קרא אתי לא ולפרוזוכד,

 דפתר ספל ולזה מדרבנן, רק פנוייואיסור
 גיטה שיאסור הששו ולא יון בגס אשתואת
 לא דרבנן איסור יק שהוי בין לבנהקודם
 בד בל מפגים לא והפגם זה כהוום גסנבטל

 סגל 4"א בסוגיא, עיפוש דרבנןמחיסור
 ולא שני גס א"צ בפונדקי עמו דלנהגם

 דרבנן איסור רק דהה כען דאדעבב*ז,אמר"
 הזקק, גאז דץשה אפר" מזדהריולא

 מבוז שמאי בית דגה עקב 8א' גיהקתהד וציי
 שמאי בית פרק דיבסות מהך בגז בועלאדם

 דכתבתי בהנך שתליז ודויק עיששבסיאת
 "יצהדוק

 דאי מן דף כקידושין שם כתבדהרשב*א
 סי ע"כ מעיל והדר דמקדש עד הוראאמד"
 דרו בפלוגתא פתלי מחלקת אינה דוירושים

 אם הל" דבזה כתבו וכבר צ*ש, צ"עיונתן
 תרתי, ואם וענו, או הוא אותם וצנוועבדום
 יאית הוה לעם הרעותה למה מיש יקלחקה
 השנית גדדת דהוא יהדנו לך, איכפתמה

 השעבוד תוקף איכא ולזה אותם רצנוועבדדם
 כי לומר גם צריכין ה" א"כ אךוהעינוי,
 ג- ההדר דמקדש עד ובעלה אשה אישיקח
 בכסף נקנית דאשה דשניט אקא וזהעיל,
 אלא חתי לקנינים לח דקרא יצ*נלחודא
 אסור בקידושין אחד צד ואקכ פנו"לאיסור



 סבאישראלסז

 וממילא ע"ת קידשה דאלצע לתרץוא"א
 ולזה משניסת גרוגרתו דמחזיר איסוראיכא
 ודוקק. לרצע וכנ"ל שצולחתני על אניקובל

 אבו- ראו הנצל פליאה המדדש יקלובזה
 ולמה אלקוש כמלאך תוארו משה שלתיו
 כשר וזרע להראות וע"כ לזה צריבקה"
 ה- ראין ע"ב ען דף בקידושין וכמ"שהיא
 משפחות על אלא שכינתו משריקב"ה

 כשהשר שדאההו וכיון שבישראל,המיוחסות
 מקום דה" וע"כ חששו, לא אלקיםסלאך
 ע"ת קידשה לא דאלצפן משום וכנ"ללחרוש
 פנוה דאיסור איסור, בקיחח?ין אחדדצד
 הלא אך ובעלה, אשה איש יקח מכייליף

 דדשינן וא*כ עבר", לאמה קראאיצטריך
 ואכרז - מינה, שמעית דתרתי וכנפלהיא
 שלד רמשה דכיון שמה נחית בישיםשם

 והרגילות כפירש"י אחד ויום חדשיםלוא14
 ובב"י מאד כחוש הדא בזה קצר לזעשהנולד
 מצער שהזח תישק תכל מהעיטו רס"בבס"

 ואפשר ע"ש שיבריא עד לו ססתינין כחושאו
 העישור את הביאו של8 דהפוסקיםלוטר
 דה"א דולפיני דביום סיל8ותא סלללהלכה
 קטן אפ" בשברני למיל מרבי הוארבתא
 תוארד להיות צריך שה" כיון ולזהוכחה?,
 ניסגל ולזה הנא דרשינן א"כ אלקיםכמלאך
 ודו"ק. המיש קטן שהי אףלהן

 הוא ז-קותהאל יפל יקותיאל וקראוומיש
 שלתירוצנו לרמז שבא לח-ל יקופלותן

 דמועם כאומדנא חשה ואשתהבהשקפה
 בטל והגס בנים בת שאינה משוםשגירשה
 ולזה בנ"לן סוסה איסיר איכא דא4כוהערנו
 להשיית ק-ה שעמרם יקותיאל שקראואמר
 שתלד אפשר מ"מ ק"ל בת חיא שזקנהשאף
 גביי גיהה?ין הי אלא ענת גירגרה לאהש"כ
 שתואגד וכ-ן ודופקי סוטה איטוד ולירארין

 ומוכח מחויג איסור שליטא להודיעכמלחך
 בכ"ז חז*ק לשמנה ומלוהו ה'דדרשינן
בסוד.

ב"ה
 הי"ו הנכבד מע"כ את להזמין מתכבדיםהרינו

 משניות וסיום דהילולא יומאלסעודת
 הגה"ק רגנולזכרון

 זצוק"ל אוכנאר הלדף וודוא שבוך14קץמיהי"ר

 ניטרא - טירנוי - קרומפאך ור"מאב"ד
 שלבריא צאנז חגאבדק'"ע מרו מאך שלחותנו

 הבעל"ט אדר " תשיו, כי פרשת ראשוך ביום אי"השתתקיים
 וזמלון בבית בערב, 6.00 בשעה בש"ק( החל אדר ט'ןבמקום

 צאנז. קרית של והמפוארהחדש
 ת ו פ ת ת שב-ח

 שליט"א מרן עפ"רכ"ק
 היום לכבוד קדשו דבר את ישאאשר

 הפרק. על העומדיםובענינים
 ביותר* חשובה ניע מע'עהשתתפות

 רנובכבוד
 המסדרהועד



 .א..אטי ... .יא.י..י

 גולדמאן שלמה מורגוהרבני
 שלדנ"א הגאברק"ק מרן כ"כחדב'ע

 לישבע יכ. שאינו- מתוךבענין
 דפני בסוגיא 1 דף משנצא בבאבגמרא

 ובסלה ושם הטמיא בכל עחקש חבשר
 מגו ובנת ח-ל ופירש"י וכר דלודיבעי

 נכסי ולא אשבועתא חשיד אממונחדחשיד
 ולא דלודי בעי דבכולה וכד שבוששעל"
 הקשו בטלף דיה שם ובהוס' אממחמגחשיד
 דחשיד פב אמריט דלא בגמרא מסיקדהרי

 דוהו לומר ואק אשבועתא משידאממונא.
 ד- הרשיע מדאוריתא אבל יוהורק
 דאורייתא דויי יד משליחות תיקשיא*כ
 חמר ןי דמשסן אבא דר מנסכא הקשוהע
 להבקק החודה שבועת נשבע ה" חספתילא
 ש- מפך אמריט לא דדבע דבשבועההעד
 ובסה- ובמהו"צ*א משלם, לאצבע יבולאינו
 מ- התוסר הקשו לא אמאי הקשו שירףר*מ
 מ1 התורה מן אמרינן דלא תחד עדסתם

 ותייצו אשביעתא, חשור אממונאדחשיד
 דאיצ- לומר לאפשר קשה לא ע"אדמסהם
 הנס- הרי חבא די בנסמא כאן השאהבתמחזי
 שואל ובשוגת אישתשסי, שייך ד"א בחץבא

 סרט ס" שלישי חלק תישנא מהדוראומשיב
 ל- התוס' שתרסו אמאי זה בתירוץתירו
 התורה שבועת הה אבא דר דבנסכאהוכיח

 שבועת הוי משלם שאשל מ11ך-מדאמדינן
 אתא הנצל ולפי החורה שבועת הואע"א
 זצנסכא נמי הבי דמין לומר דאפשרובפ"ר
 אמ- דמדחורייתא דרבנן שבועה הה אבאדרן
 אשבועתא חשיד אממונא דחשיד מגורינן
 פואמרינן התורה טבועת דהוי הוכיחווצ*כ
 דלא התוו הנכחת עיקר הרי קוטלים,מחצך

 ד- שבועה בין לחלק שאין כיוןכפרשיי

 אמרינן לא שברצה ובשוס לדרבנןאורחתא
 ותו/ אמסטל דחשידמגו

 דף בכתובות גם נמצא זו סוגיאוהנה
 התם וגם ענב נ"א דף בגיטין וצן ע"ביקח

 בכתובות התם אך כניל שירותני עלהקטו
 דלפי פטישו דהתם יד משליחות הקמולא

 שברצה דק הוי יד דשליחות נמצאפירש"י
 מוצליזצת כלל הביאו ל8 בהיטק העדרבנן,
 יש וצוד יד, משליחות הקשו הבא ורקיד,

 ד- התהד כתבו הבגיטין דבכתובותלדקדק
 שאייל מהוך אסרינן לא דרבנןבשבועה
 לא והכא רעיא ההוא גבי כדפשמעפסילם

 לזה. ראש שוםהביאי
 נק- בזה שוא ושיטת הניל כלוליישב

 והנה שאיל*מ, דמחוך דינא האי לבארדים
 ע4א מ*ז דף בשבועות הוא זה דיןמקור

 שניהם בין תהי' ה' שבועת אמי ר'מדחני
 בחמשיו איידי ע"כ והתם הענשין ביןלא

ידענא
 וחמשי

 יורשיו חץקח ידענא לא
 שאילים מחוך פןנא כהאי אבי אבלפפרין,
 ובנם' דאורייתא, דויי להדיף מוכחהרי
 סהיאיל*ם לוו דלית הצמקך לרב פייךהתם
 לכ- מבלל ומשני צוהל מאי הן שבועתהחי

 בין תה" ה' שבועת אומר שבנסדתניא
 שניהם, על חל שהשבועה מלמדשניהם
 להאי סוברים א% דהם דהתם מסוגיאונראה
 משברי דילפינן טרפון בן שמצון דר'ברייתא

 על חלה שהשבועה שניהם בין תהי ה'עת
 אמרינן דלא ושמהשל כרב דסברי צללשניהם
 שאילים.מחוך

 וברא- הפוסקים כל דהרי להקשותואפשר



ישראלי

 שאילכם מתוך דאמרינן פסקו הרמב,םום
 סנה תטען טוען מהל' פיד הרמב"ם"ל
 ב- לך יש העף המשין צמר והלה גידךי
 הזיב אני אם יודע איני ההמשים אבליי
 ספני טגדצח  סהוייב זה הרי לאו או"ן

 במקצת להשבע יכול ואינו במקצתוהודה
 ה- משלם לשיכך יודן איש שהרי בוזכפר
 עכ"ל, בזה כיצא כל וכן שבועה בלא,נה

 כתב י*ה הלכ' שבועות מהלכ' י"אבפרק
 העומי תובע ם נשבע הריני אמרז"ל

 אהלי מעל נא סורו לזה זה אומרים שם'ים
 בשבו- ובגמרא עכ"ל, וגר הרשעיםגנוים
 ה- האנשים סדקאמר טיסיה ע"ב ל"טזת

 שניהם יל הלה להשבותה משסע-זעים
 ד- סרשון בן שמצון כי' דאתיא שםהביא
 על הלה דהשבועה וכר הן משבועת.ריש
 היאך י הלכה שהביא הרמב*ם הא*כזניהם
 הקרא הרי שאיל*מ פחוך דאמרינןסק
 וניהם. על הלה דהשבועה למיסר:ריך

 גריסין התוס' דברי על להקוות ישוגמד
 לא דרבנן דבשבועה שכתבו עקב נ"אז

 תקנהא דהוי משום שאילנם מתוך'מרננן
 דאורייתא דהוי בהדיא מוכה הרי.תקנתא
 הקשה הע וכוו הו שבועת אקרא ילפינןיהרי
 תשובת על ענה סימן ההישן בקצות זו;ושיא
 דברי על כן הקשה שלא ותסוה"רש"ך
 נוע בגיסיןץתוס'

 יהא שלא הרמסכם דברי ליישבואפשר
 דף ביב דבתוסן תרי, לב" שטרי':מזכי
 אבא לרן העלו מהחיב הר5 ד"ה ע"אוקד

 מקרא דאלו שאילים מוטך לי איתצסברא
 רצ*כ מיש ל" דאית דנסכא הך מוכהוא

 הרשן כמיש אפיל והסברא לי איתמסברא
 דאצראי פלוגתא דספרש הנשבעים כל:פרק
 דמ*ד לח אי שאילנם מהיך אמרינןוי

 צריך הף הסברא דמצד סוברמתושאיל"מ
 רק היתה והשבועה שכפר מה אףישלם
 לישבע יכול אינו אם ומשויה עלירלהקל

 רק הקילה דההורה ימשלם דינאשקמינן
 אמרינן דלא ומפד לישבנה דיכולדיכא
 פטר ה" הסברא דמצד סרבר וזאילקממתוך
 ההמירה התורה אלא משבועה אףיגמרי

 דהתורה אדרבא אמרינן וממילא לישבעעלי

סבא

 באינו אבל ביכול אלא עליו ההמירהלא
 ועיי*ש המבראי מצד כמו לגמרי פסוריכול
 הטר- לשטור איצסריך דהקרא שכתבובתורן
 דמסבדא להרמזכם ג"כ לומר ואפשרשך
 והקרא שאילקמ מהוך דאמרינן ל"אית
 אך שניהם, על הלה דהשבועה לומראחא
 שדינא שהביא כהוגן יצלה לא הוצףדברי
 וכן "מף הן דשבוצת סקרא ילשינןדמהוך
 הנ"ע. שניהם על הלה דהשברצההביא

 דאמרינן נאמר אם דאף מהנולוהנראה
 משבועת דינא האי ילפינן לא שאיפלמתוך
 לומר גם אפשר חאקי בביב התופו כמישה'

 בכמה התוס' שכתבו וכמו דרבנן רקדהוי
 דהשבועה למימר צריבא הקרא דהרימקומות,
 שניהם. עלהלה

 לעיל שהבאנו מהרשוך בתשובותוהנה
 דברי על הקשה צרב סיק בקצותיההובא
 לתקנתא תקנתא דוה רעיא הדכא גביהתוס'
 הגש שייך לא מהצלם שחי"ל למהיךושל

 מתוך לומר שייך- שהיתך חהקשהכדפרישית,
 אמרינן לא דהבנן בשבועה הרישאילים
 התוו בדברי פירש דהוא שאילמם,מתוך
 דברי על כהינו שהם כלפרקטיתשכתבו
 לא דבהשהר שכאמץ דיה ע"א ר בדףהחוצף
 בזה, בסהרנה רצתן שאילים, מתוךאמרינן
 הצני ה"ל הלוי מהריש שונת הביאואה*כ
 דוה ואומר הקדושים מעצמותי מאילהשואל
 לא שאילים ומהוך במרש התוס' כיחצועצמו
 לעיל שפירשנו כמו פף כדמרקציהשייך
 דהוי מטעסא ורץ לשודי בעי בכילהבדיה
 בדיה שכתבו ע"ז קאי ולא לתקנתאתקנתא
 אפשר זה פירוש על והנה עב"ל.שכנגדו
 כרתנו דההיסן לומר אפשר דהיאךלהקשות
 לא דרבנן דבשברצה י בדף שכתבולמה

 ובגיטין בכהונות הרי ואיל*מ מהוךאמרינן
 אסרינן שלא רא" שהעיקר התוס'כתבו
 מהכא הוא דרבנן בשבהצה שאיל*ממתוך

 היתה חמה צבדיע לא לתקנתאדתקנתא
 הכי אמר הרי פהקך דנימא הוצ' שלההג"א
 לתקנהא. הקנתא עבדינןדלא

 הלק קמא בהעדף מדע בשורתוהנה
 בב*פ התוס' מוש דלפי הדל ל"ג סימןאהע*ז
 פתשאיל*ם שייך לא דוכא רעיא ההואגבי



ישראל

 מניחין אנו שאין אלא נשבע היןדברצו%
 מועך דינא דהך למימר איכא וע"כאותו

 או דינא אלא הוא תקנהא לאשאילים
 דרבנן בשברצה אפ" ולכך שלם אוהשבע
 וי עכ"ל לתקנתא תקנהא הוי י"א כןהדין
 תירר ב' מחולקים שבהא מדבריו נראהקצת
 דא*כ שכתבו ההאשון דלתירוץ התום*צי
 תקנתא רק הצי שגהצה למץ יבמת אחד%

 דבי תקנו לא ובתשור חק% ובהאדרבנן
 ולהתירוץ זה מטעם לחלק איןדאורייתא
 שלם או השבע או מזטצרייתא הויהשני

 א% ואי אותו חסידי שאנו גבימשא"כ
 שי סהצך אמרינן לא לשבוע אותומניחך

 שהתוכן ביהודא הנודע מדברי ושימעאילכם

 אמנונן לא דרבנן דבשבדצה שכתבולעיל
 של הבז התירוץ על פליג שאיליםמחוד
 ואף דאח"יתא הף שאילנם דמחצךהחוס'
 אמרינ4בדרבנן
 של השני לתירוץ דאף לומר אפשרוהע
 מכל דאורייתא %י שאילתא דסהצךהתוס'
 והסברא אמרינ4 לא דרבע בשבועהמקום
 חכמים ודק לגמרי פטור ההורה דמן כיוןהוא

 כ"כ עליו החמירו לא שבועההצריכוהו
 תראה שיוגלם, לישבע יכול דאינודהיובא
 בשוטח וע" בבחש התוס' שיטת הוישוה

 הוה דמשאי*ל דוכא מהתוכי רא"שהגיא
 הנטל סתוס' רא" אק דברנו הלפידרבנן,
 מה ניחא ובזה וכתובנת דגיסין מתוס'אלא
 לא דרבנן דבשבועה כאן התוס' הביאושלא

 ההוא גבי "בדמשמצ שאילפת מחוךאפרינן
 ובניסק כבתובות חישן שכתבו כ%רעיצ*
 לחקי תקנתא דהוי משום משמע התםדקרי
 חורה דין דהף התהד סוברים המענהא
 מחוך -אפרינן דלא דאטרי הוא פסבראאלא

 לתרץ אפשר ובזה דרבנן, בשבועהשאילים
 לומר אפשר דהויך לעיל שהערתי מהג"כ

 דהרי 1 לדף כדפרישית כיה%שהתוס'
 דהרי ניחא דברטצ ילטי לסדיק חנומכאן
 חמרינן דלא ההבז' סברי לא בב"מכאן
 לתקנתא תקנתא דויי משום שאל"ממהיך
 סברא. מכחאלא

 דלתידוץ ביושדא הנכרע שכהב מהוהנה
 דינא שאיורם מחצך הף התהד שלהשני

יס באס

 דהא ק"ל תקנחנה ולא שלם או השבעאו
 להשבע רוצה שמרצונו כיון חשוד גביתינח
 לא חושדו שזה מפני נשבע שאישאלא
 טחאצכצ כען שאילתם פתוך לומרש=ך
 שנחשדו יעז לישבע שתו מרשה אינובעצמו
 לישבע יכול אינר הורה מדין הרי כאןאבל
 מה82עע הדי דאכל הימרד סהדא דאתאכקן
 שבחצה אינה ושבועדו גמור בולן הואהרי
 שהוא כיון שאל"מ סחפך נאמר לאולמה
 פסלי ההגרה אלא לישבע אותומריצה

 ביהודא הצדע לדברי לומד ואפשרלשבועתו,
 פסיל נזלן הף התוס' של השנישלהתירו?
 בדף התוו שכתבו כמו מדרבנן רקלשבועה

 הצל החודה דמן וכיוון אהד לתירוץ עקבה'
 דמתוך הירא דטסלהצ רבנן אלאלישבע
 לומר שיך לא היא דאורייתא נמישאילים
 מוצלות לישבע יכיל שאי%טוצך

 הפכיי קרציית גם ליישב אפשרובזה
 התוס' הקשו דלמה הש"ס בגליוןוהגרצ*א

 מפר משנה הרי מצילים מחוך ניסאכאן
 להקשות ל" הוה דצם בשבועות היארשת
 דשם לומר אפשר דברינו ולפי גפניי,ועיין

 מחצך אפרינן אי בזא השלוקת ישבשבועות
 משא"כ חשוד בסתם מ=רי והתםשאיל"מ
 והוה מינ"יצ תרי דאכל ספדי דאתוהכא
 ש- מחוך דניטא לכורע תיקשי גמורמלן
 כאן. הקחציא ההצס' הקשו ומשד-האילים

 פסול לא שגזלן התוס' שכתבו ע"זוהנה
 כשר הודה מדין אבל מדרבנן אלאלשבועה
 ממאציתין תקשי דא*כ שיף במהריםהקשה
 סברת דלפי כיה חשוד דהוי ושהזיןדשנים
 לתר ממש גזלן בין לחלק שייך לאהחצס'
 תינה דהא לומר אפשר דבריו הלולאשוה
 בין לחיק שייך לא התודה מן שטול גולןאם
 רק הף דג"ש באמר אם אקל לחשודגזלן
 שכבר הסבא דרק לומר אפשר דהבנןפסול
 כשוד אבל לשבועה רבנן פסלוהו שםגזל
 דבי תירץ שייף במהרסם אבל פסלוהו,לא

 אבל ושסל נשבע שכנגדו שייך הבאשלמא
 שמך לא בהד מחזקי דתרויהובמתניתין
 בכחצבות החוסן מרש לפי והנהשכנתץ,
 יד בה ולחתי שלא דשבהצה רשיידלדברי
 בקדי%ת  להקשות ג"כ אפשר מדרבנןהוי



 סבאישראלכ

 פסלוהו שחכמים מגזלן מ"ש שייףמהרצם
 יד, בה שלחתי שלא נשבע ואיךלשבועה
 דב- לעיל שדקדקנו נוה ליי17ב צפרירולפיז
 יד משליחות הקשו לא ובגיסיןכתובות
 מדאוריי- דהוי יד משליחות הקשו בברםובאן
 כאן ההךס' סוברים דברינו לפי דהריתא,
 כשן התורה מן הוי שאילים דמחוך דינאדהך
 רעיית ההוא גבי "בדמשמע הביאושלא
 כהתירוץ לי' מבירא א"כ לעיל שביארדכממו
 תקשי א"כ בנוב*י כמ"ש התתב שלהשני
 תירוצא האי. לומר שייך דלא דהכא בולןגבי

 טלא פסול לא דגולן דסבדי וצהלוכנ"ל,
 כקושחת יד משליחות קשה וא*כמדרבנן
 כתבו ומשחה מגזלן מזו שייףהסארים
 מ- דאורייתא הוי יד דשלמעת כאןהתוס'
 דמתוך התתר סוברים ששם בכתובותשא"כ

 שכתבו כמו דרבנן תקניט רק הףשאילתם
 כתירוץ לומר ועפוךר רייא הניא גביכדמועת
 אמרינן לא דבחשוד התוס' שלהראשון
 שכל החרוד דתקנת מפעם וואיל*ממ11ך
 פסול יה" ומלן שבועה לידי יבןוזיהעולם
 כדתירץ יד משלעסת תקשי ולא התוההמן
 הוה יד דשלותדת שפיד וחזאל החסידר4,

 דדננן.שברצה
 ש- סוכת שייף המהרים מתירוץוהנה
 שתי- לשכנגדו מהפכק ג"כ המשנהבשבועת

 נשבע שכנגדו לומר שייך לא שבמתניתיןרץ
 היו לומר יכולים ה" שאם משמעונוסל

 בשם בכתובות במאירי הביא וכןאומרים,
 על מהפכין המשנה שבשבועת מפרשיםקצת

 ועיפוש בבהוקות הריפף שיטת והיאשבנגדו
 שאין המשנה דבשבועת ששיטתובמאירי
 השי- לבאר ואפשר שכנגדה עלמהפכין
 ע"ה בסימן החרצן הקצות דברי בהקדםסות
 דין הוי שאילים דמתוך דהא שםשכתב
 לא וחמשין ידענא בחמשין זזוקא היאתורה
 אלא יישבע ריכול כקו בחשוד חבלידענא
 התורה % הוי לא שבועה לו נותניושאין

 מהא רא" ומביא תקנתא אלאמתיטאיי*ם
 חייא דר' דליתי נמי השתא בגמראדאמרינן
 תקנתא דר*נ ומשני נחמן וצדנונדריבהת
 דגם נאמר ואם עברינן לא לתקנתאותקנתא
 לתקנתא תקנתא הוי לא משלם בדינאבחשוד

 התוס' דברי על הקשה ומזה מדינא,אלח
 דנש- דהא הראשון בתירוץ השוד גבימוש
 הע"כ החשוד, לתקנת אלא אינו שכנגדובע

 תקנתא קאמר היכא לדוכת" קושיאהדרא
 לי- ויצסרך החשוד לטובת ה" התקנההא
 לא מינ" דשקיל התובע אבל התובעשבע

 דסברת לעיל מיש ולפי בדין, אלאבתקנתא
 שאיל=ם דמחוך נאמר אם ראפ" כאןהתוס'
 לא דרבנן כשברצה מזם תורה דיןהוי

 תקנתא שפיר הוי א"כ סתושאילוםאמרינן
 לשלם צריך אינו הדין דמן כיוןלתקנתא
 התהד. דברי על שהקשו הקושיאומעשב
 אסרינן אי המחלוקת לפרש אפשרובא
 או ונוטל נשבע וכנגדו המשנהבשברית

 שבשבועת התוי כשיטת סובר ושמאירילא,
 כמבהיר שאילים סחיך אמרינן לאהמשנה
 אינו דמדינא ומען ביהודא נודעבוזות
 ונושל נצובע שכנגדו האי חף לשלםצריך
 שאשי' שיבר הרדיף אבל לתקנתא,תקנתא
 והוא שחילית מתוך אפרינן המשנהבשבועת

 בנהורי, כס'ש הת14 של השני התירוץכמו
 שאקלים מחוך דאם הנובא דלפימ*שועוד
 והרי המשנה, בשבועת הפה דאורייתאהוה

 ד- הדינים  שבועת בפרק להדיא כתבהדיחף
 וכש הן משביעת ומלשינן דאורייתאהוה

 לשלם צריך דמדינא וכ-ן לעילשהבאתי
.. לתקנחש4 תקנתא הוילא

 ה- כשיטת רוקי דשיטת רא" להביאויש
 נאק אינו דיה ברשא עמא יעז דבדףרדיף
 ועיין וניטל נשבע שכנמו אלא שםיכתב

 לא דיירן בשבועה דהרי שהקשהומהמשוא
 לתק- דתקנתא תוטל נשבע שכנגדואמרינן
 נאמן דאית ביון ותירץ עבדינן לאנתא
 לתקנתא תקנתא דיי ולא לשלם חייבודינא
 ב- למעש המשנה שבועת דהוי נראהושם
 היפת שבועת בין לחלק בשבועותמאירי

 דשבועת חפץ בנקיטת דישי המשנהלשבועת
 המשנה ושבועת דעתו להפיס רק הואהיסח
 יש הרי וכח לחייבו החוחה דיש היכנוהוא

 דרכו שאין רשיי כדפירש לחייבוהוכהה
 דין. גמד עדלפרוע
 ה- דבשבועת בש"י ושיטת רא"ח"ד
 דאמרינן מהא שכנגדו על מהפכין נמימשנה



כא סבאישראל

 בין איכא מאי ע"א מ"א דף שבוימתבמס'
 כל עיי*ש דרבנן לשבועה דאוהיתאשברצה
 די שכנגדו על מהפכין אי יישוניהסוגיא,
 דרבנן ובשבועה מהפכין דאורייתאבשבועה

 ה4 שבועת ופירש"י שכנגדו על מהפכיןאין

 דרי הא דרבנן ושבועה במקצת מודהתורה
 שבועה כתב לא למה תכוה ולכאורהנחק
 דף שם בתוקן ועיין המשנה שבועתדרבע
 פירש"י על שתמוי תקנתא בדרבנן ד"המ4ד
 נחמן דר' היים דרבנן דשבועה שכתבעוז
 שיטת ע"כ אלא המשנה, שבועת חףאלא
 על סהפכין נמי המשבה דבשבועת היארשתי

 הייצ דרבק לשבועה כהב לא ולכךשכנצץ
 תלה זהו לעיל דבריע ולפי המשנה,שבועת
 שאיל*מ, מתוך דדצנן בשבוצה אמרתןאי

 מ- המשנה בשבועת אמרינן נמי כבח"כפכין מה- המשנה דבשבועת פירש"י דלפיונמצא
 לתקנתא, תקנאא הוי ולא שאילקמוצך

 הי דבשבועת לשיטת"יצ נמי אזלווהתוים
 לא נמי א"כ שאיורט מחיך אמרינן לאמשנה
 תליא בהא דהא ונוטל נשבע שכנגדדא0רינן
 שבועת הוא דרבנ? ושבוצה כתבויטשו*ה
המשנוו

 דף מכתובות ראי להביא אפשרחטת
 ל" מייתי פקח אי שם דאפרינן בהאפיח
 ברשיי ועייפה דאהייהא שבושהלידי
 ועיי מישהנפקא

 פיתי דקה שם בתוות
 לי שפירש ושהיש 8ירדשו על שהקשולה

 דצי שבועה בק סינא דהנפקא אחדתיויץ
 שי מחוך אמרינן אי דיבנן לשביצהשהתא

 אמי לא הכדרבנן אמו-נן דבוזצרייתאאילים
 שסובר לשיטתו רשיי דברינו ולפירינן

 שאיידס מועך אמרינן נמי המשנהדבשבועת
 התוו כשיטת מינא הנפקא לפרש העלאית
 הבהונה.  שגועת תוש בכתובות שםדהרי

 קוי גוב ליישב אפשר הנחל דבריולפי
 החנפן בקצות שהב"א הלוי מהרפששיית
 שמהנת בפרק דאסריע בהא צהבבסימן
 דאוריתא שבועה בע איכא מאיהדימין
 מיש דנפקא אמדינן לא ולמה דרבנןלשבועה
 לא דרבנן דבשברצה שאילים מחוךלענין
 דסשגי הך היינו זהו דברים ולפיאמרינן

 דלפי ונוסל נשבע שכנגדו אמרינן איבגמרא
 ושם פיסת בשביעת סיירי זהו רשייעיסת
 שכטנדו הוי א"כ שאילתם מחוך אמרינןלח

 דאורייתא שבועה אבל לתקנתאתנקתא
 יאילקם מועך דאמרינן המשנההצבוית

 נשבע שכנבדד האי לתקנהא תקנתא חףלא
 ש- שבין הח"קק החיסו שיטת ולפיובוטל,
 .שבר- גם היי% ההורה לשבועת דרבנןברצה
 מחוך שם אמרינן דלא וכיון המשנהעת

 תקנתא ונוסל נשבע וכנגדו הוישאל"מ
לתקנתא.
 מנסמא רשא דברי ליישב נהתאובזה

 סגו עברינן דלא מהחם דטשטע אבאדדי
 הף ושם אשבועתא חשיך אמבצנאדחשיד
 שאיל"ם מוצך מדאמרינן הורה השגועת

 לומר הנפשר אמרי42 לא דדבעדבהצבועה

דרש-
 המשנה בשבוית דאפי' לשיטתו

אמוינן
 מותי

 נאמר אם אפ" הצם שאילים
 יהא לא עכ"פ דאה-יתא שבוצה הףדלא
 המאירי למכו וכרש המשנה פשבועתגרוע

 שבוצה לטייבו הוכחה דיש דהיכיבמבחשת
 ח8ץ בנקיטת המשנה ובועת ל"משבעינן
 נשבע ה" "וא דחשוד לאו 4ר כאן .דהרי
 בין לחלק אושר באסת א"כ החורהשבדצת
 שרצו כפו דיבנן לשבוצה דאורייתאשבועה
 אמרתן דאורייתא דבשבועה לחלקהחוס*
 ובשבר חשבועתא חשיד אתמתק תחשידמ%
 תקשי ולא אסתיע דלא הוא דרבנןעה

 דרבנן שבוצה הף דשם אבא דו'מנסבא
 שאילנם סוגך דחסרינן מהא רא"וחין
 שאילנם. מחצך אמוינן דרכנן כשברצהדאפי

 יזדוע האני קהציית ליישב אפשרובזה
 הא גבי ב"מ בריס רשיי עלשהקשה
 דמשמע אס מסאן זהי ולקזזיושמריע
 8פ" גאש מחד נתי דנקס דהירתספיהושו

 דיכא חיתי דמהיכי יהקשה בידו המקחחין
 בזה שבדחק מה אוייש אחד מעד יותרנאמן
 דף בקידחצע הההד קושיית באמתוההח
 דבדהצ ולעי עיירה, בדכא דגה ע*נע"ג

 מ- אץכ אחד כצד ננט שאפ" לומראפשר
 אצל אינו ול"פכע דאורייתא שבועהחייבו
 דחשיד סין אומדים אנו מחירה מידהוי

 כאן למיסר ודיכא אשבדעתא חשידאטסונא



 אייזנברגר שלוםוק
 בעציבהרגם

 פ משוה פחות על נהרג נח רבןבסוגיא

 בר חייא ר' אמר ע"ב ע"א דף ע"זבמסי
 פחות על נהרג נח בן היצן ר אמדחבא
 וברמסכם להשבון, ניוע ד"א פרחנהמשוה
 דלא הך הביא לא כ"ס מלכים מהלכותפיט
 הצנע. להשבת,ניתן

 ר שלה איהא ע-א סחב עידוביןובש"ס
 עחנן דז8 פשמי גערי בר "צקב ברןיצחק

 בפתות אפ" העכוזם מן ששפרק שיעיןהי
 אזר אבא בר חייט יע ואמר פרוסהמשוה
 מששפת ולכאורה וכד, נהרג נח בןיהתנן
 טעם נתינת זהו נהרג בת דבן משמעהלשת
 פווטה משוה פחות בעכו"ם נחשבדלכך
 ס" באו"ח הסוסו פ" וכן דקפה; כיתכסף
 עהעצין מהל פ"ב וברמסכם סק*השפ*ב
 שר בשבת אפף העכרם מן ששריןהיקב
 לפיכך היכר אלא ודאית שכירותשאינה
 פרוסה, משוה בפחות אפ" העכו"ם 5ןשוכרין
 פחות הוי דלשכו*ם כפשט" פי לאלמה
 יחס בירחת ומצאתי גשר, כסף פרוטהמשוה
 יב- בזה, הדבור הרחיב שליביא שרבנוכ'

 משוה בפחות אבל כתב ק"ל מצוהחינוך
 אינו חזרה איסור על שעבר אע"פפרוסה
 הם נדיבים בני שישראל לפי התבהבהירת
 חפצו ואין אותו מוחל ממנו שבמלוכען

 שיטות דיו מביא שם ובמניח כ~,אחרי
 תורה ובחיסור בהשבה מחבב אינולמה

 ננוכה ה* בפרא דהמ4מ והביא סש*פדפסות
 בחיסורק שעפר חצי כמו דהה סוברהרב
 רק הו שישד דחצי בהשבה חשב איןשכך
 ע"שש, השבה מצות לענין ולא איסורלענין
 פחנה אפ" ממון דהה משסע החיבךומלשון
 שמצחל לפי בהשבה מחויבק ואיןמפרוטה
 רכ*ט במצוה כי להעיר יש ובאמתאצחן,
 סמון נקרא אינו 5ש*פ פחות החינוךכתב
 חיש כגו הורה דבר הוא אסור מיםאבל
 וסש5ע תורה, איסור והוא עלי לוקיןשאין

 ולא דמחילה לסעם ק"ל במצוהמדאיצסדיך
 דח*ש דטובד נראה היש דהה בטעם ל"סגי
 שי לפי לסעם הוברח ה"ה במצוה, גםאיכא
 אותו.מוחל

 כתב א"ב מילה מהלי פ"אוביקבים
 ובלעיס תורה, דין שהוא כל לגזולואסור
 ע"א נגז מסנהדרין זה לדין מקודמביא
 נצרבה לא פפא איר היא מאי בגזל בוכיוצא
 מי בישראל עכובם הכי אי משאלפדית
 הבי דבתר נהי הוא מחילה בר האאסור
 אירשתי לף, לית מי צשעת" צערא.מחיל
 ישראל ביוד שאין אלא הוא גזלהלכך
 ובישראל מחיל הכי דבתר להשיבונזקקין
 דכתיב עבר לא ומיעבר אסור נמיבישראל

 דהשבון אמהר הגזילה את והשיב תגזוללא
 גזל דצי עצבון בר דלאו כותי אבל גזלקרי
 אסור בישראל דישראל משמע עישש,גצד

 אחד עד בסל כמו קמשתמיטדאישהמוטי
 בידיהם המקח דהרי אממונא והצודואינו
 המהר- שפירש כמו אבא דר' נסמא גביכמו
 אמרינן לא נמי ושכרמז שייף ומהרסםוצ*א
 ואפשר המם=ן אחד עד לו דיש כיוןהכי
 ברושש שהובא כהשיטה סובר שרווקילומר

 אם זאפ" השבדדה מן פוטר המסייעשעד
 ה- עד פריר לא דשידייתא דשבועהנאמר
 מ- שהעד המוחזק לאותו הכא אבלמירע
 לומר ואפשר דרבנן שבועה רק הויסייעו
 מוצייב וצי וא*כ י משבועה וצפוטרדלנסוע
 ומשל42 לישבע יכול ואינושבועה



 ובלחים משרפ, בפותת אפ" דכותידומיא
 ע-ש 42ט בדף הגם' פרווה מאי הקשההנ"ל
 שרי ובישראל אסור דבנכרי מידי איכאפי

 אידר "ש נפי בישראל לרשא מש"פבפחות
 דאחאיחח,רא

 מפתרי
 ס" בתוים הגרסא

 ענש, השבון על פקשה דהגס' סקקאשסרח
 חייב לנכרי דנכרי להשבון הצוותהלכאורה
 לשיטת רק זה אבל פשר, לישראלוישראל
 ישראל לגבי פטור רק דנכרי בסוגייןרש"י
 לגבי וישראל חייב נכרי לגבי אבלדמחיל
 יפירש בסנהדרין לפירש"י אבל פסחי,ישראל
 שכל השבון בר לאי דבנכרי דמפרשהלחים
 ג"כ נכרי לנכי נכרי אפי א"כ למיתהדינו
 הלחרם. מקויה שפקר ולכן להשיב, ד"צאין

 ה4ח אישות מצוא פרה בדמיהםוהנה
 שכל או כלי לו יקח לבית הנכנסכתב
 לו שאמר אע"פ בעה"ב ובא אשה בווקידש
 ממר טיב שהוא זה דבר לה 2ה20 לאלמה
 דבר % אמר שלא מקודשת אינה להשנהה
 חיאל עמו להתבייש שלא כד* אלאזה

 זה היי טדעחד שלא תבירו במכהווקידש
 שאק בדבר קידשה ה4ם פקודשת ואינהמל

 מקפירבעה"ב

 על-

 זו הרי תמרה כגון
 בהלכות אפרים וכמחנה מספק,מקודשת
 דמקורד שכתב סהמהרישס הביא בו סיגזילה
 ד"א כ*ב בתם בגם' היא הרמישםשל

 לי חיקלען אשי ורב יטרא ומרדאפיסר
 ובהודיה ע"ש וכו' אומק בר דמריבוסת2א

 שיתרצה סומך שהי' לדמר דאק זוטראמר
 השזוג כאביי דהלכה כשידע איסק ברמרי

 ניונן הף לא מעיקרא ל" ניחאדהשתא
 דופין מדבריהם משמעל",

 במה-
 דידצען

 שיתרצה צריך יקפיד המח בעשובשיתרצה
 עוז וכתב גול, משום בו יה" שלאבהדיא
 דב- הכי כ"ל לא דהרמב*ט נראההיעניד
 שלקח אריס עמדת סילע בפקי כתבהדיא
 811פ ניסן באצף הפתית מן מועטרבד

 לבזת וכשר גנב טיפ בעה"ב מדעתשלא
 משמע ובן עלגה מקשיר השדה בעלשאו
 הף יאי דמשמצ להתבייש שלא כדיחלא אפי דלא מקודשת דאינה מדכהב הדיןמריש
 גמר אלא אמר כיסופא משום דלאיחנף

 ההשתא כ-ן דאמר" מקודשת הוי לבובכל
 דקיי*ל והא לי/ גיהא נמי מעיקרא ל"נהמא
 דשאני השחש הף לא מדעת שלאדיאהצ
 מרצחת אינו חח*כ שמחמיאה דמהיארש
 טרדי חבל מהמיאש היי לא הרצ הוידאבל
 ניחרו הרע דלכי כ-ן מקפיד בעה"בשאין
 הרמצתם ו80ש לזו, ניחשו נמי השתא .ל"
 אהצ דשם- משום מקודרות סשק רקדהוי
 כמדי שרוטה שוה שמא לתייש" פרוטהשוה

עקוש.
 אפשר~כאורה

 ההעשונה וקהויא לתרי
 דרנה ערות מה4 מעתי אפרים המדצהשל

 חלק לו שיש באר"י הוקא שם כתבהכ"מ
 בגוף חלק לו אז אם חבל הפירדתבגוף

 מקפיד שאינו דבר פשמע שהוא רכללומר הרפשי שכקל, שהיא בכל פסולהפירות
 רא" דאדדבה מש*4 פחות כגח אפ"כלל
 גנב. הוי גנבפיד מק- שאינו גדור אפ" אחדיני דבגהנאמזה

 וה- המהרטט פלוגתת לתלות ישוהנה
 ס" דבשכם והתר השקך במחלוקתמירא
 לו "פ שארי מהאריס ליקח סותר סידשנקח
 בי השיך עכז וכתב ובעצתם .בפירותחלק
 והגהת חשףח כ8ב בבתם התוס' מדבריסק*א
 לאכול טתן אדם דצם דמבואר שםמרדכי
 הבירו של אלא שלו שאינו דברלחבירו
 יאבלו אסור יתרצה שחותרו שיורעאעקם

 הה לא מדעת שלח דיאדצ כאביידהלכתא
 לא מעיקרא ל" ניחא דהשתא ואערגיאהו
 אוסר הייתי זיפגותפינא לא ואי ל", ניתחהף

 חח*כ שגם שאני מדעת שלא ויארששמותר
 הוא ההע היע שאיש משום אלא מיאשאינו
 מעיקרא אמר" א"כ מתיאש הואובע"כ

 כהו הכא משאגב חנף לידע אתקבאיסורא
 בהיתוכו נמי השתא א"כ שיתרצהש"ןן
 עכ"ל, סקשיד אינו דמסתמא לידי'אתא
 כשיטת אי דהכים מוני לנר דישממצא
 שלא סויאוש דילפ" יצ"צונים הצארהתוס'
 אדם שאץ דבר דבבל יאחו הף לאמדעת
 פלגתא אצלאי אמוזג לא לו לכשטירעמקפיד
 אלא לערף אתא בהיתרא דמעיקראלמפרע
 וצ תה לה מוחל הוא ואב"כ גנב כמודהוי



ישראל1

 שיתרצה צריו שכתב הנ"ל המהרי"טשיטת
 ל8י אבל גא, משום בו יהי שלאבהדיא
 שיתרצה שידוע דבר דבכל השיךפייטת
 דאמרף ליד" אתא בהיתרא דמעיקראאמרת

 המחיא, סובר וכן למפרע, מילתאאגלאי
 משום מקודשת ספק דהוי לוטר צריךולבן
 גזל. השש משום ולא מש"פ פחותדחף

 הרמצכם בשעם המחלוקת תלוי דבזהואפתל
 תורה, מדין שההח כל ולבעל לגרבדאסוד
 חצי מדץ ה*ב גזילה מהלי בפ"א דפ"דהתה
 דבקכם יעב תעב ואין באיסוריןשישד
 כנ"ל באיסור רק חרש שייך איןהמצוה
 כמטיפ דשהות לפוהק רצצה ואישממנ*",
 מהילה מסעם בהשבה חיוב ואין כסףווי

 אינתי מהלי משרפ דפחות אמר" דאימשום
 ואי מקפיד שאיש דבו כמו מש"פ פחותהף

 אין 41כ מעיקרא מקפיד אינו %לבשיוודע
 כשיטת לידי אחא דבהיתרא תורהאיסור
 שלא ליחוש דמיא לא מש"פ דפחותהשרך
 אלא חפצע על מקפיד לעולם דהתםמדעת
 יודע שחיו משום מתייאש הואשבב"כ
 באיסחהא מעיקרא אמר" ולכך החפץהיכן
 שום אין בעצם מש"פ פחות אבל ליד",אתא

 הלח*מ אבל השיך. והסביר במוקפידא,
 ומביא מסנהדדץ הרמב*ם של מקורושמביא
 אפ" גזל שייך דבאמת דמסביר שםפירש"י
 כיון בהשבה חיוב דאין אלא מש"פבפחות
 שמוחל דחפי התוס' כשיטת ס4לדמחיל
 משום אסור מעיקרא תקפיד ואינואחוב
 איגלאי בזה אמרי דלא המהרי*ט כם'שגזל

 פ"א הל' המלך ביד ועיין למפרן,מדלתא
 דהלאוין בקרא רמז שום מצינו דלאשכתב
 רק 2אמרין יהיו לא וגניבה גזילה שלהללו
 מחביוו מה דבר הלוקח על וקאי פוזטהעל

 כטה שיא דמי יהי ברצונו שלאבהזקה
 לשיטת הסבר תה הלאו, בכלל הכלשיה"
 שיצחר. חצי מטעם צ"ל ואיןרשיי

 תיג תרתית מד~' ס"ט ברמצכםודבה
 לתוך שירד או ברשות שלא התורםכתב
 ברשות עלא פירות וליקט תבירו 17ליחרה
 לו ואפו בעה"ב בא אם ותרם שיקחםכדי
 שתרם מסה יפות שם הי אם יפות אצלכלך

סבא

 ופ" מקפה-, אינו שהרי הוזמהתוומתו
 דעת בנילף סגי מצוה דהוי משוםהב"מ

 בסבסד ט-ל ס"ק עידנא ס" ובסרץלמפרע,

 הש- דלא כיח לעצמו ההידסה תרםדאפי
 הפי דתרם מה כל אלא כלום לעצמואיר
 למפרע, לבצה*ב לזו ניחשו להוזמהריו
 לעצת מצוה במקיים דאפ" הנופז לפיוהנה

 למפרן ל" ניחא נמי חבטו ולבפסתו
 מצות הוי נמי קידושין ו1*כ התרומה,וחלה
 חיל הכב דא"סות פ"א ברמצכם כדב"עשה

 קידושין הוי א"ב עשור מצות אלו~קוחין
 אמר" דבהדומה וכמו תרומה כמומצוה
 בקידושין לזמר ה" כמו"כ הבירו בם12ןדחל
 ה*ח דאישות בפיה הרמצכם פסק~מה
 משום אלא אמר דלא משום פקודשתדאינה

כסיפותא.
 קידושין המקנה דהנה לומרואפשר

 הרמכ*ם לטיסת להסביר ידיה עגבמ"א
 דפ" שם בהרה ועין הרד, דו"חותבפרא

 ולכך מהות אסוו" ז1ת דביאת סקלדהרמב*ם
 שנהי הו" לא דעיכת מצוה הקידחתםהוי

 רבנו וכנק ורעו, פרו מפזת לקייםויכולים
 יקה כי הכחוב בזה פ" והליטרא מוןדבה*ק
 דהטנו בו בקהזשין החכר דדרשה  אווהאיש

 דאלים ובעלה להיות שטעל בדי כסףקידומי
 בטופז איתא תרומה ולגבי זנות, ביאתה"

 מצות שהרי באיד יקז ספק אף ס"ערוד
 שהיי טבל אכילת איסור על לאהשרשה
 רוצה אינו אם אפ" עלע חעב הפרשהמצות
 דבתרומה נמצא עדיץ, ההממשחה מןלאכול
 כמו לתרכם מצוה שיש עיבית מצוהחף

 תכלית הף בצצסו רזה בביהו מזחהלקבדע
 רק דהוי קידושין במצות משא-כהמצוה

 יק חץ פס" של האיוהד ביאת למנועכדי
 בטא בעיני חשוב לא וזה שצוה הכשרכמו
 אע"פ ולכן מצוה הוי שבעצם מצוהכמו

 חמרי ל" דניעם דגלי כיון אמרנידבתרומה
 שמקפיד בדבר אפ" ל" ניחא נסידלמפרע
 מקפיר, אינו השתא מקם מכל גותיבשאר
 בקידושין משא"כ בעצם. מצוה דהוימשים
 עבשי דאפ" אשאנן מצוה הכשד רקדהוה
 משום אלא ל" וניחא אמר ולא מקפידג"כ



 מקפיד שמסתמא בדבר וכקא וזהכסי1חא,
 שלקהה לו כשידוע מקפיד שאיט בדבראבל
 דהה ה*ח מאישות בפ"ה הנ"ל הרמותםפסק
 הוי המהרטש שיטת ולפי קידושין,ספק
 כשמסע דמע-פ גזל חשש משום קהןויןמשק
 מילתא איגלאי אסרי לא יקפיד לא שלקחש

 ולכן טחה דעהו היתה גמי דסציקראלמפרע
 דב- לעיל שהסבונו וכשי קידושין, ספקהוי
 ב- מ"מ אח"כ דמחיל אע"פ ג"כ פש*9פחות
 אבל בנייד; והשה מהית, גזל הוי שגזלשעה
 פחות לגוזל ממש דומה יניי בקידושיןכאן

 לא וכאן ודחית גמוד בזל דוי דהתםסה41פ
 חף מיהא מצוה הכשר דעב*פ גזל ודאיהוי

 שרגילים בדברים דמיירי וכקץבקיחחייה
 מיל- איגלאי לומר סברא יש להקפידשלא
 ג*כ משרפ פחות דבגזל אעקפ למפרע,תא
 מצוע שום ליבא שם אבל מקפידיןאע
 כאן. יש קידושין דס5ק הרמסכם פסקולכן

 שאני. כ% מציה אי הסברא בץדמספקינן
 שהק- הג' הקושיא שפיר תתחשבובזה

 הרמי כתב דלמה המדוריס על המחראטה
 דד"יא כגונא מקודשת אינה דלכךבקם

 אם אפ" הא הכי אמר כסיעתאדסשום
 מקודשת אינה ג"כ שלם בלב נתרצהעכשיו
 מילתא איגלאי אמו" דלא תמהרי*טלוף

 בלב מתרצה עכשע הי דאם עיירה,למפרע
 כגונא קהישין ספק היי לו להקטתשלם
 הכשר יש  עכ*פ בקהישין הכא דהאדסי5צ
 ל- מילתא איגלאי הכא לומר ואתשרמצוה
 ודויק. אמר" לח מקוכות דבשאר הגםמפרע

 ש- רס*ב בס" הקצוה*ח לעיסת145"
 היכשו אמר" דלק וסקל הטופז עלחולק
 לבעה"ב כיס הטוון ויש לעצמו מצוהדמקיים
 לי דניחא למשרע מילתא איגלאידאמר".
 מקפיד שאיט דבר דווה בניוד הכאאבל
 מקפיד ה" מתחלה אם היא השאלהאלא
 אידיאי לופר סברא ז"ש הקצוה"חמודה
 קידושין ספק עכ"פ וירי לפפרעמילתא
 כית כיס חסרון מקרי לא רזה להעםדיכול
 נמצא אלה ולדברט מקפיד, הבצהובדאין
 תנכ- עכשע מקפיד שאינו בדברדאפ"
 דבשעת כהן אבל החפץ קנה בודאישי

 קיי ספק תם נתרצה אי ספק הויקידושין
 בעין הוא דהכסף כיק אמר" ולאדושין
 כסף כנט הוי היתה קידושין לוכםונתינה
 דמו%,1ת יום ל' לאחר להתקדשלאשה
 לא הכא אבל זמן לאחר סוטול פ"דהתם
 הדהי עכשיה להתקדש אלא דעההסמכה
 1ה" דגירושיןן פ"א בסוף בהיקמשםחקהרה
 כתב הנגל דהרמב*ם דכיון מדייקשאמזרח
 חס הא משמע כסופא משום מקודשתדאינה
 נמי נתרצה שעכשיו אע"פ בסיפא ה"לא

  המהי לש" ולדברנו ולהבא, מכאןמקודשת
 הוא ברמותם דהפ" אלא מזה רא" איורייס
 חוווין הע כיסופת מחמת אסר לאדתם
 חץ4ק. שבארו כמו למפרע נתהצהאילי

 ה*ב מגוילה בפ"א פסק הרמותםוהנה
 ו4ם לנושקו או לגזלו אטר  עכרםאפי
 בגמ"ח ע*ז ומקשה נעזיר, עשקו אוגזלו
 עם04 זד מפרשה ממעסינן הא ק-למצוה
 לי לשקר תשבע כפר ראם בעמיתומוכחש
 זו וכפוהקה שבועה מקרבן דפקיםעניתם
 עכובם תתמעס הגזילה את והשיבכתיב
 בשי שפיר מחורצת זו וקושיא ע"ד,מיג"
 נראה וז"ל במהוד ה*ב דמילה פ"אעה*מ.
 פ" רבינו מם4ש ודא" מהרת להשיבודחיב
  ונשבע לגוי דהבופר ד דין אלו מה*זה
 בעמיתו, וכחש דכתיב חומש משלםאיט

 המאי להשיבו ח=ב דאין חמר" איוהשתא
 כפירת בעינן דאנן ל" תיפוק קראאיצטריך
 מלשלם פסוע יודה שאפ" זה יצאממון

 המנ"ח שמקשה סמה אדרבה הרינכתתה
 הווצרכם אומר מזה להשיבו ספורדיה"
 לתשיבוי דו"צ להרמב"ם ט~%דדהוה

 לה מוקי עמא נקח בב=ם ההנן רןודגה
 ך- שסעף כר' ערג ה' דף דשקליס משנהסתם
 את- להן יש באחריותן שחרבין קדשיםסגר
 בעמיתו מוכחש וקליף עליזע תשבעיןנאה
 לשלם דחייבין לי לית עחנן ח" נמצחעקש,

 מדדרשי תוה השקור דזש הגוילהלעכוזם
 מו- ושבועה חומש של חיוב דבעכו*םלכעס
 ולדידנו הנקל העועה*ם כמיש בעמיתוכחש
 כיות" פסיק דמסתמא לכדר*ש הקראצריך
 הלכה קינן ר האמר ענב מ4ב ביבמיתדהא



 כוותי. משנה סתם מוקי והוא משנהכמתם
 חיוב דמין יזהצא מסברא פסוק דאיןוכיון
 בנכרי.השבה

 דקה ע"א ע"ב בע"ז בסוגייו רשיירהבה

 להאי לדרדורי מחייב ולא להשבון, ניתןולא
 סבוא יש והנה על", מחיל להאישראל
 חיוב אין דלתם-ם יענד ר לשיסתדדוקא
 מישראל בתל העם-ם חם א*כ לדרייבבכלל
 שמוחל כמו מוחלו הישראל מש"פפחות

 הרמיתם ויסת לפי אבל חבידו,לישראל
 א"כ להחזיר חייב לעכו*ם מל ראםדפוסק
 ח"ב נמי משזפ ם הישראל גזלאפי

 פחות אפ" מוחל אינו העכו"ם להאלהחזיר
 פרא ברמצכם להדיא משסע וכןטשופ,
 כל לגזול ואסור שכתב הזב מילהמהל'
 לגחלו אסור עכו-ם אפ" תורה דקשהוא
 ויש יעזיר, עשקו תו גזלו ואם לעשקואו

 דשא בהחד הללו הלכות בן נקט למהלהבין
 אסוד, נסי בישדאל שהוא כל גזילהאיבוד
 ל- וחייב לעכובם לבהל דאסור הב'והלכה
 ודאי אלא מחתא, בחדא נקסם ולמההחזירו,
 חייב כבש גזל דאפ" להשמיצנודברצונו
 גזל יתם מסתבר וא"כ לעכו"םלהחזיר
 מוהל דאינו מישראל מש"פ פחותעכו"ם
 לנגדי להעזיר מחוייב נמי הישראלדהא
 רכל בסוגיין רשפי לשיטת וח*כ מש"פפחות
 פחית דוקא להשבון ניתן אינו דאבונםפשר
 נ*כ והרמסכם מחילה, משום בישראלמשרפ
 הניל בסנהדיין כפירש"י ולא כוות"ס*ל
 מו- אינו דישראל לשיטתו הרים ון'כע"ש,
 הרמ- השסיט ולכד בהשבון, הנכרי חייבחל
 יוחנן לו* משא"כ להשבון, ניתן ולאבום

 הישראל דהא לעכוזם מוחל הישראללשיסחו
 העכובם גזילת להחזיר בכלל מצווהאינו
ודיחק.

 ד- דלאוין הנ"ל המלך יד לסברתוהנה
 דקאי משרפ פחות על נאמרו וגניבהגז"4ה
 שלא בחזקה מחבירו מה דבר הלוקחעל

 הנמל דהא ביילה גבי שייו זהמרצונו,
 דשנות חלחלם התורה הזהירה רצ*זמקפיד
 את גזילה לגבי אלא כסף בכלל אינומש"פ
 לוסר אפשר ולבן כסף, על דוקאהאיסור
 נחשב איבו נ8י יכותם לגבי אפי' קנקדאצל
 הקנק מצשה לישות כסף מפרוטהפחות
 מפרוטה פחות גניבה הוי שבעכו*םאע"פ

 כסה מטעם אינו רזה להשבוןאפ"
 דעירובין בפ*ב הרמזתם מיושבובזה

 לכן היכר אלא ודאית שכירות שאינההשב
 שהקנין מפרוטה בפרות העכירם %שוכרת
 12אני והתם כסף זה ראין כיון מועילאינו
 ב11*ח ככורז ודלא להיכרא, אלא ה"דלא

 הפ" יהי' הרמותם ולשיטת הנ"ל, שפ*בסי
 עכולם דנבי דמצטן דכיון סרבבעירובין
 בקנין היכר עכ"פ יה" מש"פ פחותנחשב
 וק"ל. מפרוסהבפחות
 לעכו*ם להשיב חייב דעכו*ם דברנו~פי
 כרוקי סגל דהרסב*ם משרפ פחותאפ"

 לעיל, כמיש בסנהדרין כפירש"י ר4אבסוגיין
 ס" בחופם הנפל הגרסא תירוץ אפשולכד
 מועיד ג"כ שהישראל דאע*פ שתירץשמקח
 חומרא יש חעפ"כ משרפ פחות גניבתעל

 לעכו"ם דרבונם מבישומך יותרבעכו"ם
 לישי השראל מששי בפיות בהשבהחייב
 מי נפט בסנהדרק שפיר פריך ולכן לא,ראל
 ותק. וכר, מהשאיכא

 2ום בגרסא דהנה לדחוה, נמי אפשיאבל
 עבורם דגול סובר שהרמזתם כתב ח'ספק
 לעכובם יחזיר דכתב הא וח"כ מהרת,אסור
 יא*כ הנחל, השעגתם שכתב כ% מהבתנמי

 די מידי איכס מי יפה, עולה הגמיקושית

 סי פחות הישדפך גזל דאם אסור,לעבוים

 אציג ומישראל בהשבה השב מעכירםשזפ
 ולעולם בהשבת ההב אינו מהצתדברור
 רי בשיטת ביישבה חייב אינו מעכירםעכוזם

 נתבתן דלזה ויעל במנהדדין. הנעלועי
 ודו"ק. להשבח, ה"2ו בם*שהגרסא

** * 



 גז אצ
 חסדים גמילות 4 עבודה *תורה

 : החוברתעם

 בהוציאם הפליתה שארית ועד של המבורך פעלו אנ"ש למרבית עוד זכורהן
 יכונה, סבא" "ישראל בשם סחורה ח' ויראת לתורה המוקדש תירחון אתלאור
 צאנז חסידות על אור המפיץ צאנז" "חנוך תירחון הראשונים על מוסיףואלה

 שניגש, ככמילש לפני הירחונים הופעת הופסקו שונות סיבות מחמתהמפוארת.
 לחדש ונשנות חוזרות פניות המערכת שלחן מעל פסקה לא עתה ועדומאז
 טעמיהן סכמה עתור עד לפועל יצא לא יתה אולם כמקדם,אורם

 כ"ק ע"י שתוכרז התורה" קון להרמת נפש כופר "מבצע ייסוד עםעתה
 דבר לאחב"י לתביא חיא ממסרותיו אחת אשר שליט"א, צאנז הגאבדק"קמרן
 ע"י הוחלט- הפרק. על העומדים בענינים וחסידות תורה דעת יהשקפותה'

 עיניכם כאשר שאת ביתר הירחון הוצאת לחדש בארת"ק" צאנז חסידי"אגוד
 מישרים.תחזינה

 כאהד, צאנז" 41,,חנוד סבא" "ישראל הירחונים ישתלבו הנוכחיתבחוברת
 חגת"ק מרן מכ"ק ואגדה בהלכה ד"ת א. : עיקריים פדורים ג' בקרבהותכיל

 ותלמתם והאברכים 5ימי"ם שליט"א, מרן כ"ק מתלמידי חד"ת ב.שליט"א.
 שקנז בית ע"ד יתסידות תורה השקפות ג. ובחו"ל. בארה"ק כ"ק, שלהישיבות
 איגוד ובקרב ומוסדות", צאנז בקרית חפעולות על ידיעות וגםהמעוטרה,
 התורה. קרן להרמת נפש כפר ימבצע צאנז, ואוהדיחסידי
 החשוב בירחון רב ענין ימצאו והחסידות התורה שוחרי צבור כי תקוהאנו
 לעזור לישראל ברכה מחזיק כלי ייהי' היום, לפגיהם נותנים אנו אשרהנוכחי
 אכיה"ר. ויאדיר, תורה ויגדיל אחב"י בקרב והמצוות התורה קרןלהרים

המערכת

 התורה קרן להרמת ארציתההוועדות
 9פת שיל "ק=ם רחב ההדש "מלתבית
 בניתו נתמדה 9תה שוה צאה? קרית שלימה
 המפוארים וחדרי מסדרונותי גולמיועל
 כשתא שבס לד"א אמר שלישי בעם5מה
 הארץ קצות תצל ושמת שנהבכם אדםמרוב

 ש- מסיפרת חהץ4 ראש במסיבהלהשתוען

 אדמו"ר כנק ,של קדשו דבר עמדבמרכת
 דבר את השמיי אשר שליט"א הגהוקמרן
 וצ- ברים הפרק על העומדים בעניניםהן
 9ה בשעה שחרדית הירודת עללמה

 רגשותיהם את כלל הסתירו לאהמספים
 הנעדר המרכא לנוכח העסוקותוהזיותיהם



 החדיש המלק בית של לעיניהםשנתגלה
 הח- באביזרים היטב המצוידוהמשוכלל
 הנרחבים השירותים כל עם בחתרזיתיים

 כולל כמותו נרחב סלון לביתהדרסטים
 הבנין, לפנים הנכנס לפכוניות גישהכביש
 כביר ממפעל פחצא ההפעלות ג"1הגל
 מנהלה בעלז מעדה הרב וממנשימוזה

 חסך לא חשר צאנו קרית של והנמרץהכללי
 הכה מן הדבר את ~וצית טוה פ"ש
 וו- הגדול המלח בית את ולהקים הפדצלאל
 הדינאמית ץ שאבנית הדעת על עלהלא

 יחמה כדברי הששר פעם אי םוהצעוזה
 החול מן הדבי יסיף שליטרא בוץב"ק
 צאנו קדית של שתפקידה כשם הקודש,על
 ש- בתקחתו לקודש, חול להפוך ה"מאז

 בחדריו אשר תורה מקים אף ישמשהמקום
 בי השונים תורה בני יתאכסנוהמריחים
 המלת של הנרחבים שירותיו שישיחושק

 בהרחבת ה' בהנדת לעסוק ועוז חילטסתי
הדעכו
 שהמעמד בדבר מפלית משום ברךה"
 את באר סשה הואיל בו לטם ששןהנשגב
 -לחדש באהד הדש עשר בצשתיהפירה
 עוג ואת האמודי סלך סיחח את הכותואחרי
 ענינים כחמור בו ניחשו שכן הבשהמלך

 התורה יהדות זל תולמה בוזםהעומדים
 דרכו את בו לבאר הנשיל שליביאשאדטוקר

 התחהה קרן את להרים היאך התורהדרך
 את ראית בעין שעין לאחר וזאתבישראל,
 לנגד שהתעוללו הגלהים תצפלאיתהנסים
 המערכה אלקי שבשמים כשאבינו רוחשעיני
 ואורב אויב בל מצף נפשנו בשלוםפדה
 הדריכנו ץשטתמנל אדום יחדיו עמיםבנגחו
 שובאינו כל על קרנם וירם אהביה במותעל

 הזה. כהתשלחיותנו
 אמוני שלקמי את לראות ה" נכבדמה
 אל והחרדים ה' להכר הצמאיםעמיאל
 ומקצה טרה מקצא ובחים מתקבציםדברו
 מבאר הקודש, ערי חוצפת מירושליםמזה
 מ- מצטברי, אביב טתל בדק, ומבנישבע
 ום- מרחובדת תקוה מפתח א12שקלוךחיפה
 עריהם רבני על הארץ ומהטבות עדיזואד

 התורה קרן הרמת למען הארצי הוצדועסקני
 הסידי אטד עתי ארה"ק ברחבישנגמדו
 דבר על התדע ומהוועדים צאנוושהדי
 החצר41 קרן את הרים למען יתברך שמוכבוד

 הענקי באולם שהתקיימה המסיבהאת
 יותר המכיל המלון במרמז אשרוהמפואר
 פה אל מפה מלא נוה" ישיבה מקומותמאלף
 תונד, אברהם הרב נ"נ" העיר רבניפיחוז
 אמידי של רבם אדלר' חוים נפתליהרב

 ר 18*ינד שידה דדך הרב בעיר,שאניץ
 והרב שלנר דב משה הרב בינדד, נפתליהרב

 יוסף ההב כשקללה הדיר רבנישרביט
 רבני כהנא שאול והרב גיסלמן הרבפישר,
 הרב ובסנר צית בן הרב רחובכםהריר

 הרב שסרן מאיר והרב חיצהדחלילו;,
 חלק", רבית הרב טלק וגלמה הרבדמירון,
 רב- הצוד ברק מבני הלברשסאם ברוךהרב
 משה מר ביניתם חשוכים צבור ואישינים
 מרן כנק כשעוקר נהגי/ עירית ראשוקד,
 הדגר ובניו וחתנו בראשם שליט"אהגהיק
 לשלובה מסביב שיח"לים

 חגיגית ישח לסעודת מיסב כחיכזהקהל
 הרה"ח פתח טצם וברב פאר ברובשנערכה

 משינשיא הרה"ק נכד כמנקל, יחזקאלר
 בהשמיעו אכסס" בכבוד אנקש מחשובידמע
 שהצצה ההורה לרבוד הההכנסות עלדבריו
 את פתן החורה, קרן להרמת המבצעע"י
 העיר רב תדנר, אברהם להרב הדבור:רשות
 כבוד החזרת בענין בדבריו עמד אשרנתנע,
 במאמרי אותם תיבל הבדרכו ליטראלהשכינה
 ה- פעילותיהם את נס על והרים הק'חז"ל

 להם אשר צאנז קרית מוסדות שלנשגבות
 השכינה עמרת בהחזרת תשגב גדולחלק

ליושנה.
 קודן, נחמי ו" הרה"ח נתכבדלאחריו

 צאנז קרית של ייהחהה על בדברוריה דב- לומר העולמית הפליטה שאריתנזיא
 תחת העופרת צאנז קרית ישיבת שלחינוך ה- דדך טיב על התעכב מהשותףורשת
 ובי שליט"א, הגוהק פרן יטל הישירפיקוחו
 המתיבתא סתלמיהי כמה לטובה צייןעיקר
 הדא הלותו שלפי הגבוה המדרשובית



 .ש1

 צורבים של לכמים קו5ג1 מלוא קםהריהו
 על ובעסקות בבקשות מקיעיםצעירים
 שעל פה על ועתר בפות דפי אלףמפרשיאם

 כ"מור41 מיוחדים כבוד בחושדי צהרוכך
 נס על העלה כן ש"-סבא, מרן עץהתברש
 שבקרית המזרח עדות לבני הישיבהאת
 חך הישעך בשדה תרבתה המניבהצאנז

 את ציק במיוחד אבו8"4 דרך עלמקורי
 לברכה וצקם אשר ילדים לתימטיתהמשה
 צאנז, קרית נאמנה קר" בשרכי הארןבקרב
 ילדים של רבות ישררו סהיצכים בומקהם
 ש- תו וערבים הדוסים בתקם מומךשבאו
 ובין המסיון, של הסרף מלחורת מועךהוצאו

4,
 לשאת שליט"א אדמו"ר סרןמשנתכבד

 ולכבתץ תורה ול כלמוח קדשו רבדאת
 את לשמוע דרוכים וכל נעשו ישראלשל

 פמלל פוס קדיש, מפה יהנא החורהדכי
 שעב אצו ספי אשירברבן

 מרן פתח היכל של בצלו יושבבשאוא
 לפלפל הלכה בדבר בקודש כדדכןשליטרא
 בצרכי שמקין בענין ארוכה שעאבחכמה
 יישר דרבנן למוקא לסלק בכפתאצבור
 קדש מקראי בהקדימו י בסוגיאהדוריס
 ציצים דלאוסיף ולסר כמין אותםלדרוש
 ש- גדול תלמוד בביטנת לחורזתופרחיט
 את להשמיע שיבוא לפני רעשתם להטמביא
 והחסי- החודה קרן אצמת לטין קדשודבר
 חסידית של הקודש דרך את ולהסבירדות
 יפי415 מ-פידצאנז

 יוצאיו כשהן דברים *בפע חז"לאסעד
 כל את עינינו  יאחה גשגך צויינו*,מפי

 להן נאמנה קר" פגיית ול האדירהמפל

 עיה"ק ירושליט ובחוככי בנהנ"שתורחו
 בית תילו על ערר ליצצשד ה" חושדותתיו,

 אשר שבנתנ" צאנז בקרית הם14ההולים
 זרקורי ספור דחוק הכבטחה בוושקטבבנה

 בבאסטת ישמש העת "1בביאהפרסומת

 מוצי דוגמתו אין צשר 81 חסד 1סדכתלי
 ואבהי. חם הורים לבית תחליף הםאים

 בהיי הקר" רמוי של הברוך פעלםעל
 ראש שקד, משא פר העיד נתנע העירככי

 ציין כן עלהע2 שבהיו הצחיר אשיהעיר,
 בעליל רואים שאנו הקדושה החתיררותאת

 ב- 85דתדים וכבר הארץ בקרבלאחרונה
 הגא זקדב המשיח המלך של פעם?אזנינו
 שיבוא, ים בבל לו וכשאלים מצפיםיאכל
 בהזבת חדו81 ש-רה יאמר בנקי שזנםבתקוה
 סיים צדקן מש-ת ביאת על הבעל-פצוירה
 ההזרה קרן להרמת הצלתה באהלו דברעאת

 צענו. קרית שלוקרנה

 כל את חשתסד התורה דמך עמתיובמסירות
 וההגד הראשת הוא שכן הא-ורתושבי
 לעב, )"פע" נאסר דצל? כולה האיודשבבל

 8י וענודת שלום הצדקה בהמשה *וא-ןי*ז(

 עולמי. עד ובטח השקםצדקה
 צאנז קרית של לדעכה מספתדובתו
 תעיד וצבצה בהשקט הו מלאכתהשפנה
 בתוככי מייים בריכות הקמת שלהשיבדה
 עם סדק ויכחד למנוע שבכדי ההדש,המלון
 רחצה מקום הקצבת -על שתיםמרמים
 רבבות ההבהלה הקציבה הים ששת עלנפרד
 להשקות מנת יל הקרוב הים סי לשאיבתל"י
 נופשים יובלי בו מקלם הספץ, בריכותאת

 מכשולות שום ללא הים סמי ליהנותחרדים
 הה4 שפת על ברחצההברוכים
 אומר עעתצוחו ברוב שליטרא מווברם,
 ממדבר "לא - פסוק, סוף פריין ז8שאין
 .היהדות תבבא לא גובהן מדיבורים -הרים*,
 מחורה קרן תיזם לא עדיין ובכךהחרדית
 שאת וביתר רב במוץ לפשול עלתןוישראל,

 קרן את ולרומם השכיבה כבוד להאדרתחם
 קר" לבבות נטויי ידינו פהק בישראל,החורה
 הראשון הבנין מתבנית ולהורתו להגנאמנה

 שבהו באר האבות בעיי והשצףנה



ישראלל

 במה הקב"ה לשני משה"אמר
 בכי איל י ישראל קרןתרום
תשא*.

 ( " בחרא)בבא

 ,מבצן על שליט"א מרן הכריז במקוםבו
 ל- שיתחלק התתוש קרן להרמת נפשכפר

 ,הודה, עליהם שטד ששפלם דבריםואלטה
 תלמוד בתי לחקן 1סדים4, ונמיליתוממחרה
 ארי ברחבי אבות בדרכי ולתצודהלתורה
 קדדשה המיסגדי בישראל שהליץ לחלקהנק,
 ובכך משגת ידם וחין להם הזקוקיםלאותם
 ליחיל "ע שבש5ינ רביהם דחוקיםלקרב
 חולים בתי ימת ביד הבנק אמתאת

 בני - אביב תל ובאייד בירושליםנחפפים
 בקהב הקדושה בת את יחדירו אשרברק,
 הודאה בבחינת יהי זו לנפש וכפרהארץ,
 וכהו- גמוליו כל על לשה להודות העבדיל

 בנפש אויבינו מכף והצילנו ממסגרציאנו
 על וצירה יבקשו, ולשוחה- עלי%שהקיפו

סבא

 יתברך. שמו למען בקרוב שיהפיענוהעתיד
 יבוא צדקנו משיח שגהפלנן עזהבתקוה
 סיים ערלם גאולת לגחל% בקרובבימינו
 עשה באמרו קזינו דבוות את שליט"אמרן
 לדעת הבל קזכוו דיה הארץ ותמלאלאחר
 בקרב לברכה הוה הנאדר המפעל וכה"ההשך
 הקדושה, במל את ולהרחיב לרומםהארץ
 בבל ומצפים כשיהלים שהננו ואמרוהחפיף
 התלך של אדרו בוחר שיבקע ופקודנולבבנו
 המלאכה אל לגשת נספיק בטרם עודהמשיח
 לאר ורב בצדקה מדברים א% עודהמבלה,
 משסיע טוב מבשר טוב איש לנו "ןלחשיע
 אלקיך. 5יך לציון אומרישמנה

 בם  4תה הנאספים של פניהםהכרת
 המיסו סהור 5לב היוצאים יוקז-םזודברים
 מיד בענו הבל ואכן הלב, ניפי אתבקרבם
 מתרדמת להרים חפצה ובנפש נדיבהבלב
 תדע-ן למק שפפי לפעא והתחייבוידם

 החורה קרן את לזומם באחזו אשוהנשגב
 בארה"ק.ודהוושה

 ה- מיש ימים שמעש א6 עש6
 הארצי הועד כינס וכבר כשנתיתהתוועדדת
 המ- החרזת הברי את החודה קרןלהרמת
 ב- מ-תדח למסיבה ארה"ק שבעייקום-ת
 של קודש נשה גביתו בשבט עשרחמשה
 עצה ולהשמיע לשמ"ע שליחיא מרןכצק

 "תורה קרן את לדומם ובסה היאךוהדרכה
 שננקש הפעמות על וחשבון דקולמסור
 ההורה. קרן הרמת בשטחבינתיים
 מרן של שמועהו ומשובחת היאהיידה
 דעתו מחוה יהיהוא בפשור שליחיאהגהיק
 ה- את מאיר כיום, ישראל כלל מצבעל
 וחד פהיץ לפרסי מנתחו צזזיו, סכלפצב
 תורה בעיקרי תיקון חסעתים דמריםאחר

 כחרדי אשר בצקבי בהן דש שאדםויהזזת
 ומאודם בלבבם הרוצים חלו יל אף נפלהמה

 צר- כל בהם מדקדקים הם פאק אלא"עמם
 למעשה. הלכףכם

 את שליסוא פרן פתח מסבירותבפנים

 יתרו "וישמע - השבוצ, בפרשת קדשודבר
 ולישראל למשה אלקים עשה אשד כלאת
 ממצריחם, ישראל את הן הוציא כיעמה
 ולמה היתה ככלל מצרים יציאתוהלא
 על ~מד אלאיצתה,

 הנ~
 יצאה כ~ו

 שלא עד מצרים בחמאת כך כל שקועשה"
 ואף האדץ, 5ההז 5מצרה2 לצאת ברצונוה"

 בנקי של הגדולה שעתם שהגיעהבשעה
 עד משם יצאו לא הארץ ערות אתלצאת
 שלאחר הדבה יתכן יאיך ממצרמם,שגורשו

 ימשו לא במצרים עליהם היעברה התלאהכל
 אלא אתמהה, הבורח, בעבד בעצמםמשם
 בה הנוקע שכל כ"כ תקיף הטומאהשכח
 חרול נס זה זה" הימנות יפלט במהרהלא

 ממצרים, ישראל את ה' הוציא כיכשלעצמו
 באחינו אלה בימינו רואים ויאנווכשם
 היושבים מצפתי ומקיימי ההודהשומרי
 חשבנו שעליהם לפזור"שם הגץיםבחרצות
 יעף בודאי האפשרות בידם שתבאשבשעה



 ארץ גשעץדו, להחבחל תצאובהמתיהם
 חת יגאו כעגי דבר ישל בסרפד וזעההוטזץע
 ועצבת ישנם והרי יוחג לא וחל"הארז

 לא ועד"ז מחמים בני מאטיניםט"ןראל
 בית שרק- אע ,פיהם במו לראחז חפהבאו

% ושרעויתן ט ק  שן החת" 
פ 86ם  שן פת פפ שאה 

% חשטט היטשה"שת  'ינ 
 )9 דל ימנם חד את נפז2ע
 וש%%%ו שן ק" שפ ויכשהלת
 בימית במהרה שיבוא המשיח המלךשל

 התורה בדרך לילך יחטף 5ל יחטףכדברע
 אותם כל להחר שאף הרי בדקקיולהזק
 בביאת בעין עין שנראה מהנפלחותהנסים
 הק' והחכמים הנביאים כדברי צדקנומשיה
 ההורה בדרך לילך ישראל את לכשףיצסדך
 ה- קליפות את מהם ולדביר בדקה%חזק
 שבהק האמיתית הנקודה שתהגלה עדשס"ה
 אולם לגמור הבהאשמו עלינו שחיןואף

 זחת ולאוד מבצה, להבטל חנן בני אנואץ
 התורה קרן להדמת המבצע את לייסדיאינו

 רחביי את ולעחרד לעממור יהיושמתפקירו
 שבהתקררות ומצית", התורה שמודתעל

 ולהז- שישראל רבבות להציל אפשרשרתא
 השונים. חיברים מכשולים עלהירם

 דבריו את עליס*א מדן יריה%לאחר
 ע"י מעשיות הצעות הפרק צל ההצלוהק'
 בשסחים למקומותיהם הארצי הועדחברי
 הי קרן להרמת בהם לפושל שישחיתין
 : קהלן ההחלטות ושהחלטוהורה

 . עקרתטתהחלמות
 המצב לתיקון לפשול ההחלט בהםהשמחים
 מבשול.ולהסיר

 : מיעךא.
 צאנז בקרית הת"ת את להרחיב1(

 מפסח בעזהשי*ת שמכילשבירושלים
 שלמותי כהות ח'הבעל"ט

 סופרים להכשרת שיעוד לייסד2(
 בנתני. צשפז בקרית נשלמיםיתאים

 ת"טךמקצר ספר בית אייה לייסד3(
 עם גהצי צאנז בקרית לבבותעי

 בפקיךפנים"

 בשטח ננקדה שכבר דלהלן הפעהית עלדו"ח
 הכריז בה השנתיזע המסיבה מאזהתימך
 לי נפש כ8ר מבצע על שליחיא מרןכיק

 התימך טנהל 8פי נמסר  התורות קרןהרמת
 : נא טייס משה הרב צאנזבקרית

 פנימף צם קטנה ישיבה שוקמה1(
 באפשדיתה שיבא נתנ" צאנזבקרית
 לעיר פאוץ צעירים תלמידים"בל
 הלי- להמס ער"ן מהאיסוםשאינם
 בקרית הגדולה הישיבה שלמודים
צאנזי
 חיי לפזיללת נרהב מבצע שכינים2(

 והמבישת בנתנ" הנוער בקרבברכיות
 מתאים שלם בבר נבחר כךלשם

 לי מועז שישמש צאמ קריתבקרבת
 אלו.פעולות

 בתיהכנ"ס גבאי כל עם התקשרע3(
 תהרה שאטדי לקבוע במגמהבנתנ"
 הכנסת. בבתי הצברהומבצצי

 קרוצנה: תשמהש"ב.
 בי גם 7- בארו נמצאים לדאבונן1(

 ובקורחו בהן המאמינים יהודיםקרב.
 ב- צרכם כל נזהרים שאינם כאלו.-

 צי- בתפלין הסודית השחיתמצפת
 ומהסוד שני מפאת אם יתבזה,צית
 אחר ומקפחם התרשלות מהמתאו

 כמן על להשפיע החתלם לכןפרנסה*
 לא הטת הנקל, במצית שיזמתיאלו
 בעצמם למנשם העטלת בידםתהא
 כסף חין הנם להםנספק
 בפיר להתועד "ש האילין במצות2(
 ינטע המצפת לגיל המגיע שהנוערחד

 יש מאתה ובמצות בתדיוזחנאותם
 מע- יהע צחור שלמגמדות לבלשים
 האאדאים לב שמההר פתחיהם עלזות
 כך.על
 ב- כי הצבור לידיעת להביא יש3(
 8ט8ר נמצא הקדושה תשמישיערק
 שמליס וכשילין מותות ציצית שליב

 כאלו אף "ןנם ולדאבחצורה*ל,
 המכ- נוכלים עזי צולמו אושנדפסו
 מאד נאוץ לחרגך הצבור* אתשילים



 סבאישראללב

 חרק אך שיהע העל בקנייתלהזהר
 היטב, ונבדקו וידוע בתכליתכהזרים
 להב- שלא יזהרו והשכריםומכיש
 אחי. הרבים אתשיל
 יישלחו הן יראי מוממנים שליחים4(

 החורה ממרכזי המרחתקיםלמקומות
 תפיי מזוזות אתם פקחו סתרםלבדוק
 ה- לעת לספקם חדשים וציציתלק

צורך.
 : שעטנזנ

 ה- גודל על הקהל דעת את לעורר1(
 נרתעת )שהם שעטנז, שלאיסור

 ח"ו נשמעת אינה ותפלתוקוטךעז4,
 רבה 5ה ולהפשע בספהקק(,כ15בא

 שידע כדי בצהת*ר, זה םהמכולה
 ב- ח"ו ייכשלו לבל להזהרהצבור
 זו4 חמוראיסור

 הלבשה מפעלי בעלי עם להתקשר2(
 בגדים מייצור מאד שיזהו?וחייבים
 ל- שלא כדי שעטנז חשש בהםשיש
 פי- למדד הע ח"ו, הרבים אתהכשיל
 יר"ש. מומחים זהי בך עלקוח
 לבדיקת מעבדה עיר בבל להקים3(

 המוסמך מומחה נזבח יהא בהשעטנז
 לפנות הצבור יוכל אליו זועבענף
 נקיים אם לראות בגדים בדיקתלשם
 מקומם ולפרסם שעטנז, מחששהם
 אלה בהטכדדתשל
 יצרנים חנוטת, של רשימה להכין4(

 ומהץ- מוסמך פיקוח יש להםחתייטים,
 שעטנז, מחשש נק" -שחוצרתם5ן

 הצבור לידיעת הרשימה אתיצביא
הרחב.

 : עיסקא היתרד.
 שללוות להזהר הצבור את לעורר1(

 היתד ללא לישראל ברביתולהלות
 חוי.עיסקא

 ו- פיננסיים מוסוות עם לההקשר2(
 ש- החמור העהן יל ולהעמיתםכדף
 עיסקא היתר ויתקינו ולסדרבדבר,
 וצורך. סקרהלכל
 עיס- היתר של טופסים להדפיס3(

 אנחית בק ולהפיצם וכדין כדתק%
 לכל מצויים שיהיו כדי וכדרהספרים
דורש.

 : בתער נילוחדנ
 גי- של השחד העוון את לפרתם1(
 לשמן בחמשה שאיסחע בתערלוח

רה38
 להנתצם באפשרות שחין אלו את2(

 לבה*פ להזהירם כי14ת זקנםלברל
 בי אל% חיי בתעד אותו יסירושלא

 לראות וכן שישנם, האחריםאמצעים
 ידם בהישג יהיו האחריםשהאמצעים

 החמוד מהאיסור עכ"פ להצילםכו*
 בתער. גילוחשל
 ומנקו עירת-ם, מרחז בתי כנחריים צבד- וובמקוסוא ולראות להשפיע3(

 טהרה יקוה אף בו שנמצאבמקום
 ב- הע שם, נסמאים חרדיםויהודים
 וכד שער ריגוזי בהם שישמקומות
 בתער, ג"~ץ באיסור חכי ייכשלושלא
 בדרכים זאת יעשו המתגלחיםואלו

 %ת שם להכע וכן בלבד,אחרות
 הצודך. לנקרה הללוהחמצעים

 : סעד חלוקתו.
 של הנרגשים דברץ שמיעת לאחר1(

 שבתוקף בחיתה, הוצד מחבריאהד
 הסעד בפשרך משקת הריהןתפקהץ
 המחר המצב על הצפת, אהמרבכל
 שו- ב=שובים ומחסור עוני שלזע
 בתוך להכליל הוחלט בארץ,נים

 מבצע החידה קרן להרמתהמבצע
 במלבישים שרה יד הושסת שלנרחב
 צם בבד בד אבענים לפששחותוכלים

 הרוחני. מצבם בשפורההתעשינות
 : ארנתעתהחלטות

 : סבא" "אריאל ירחוןא.
 קרן להרמת המבצע שדבר בבדי1(

 מקום בכל חברינו לכל יגיעהתורה
 תחנות התחרות ההעצרות ולאורשהם
 להביא ואתר אתר בכל די אנ"ששל

 מפנק דא*ח ביחם, ופך %לברכה
 הואלס שליטרא, סרן עט*רכיק



לג ש44יי ,י/י

 "ישראל הירנין של הופעתו אתלתדר
 א' סדור שיזרים, לו שיחולקסבאך
 מכ*ק ואברה בהלכה דרת בקרבויכיל
 יה" ב' מדחר שליט"א, הגהוקמרן
 שליצא. מרן כדק לתלמכם רירבית
 שבו הישיבה ותלמידי אברכירמ*ק

 יכיל י שיור תורתם, חידושייפורסמו
 ק- בחוכני והנשמע מהנעשהיועצות
 מאישת" צאנו קרית נאמנהריה

 מהנעשה וכן מוסדות", רשתושעולת
 ובמבצע צאנז שוהדי הספץבאגוד
 התודהי קרןלהרמת

 הרצד מוצך חבר יתרפה עיר בכל2(
 תו הירחון בהפצת שיעסוקהמקוטי
 עם יתקשר הנכל תמורתה אתלגבות

 הירכתים מטפר את להודיעהמערכת
הדרוויש

 : הפקח1?ת וועדות פעורותב.
 כלק משי לשמוע שזכית לאחר1(

 של מטרתו על שליסכה מרןעס*ר
 ה- ההנדות של חשיבותם ושלהמבצע
 יתקדש חין  יאופלל דרך עלטקופית

 רצד שכל הוחלם משעשב מקומהאלא
 האחרות את עצמו ש יקבלמקומי
 לפ- שיש ובמה היאך היראכםלבדוק
 והמצתת התהרה הרבצת בשטחעיל

 לעתים להחבנס הע ובסביבה,בפקום
 לבצע איך צצה ולמכס לדתמזומנות

 *כן תיקון, המקצנים הדדויםאת
 גדול לישוב קמן חצוב חטאאיש
 "ש הרי חורה מבמבזי מוזחקומהוט
 לי הקרובים מאלו אחרים בעיתלו

 המקומי והרצד וכרר, החורהמרכזי
 על לצדד המבצע מרכז עםיתקשר

 ובקשותיההחלטותיו
 ה- בכל פרושים אנשים להתאים2(

 למען ההחשייבות שפפי עלאפשר
 שהס- לכך ולדמע נפש, כפרמבצע
 ליד בוקעם יבירו המתקבליםכומים
המבצת

 שי כנסיות בבתי מודעות לפרסם 3( .-

 את החודה עימרי צבור לידיעתיביטו

 שסוי זו במתעה יפרס המנצערעק
 ה- ההצד חברי של תתובחםתיהם
 למכי לעזור הרוצה שכל כדימקומי
 יוכללפנות בהרדמות ש בהצעותצע

אליתם.
 מלי מלוה משעית שצם מני לרויך4(
 וכדר, חודש ואש מסיבת אוכה

 חסידי כל קץמנואליהם
 צאנז ואחעדי_

 הקשר את לחזק כדי הכסביבהבעיר
 צם ברגב דעחע ולהחליף חנקךבין
 המבצע פעולותאחית

4,
 על ישליס*א טרו כגק בקדשו דברק
 הכעניות בפעולות הסמון הכביר הקדהשהכח

 עד מגלח שהין מישראל אדם כבעהללה
 צל לעודרו טמא שאם בתער זקת אתעתה

 וטעם ישוב עור עדע מי שבדבלהאיסור
 אם או עיקרן כל וקנו לגלח שלאאף

 הרי פחמיהם על מתזזית ליההריםנמציא
 הם שהזהרים זכרע אות להם יביאהדבר
 מרובה להתשודרות הדבר שיביאםהנפשר
 החודה. בהרךללכת

 קרית של שדרכה בידו נקט זהוכלל
 מדרכי היא התורה קרן להרמת והועדצאנז
 בדרך ללכת ישראל בני על להשפיענועם

 ה11סי אחרים לקפח באה הית איןהחורה,

 הברכוז על כלם יבואו היהדות, למעןקים
 מוצי להציג אחרים עם תתארה לא אףהיא
 לעירית4 ולא לכנסת לא לבחיוותמדים
 מסלע קשת כמטחוי שתתרחק שכןומכל

 שכ-ון זאת גם השף לה הדומה תעהמחלוקת
 הרבה כבר ישנם והמחלוקת הריבשלמצות
 גבולם, לוהציג כלל ברצונה אץששצים
 בהם חטץ אע צזובים בשטחים תפעלהיא

 חרולה חצפת למצי, נרחבים שטחיםשהנם
 )סימן חסידים טפר בצל כדביי לההיח

 למת היזמה הפשה את לך "אהוברס*א(
 שכר ותקבל ותו/ עוסקים לה שאיןמצצה
 באורזו *הפפ אטיב תף כלם-, בנגדגדול
 ותקדדנה הכתשרה גבול את לזשהתיבשנוכל
 בישראלי החורה קרן חת נרומםובכך



 ונשמענעשה
 התורה קרן לחרמת פעולותנו בקרב ותנשמעמהנעשה

 ההבנות נעשות עיה"ק ביררטלים*
 ב- החולים בית בניית להתחלתהדדווות
 ולי- מרן כפק לגודעת בהתאם צאנוקרית
 התורת קרן להרמת המבצע כינת בעתורא
 אי"ה יפתח מצויינים אברכים כולל44
 אברכים ונמה צאנז, בקרית הקרובבזמן
 משא- הביעו כבר צאנז תחסירי תורהגדולי
 דרך שנהג .בו החדש בכולל ללס"דלתם

 ב"ק הושפעת תחת סרבוה*ק המקובלהלימוד
 שליחיא. מרןעטור
 ארי' שפואל מוה בנשלק החטב האברך44

 לתאם כדי לירושלים לשר עבר נקישפירא
 בעיה"ק. המבצע פעולות כל אתולרכז
 ד- מלוה סעודת התק=מה בנאק בבניא8
 שאור- בעיר צאנז דחסידי בביהמ"דטלכה
 עז רושם המבצע. של המקומי רצד 1*יגנה
 הרה"ח של החמים דבריו הנאספים עלעשה
 העולסי שאהגר נשיא 2"י קורן נחס"מוקה
 בו זג למאתרע צאנז מקרית במשחדשבא
 כמה קניית לשם נכבד סכום נאסףבמקום
 חב- כמה הצעת עפ"י לנצרכים תפלקעגות
 אלה בקשות הופנו אליהםרים
 מקיי פעולה נעשה יבטביבה בנתנ"ום
 אמרו כבר השבוצ במשך תע האל"מש"ק ב- שבעיר. הכנסת בבתי תורה להרבצתפה

 במספר ודרשות שהנודים צאנז קריתבברכי
 ש- מקרם והנע בעיר כנסת בתי ולניכר
 בנתו" ביכנ*ס אף ימצא לאא הזעבמשך
 תורה. שהנוצי בו יתקייםשלא
 מי נוסעים צאנז מקרית אברכים כמה,4

 בבתי שיעורים ללביד יהרתה לאבן ערבדי
,4 שבמקבםהבנסת

 הנגב בבירת צאנזקרית
 "תר- פתיחת על נרע הגליח סגירתש

 הנגב* באיזור התורה קרן להרמת למבצעכז
 ה- של העסקנים מטובי שנים שבע.בבאר
 מנ- טועה בתוריו המו"מ האבדך ה"המבצע
 מרה בתושש המר"מ והאברך 2*י גליקחם

 האברכים כולל מתלמודי נ'" רוטנברגפרץ
 האבות לעיד לגור צודד צאנז, קריתשל
 כל ברגוש לעמור כזר משפחותיכם עםיחד

 ב- החודה קרן להרמת זוינקסוהפעולות
 לק- ההבנות את להאמש ובן ובסביבותעיר
 על הנגב בבקרת נאמנה קר" בנייתראת
 קרית הנהלת עבי שנרכש ידים רהבמגרו
 ל- שנמסר כפי בעיר. דן שבת במרכזצאנז
 הכללי מנהל נ"י בלז יהודה הרב ספינו
 להנחת לגשת טתכת2ים צאנז קריותשל
 הפסח ח2 לשני עוד הקר" של הפנהאבן

 ומקוים בצזהי*ת החג תחדי מיד אוהבעלי
 ל- להננס עכר הראשוניםשהמשתכנים
 התה- מבועד הדוים שמסה אי"הדירותיהם

 הבנ".לת

 צאנזמתיבתא
 בארה"ב ומרסי גיבמדינת

 אי שמעו בארה"ק אנפש אם רבספק
 "הא- שבאיזור סיסיי .יתשע העיר עלפעם
 בארה"ב. תרסי ני במדינת קאנטרידוקה
 קמי עיר שהוא מפני כך, משום דוקאאולם
 ושאתה טעיר דזעק מעט בה ואנשיםנה

 בארה"ב הפליטה שארית ועד הנהלתבחרה
 להקים שליסתא הגהוק מרן כיקבנשיאת

 קאונסי*. האדסאן ד' צחנו "מתיבתאשם
 ההודה על לשקוד המד בהודי יכ~בחוכה
 ומ- סירדות שום מבלי ולילה שמםועבודה
 ניו של הענק בכרך חלקם מ2ת אשרניעות
יארק.

 המש בת בתל בבנין הוקמההמתיבתא
 ידים, והחב מפואר ביהמ"ד המכילקומות
 מההרים. צלל מטבח ופנים", ליפודחדרי
 הבני, באמצע הנמצאת במתכללת מקוהוכן
 בין אצטרכותם כל שתאים שהבחוריםכך

 את כ% לעזוב זקוקים ואינם ביהמ"דכותלי
 חידה. שלאהלה

 בירחון אי"ה עפיע הברכות" "מעון)הפרוד
ד,בעל"ט(.



 הבכאבעמק
 פל שטרש אכדקא הגיע מהישיועת
 הפשר וו81טא1 טתל8מץ השחשהברש

 איישר סיירמר"
 נ-

 דבר:פתח
 "נתיב בטאון לזמן מזמן הושיעכהעע
 התלמידים דבורת ע"י לאוד ויצנוניטרטר
 א21ב4ר הלוי דוד אדבאל מתחשר הגה"קשל

* קנקל טירטה-ניטראהאבדק*ק  (נל חוחנו 
 עם עתה יבלחם*4 צאנז הגאבדק"ק פרןכחק

 "ישי הירחתים של וסריגם הופעתםחידהפ

ראי
 הנהלת החלימה צאנז* שהיפך סבאם

 המוזרים %ת גם לולב התלמה-םחבורת
 הירחה במסגרת ניסר41 "נתיב בטאוןשל

 לפניכם איתים אשפד והתפישהמורחב
 והמא282ים הנחוצים הטןזרים מחדההש.

 אבע- המדור ה" ניטדצק ומהזב שלבמיוחד

 על תרגש פש תישר בא נו שגי6ק
 צדיק 1ש של ופרישותו מו~הנפרשת
 אל- ארון שנלקח לפני האחרוניםבאדוים
 לקים שדלנות בגבורה נלחם כשהנרקהצ
 ר בורדומ מערות בחוך כבטורה קלהמצוה

 מחסת בגראז צ'כסלובק" ביערותשוממות
 מונה הכבבד אבהם ע4י שתיאר כשיהמציק.
 להיות שזכה מבכספיים נ"י אוכלרמאיר

 בימים במה"צהי שנשהה היחפץהתלמיד
 נפשו חירף ישף אלו, טסת והרותגורליים
 עד הכמהכותו, בל לרבו לספקבתדירות

 היום תשיה אדד 40 יום וקודר מר עםאוחו
 ליוצרה נשמהו זי34 מנייפרא הגל"צשהעלה
 ביסטריצא*. "בפיסקה ביערות נירתתבמערה
 נ"י מאיר ר' של סיפורו תמציתלהין
 ניטרא" .נתיב בירחונים בפרוטרוטשנדפס

ףס'  ו-יקא. 

** * 
 הצף בצבא שירתי תש"ב-,עש*גבשנים

 הגרי של מרדתם תחת כבר שה"כסלובקי
 משרתיהם של האגררית שיהולם ימחשמנים

 הנרי בית עם שלי הקורהי"גרדיסט'ים4.
 מ- הבת"צ ול מעלתו עיר )זהובפישצ*אן
 עסף מוהר"ר הגה4? לאבי זצ"לנחסרא
 והיחס לחלוסין עתק שם( האבדד שהימשה
 הגבירה רק בצבא היהלים לחייליםהעוין
 "81ש קבלתי כאשר משפחחי. לשלוםדאגתי
 בעדי, חשך תפלטי הביתא נסעתיליממה
 המנאהל הצל השמם, ספר הבית אתמצאתי
 בחבלי אחוז הנגרדיס0ים*. חותמתהתנוסס
 פעמי חשסתי הצבא משהית ערקתיתאוש
 נאגל משה הר"ר נקה גר שם ניסראלעיר
 דפקתי רב בפחד הקהלה. מראשי אחדשהי
 ה- ברחוב שמצאתי הראשון הבית דלתעל

 הם המדפיס, צילז טששחת גרה וםיהודי
 צ,כסלוב- יהדות כל של מהגירוש ליכיפרו
 נשארו המדינה ושבכל הריכח למחפתק"

 הבתים ושש רב1 של תצדו רקלפלזמה
 ב- בו הכהע השלטונות כי הנןשבסביבחן.

 בדוכסי היריית הקהלה של ראשי .רבתואר

 ה- ולהצדות מדדויו לבית והענינך *לובק"
 כן על אשר חפתץ "שטח של זכיותסמוכים
 )ואה "והשטיקשן4. בכינוי כל בפינקרא
 לבית הלכנו  ערב לפנות בן( ניטראנתיב

 ומעריב, מנחה להתפלל רבנו שלמדוהנו
 והלום לקבל רבנו לחדר נכנסתי התפלהאחר

 מולדתו, אדר גנרל על לשסוע מאדוהצמיד
 ה- תלמידי בק בבים-ד שאשאר ל4ואמר
 פלי- כיססו תקחנה גאותה נמצאו שםישיבה
 מקלס להם שמצאו חהכוסלובקף טפולםסים
 רבבו. של החנפות* "שסח של חפופןתחת
 אי- נכל לעבאלים*, "בלתי נקראים התואלו
 הצ'כית "משסדה של ביקורת שנערכהמת

 ותהיו המאחדים במכתשים להתחבאותנאלצו
 תב4 שלא צרה לכלמזומנים
 ביתר לפנת קירבני זיע* וראפזכיתי,



 הי שכשמטע לאחד נהייתי אט ואטשאת

 ברעוש נתערערה תשרד שנת בקיץקבועיה
 הבמתיידדת המעצות עיי רבה במדה רבנו.של

 ל- 11נגר4 יחמי ויבלת על למהניוזוהניעו
 א- החמניות מחמת רגם ההשמרותסחטה
 אעה- חדף היפעת בפשעם ומההרצההצושות
 לשוא ההבר. בנפשו כי רופאיו ולרותההם
 ב-"הרי להנפש שיסצ עליו להשפיענסינו

 : באחת זצ"ל רבנו העיר, ניסרא ע"יזאבאר*
 אסע ואני בתרי נופלים ה' ועם ישראלבית

 בצחקק ערלם ז ! ומבאד בהרילהתבשם
 המכונית עם מהמקוה כשנסענו תצא כיפר'

 שהכננו אקרא זאבתם* "הרי אל ישרנסענו
 לי הדחוקים הסהזרים וכל - דירהמהאש
 ומנין ס"ת גם ידייתה מבלי - רבץפחית
 היו הבהשים במקום, נמצרו כבובחוועם
 בשבת ם וכך בעמו, עם טשי והטוריםבאים
 תחום בתוך היו שההריםמכיח

 מת- שב"
 כל רבנו במחיצת נשארתי אני אולםעיר.
 הפרתי היא המפורשנו חולאתו עפ"יהזיע
 לרבנו. אחול להעלות ביום פעם אלאלעיר
 רבנו של מבני אחד תמיד נמצא ממניחוץ
 אוש להביא כשלפרחי הימים באחד ידו.על
 יד הכתבי את גם להעלקת רבנו אותיצוה
 ה- ב11ך בהעתי תה בחדרה סגוריםשהיו
 צ-כייס דנדרמים שני אחוי צצקו פתאוםעיר,

 ל- שאסור אדע אינך האם מלוכלך"יהודי

 באס

 אלי נתקרבו וכחשר 1* כאן לטייליהבכם
 זו2זד לילידים מהר ותגיד באתני.לחשו
 כלם*. את יתפסומעם

 להיבאר הצצם מתז וחצי שבועכצבור
 בשיה שלמסה הגוף. הבית בצלת לנוספרה
 ולבדלח ערל רבע וברחמ' יהבתם,חוטפים
 שנמצא שליחיא משה שלום י' ההוגבנו
 זעם. יצבור עד הקרוב היער אל ואני, אז,שם
 ביה לאשל דצה לא ורבנו לחם קצת אתיהי
 לאפד הצלחהז לבסוף לנסני, סים ה"שלא
 ורבים אתם שה" מ2 לותך גשמים מיקצת
 ותבנו וצרבית, מנחה התשללנו לחם, קצתאכל
 אגרתי בוקר לפפת בעקש משניות אתנול5ד
 הרטובים מהעלים בטפה ספה מים קצתג"כ

 ועוד לנטיי. לרבנו והכנתי הרענןמהטל
 לקחי שלנו להדירה ירדתי העם האירבסדם

 קסן וסידרר רבנו של והתפלין הטלית אתחי
 שלנו. המחבוא למקום והזרתי קמנהומשנעת
 ב- שהתחוללו הפראות אם ידצנו לאצדיין
 מדע* "רחשית בגדד הנם אתעול יוםעיר
 )2"כ חלוף. בת התפרצות אלא חיע שמאאו

 בירהן- בפרוטרוס נדפס שכבר סמהתמצית
 נמשיך הבצל*ס בחוברת ואיטה הנ"ל.נים
 מ- הגה"ק מחיי ונאק מלא בתיאורהלעה
 בתקופת ונדודע סלסולי ביטי זצ"לניסרא

השואה(.

 צאם גליפרן
 הפסח בחג בע"ה יחונך המפואר המלון בית כי הנכבד לקהל לבשר שמחיםהננו

 הבעל"ט.וכקרוב
 המודרני, המלונאי השכלת במיטב מצויד וזים פני על הנשקף המלוןבית

 למבקרים. המירביתוהנוחות
 ילבביות המקוריות בל עם מפואר פסח ליל מעדר האורחים ייהע הפסחבחג
 גמלון, שהונהגו המיוחדים הכשרות הידורי מלבד וזאת החירות. חגשל

 צאנז. יושם מבטא לאשרבהתאם
 בטעמם המיוחדים ציירי, שניבראים דקרת יד מלאכת ממצות ייהנוהאורחים

הנפלא.

 אדר. י"ג לתאריך עד לנשממים מיוחדתהנחה
 עם והמרווח המפואר באולמנו 31ו' ומסיבות לחתונות הזמנות גםמתקשית



ש

 4 ~ן ששוחש
ב"ה

 חזמידהן להורה מוקדשירחק
 סבא פדהאלברוח

 :התוכן

 ושליט"א בין פח"ק וצנרהבהלכה

 ר"ת לשיטת מבמש"ק זמן בעלץ קוראי
 הרבנים לשהדתצרכות

 התודה קרז להרמת למבצעהבונע

 חינם קטן פ18רנין
 מפק"ל מניסרש הנה"ק שידהילולש

 עף2וציםקלש

 הבנרעש בית גחזליבץ
 בריל ח"ז מורנוהרבניהבזע

 וייס וזב מורנוהבי כדש דתקפו*
 נטץח עבודדא הורה, -צשננז
 /חפמים

 עין י. ש. - לזמירנו" "חבר"לתוארי
נעךשה

 ונשטי
 הברצות טופז 44
ן הבנאבעמק



 צאנז דק"ק צדק דיןבית
 נתני*ה צאנזקרית .;-

 הלברשטאם יהודה*חיאל
 צאנזאשתיק

 ואזהרהבקשה
 ל"ת )וצבת דיקלא אר"ל אדשיכהצא בעש"ק הטית הדלקת להקדים טזנ 18ט כי יודע פד;,
 ע"א צ-ד ופסדיה ע"א לנה בשבת טעיה רו דברי בפירוש ור"ת כהוס' הלכה נקבע םוצהש"ק ולנסין (,ה

 ברור סחם דהמדיוצהע האספק לפי תלוי לר"ת שנם ה*שךהצ פוסקים עוככמה והבס שקיעקע בו עפהטם

 בר"ת אם ושולכה ובגוף יש, ט"ב רנ"א בסי ובנשא שאשא דכי כקונטרס בפר" לזיין חתט4 קאינ"י
 הספרדיים הרבנים גדיי אהרע תסוו כר"ת דישיאל דארעא מרא הבקי פסק כברבהנדונים

 חקהן
 איעזר כי ר"ת שיפת ננד להקל שלא רח"ל חמור בחרם 1425 אלקים ח% שביש אבולעפיא.

 לניאוו רפש הגין ת"3 המ4 יה;
 והטרי

 והכסי 8שצטמש דגי קידחתם גקתטרס אלפאנדרי מהמטה
 שרוב קנ"ד בס" בתשרבדתיד הבנה והעיד כרוע מפסקו טורד סנדולי פוסקות הבל הב"ש%

 בדכרי הרה"ק הרש המגיא, ש"כ ע"ש, ישראל כל מנהג ושכן להלכה ר"ת פ4 תפסוחברים
 יא. לשישת שדמכינ% חשהר?52ם ושמטונים שוסקים סהטכעים חהכיא בזה הנרחיב משש-יד :4
/))
 ע"ב במיעוד להקל שאין עפ"י זיע מבעלמ מהרשש סהנה"ק כן אפינו םשי*ל דשה1
 הכבד"ק סהרסהל הנת"צ דודי בתשישת הרס"ל היזץשי ס' כצף עיין צד, בשום יומא באפוקי:וטין.

 הגהוק מאיע ועפי א"ע פצאנז חיים דברי פנל הגהיק אגיע פאק קבלתו שכן זללנה.יזוב
 ברוכ צצו פן פשינאוון 404ק הרץ בשם כן העיד נ"נ סי ז"א ח~צזר טנהת ובשוקלורליטץ,

 שנקסם ותלפידיו ההתפס נצרן אחר הנוהים אונטין במדינות וגע ונליצמג בפולין ישראל'צות
 נוהגין עאמשתרש ס"ה רם-ש בסף הלפול% עךדך עיץ בזה ההסירו ליטא השעי תם כרשףוכהא
 ד~מ*ופ*ש ובם בסחררך, ר"ת כשהשת לההדיר שננין שייא דשה שם במנוהל בעממה ושכמשנההע

 מבריסק והגחונים עיא4 סהירהצלסך כן ונשיא ר"ת שיטת תחזק משכת בח"ה ש8ההינסקל~1ר
 ח"ו ולהקל הנדזלים ההרים ביי ראפ להכניס יפחד הלש יה-א לא וסי - רעע כשישת שההדירוע.
 רכל. השקילה בועע לאיסור עאצבט ברן

פ מקש 8מ%  ךש5 ממ משב"י " החטן סהסייי היו חשותיהם האנצר 28שו 
 חיש1פתצים הגל ננד רבה כשוום דיי להקל שא ההוה ש"מ וכחלה רח"ל וכרת פקיקה יסוד: שתצנע ולהסטת שסע עי כזה חסור בענין יתפרט "בצ4 1 הלה ממפת יוקשת יאה

 חמד והבמצסצ2 טוכ ברכת עלי ותבוא הנעם ולמתדמע חהו2וס', רשן והפיטת שנקטואחרונים
 ועמי. זי"ע אק' ורשצתקן אנותינו בזעזעמטים

 ח"ז צחצז קרית שה לד"ק תשכשח ניסו ער"ח תנויחיצ"ר

 יזלברשטאם יןעודרזיעזרוצי4ול-
-- ק"ל פהאבזיק . --



 ן שלוט-א הגה"9 מרן מב-ק ואגדה בהלכה תורה דברון
 הרבנים יאחד תשובות פ-

 * התורה קרן להרמת למבצע הנוגעבענץ

 תשמח יגש כ"ס צרמן קריתב"ה,
 בי שה" ואלתו ובדבר קבלתי,מפו

 לא אחד שבפתח וראה מהחפשים אןבית
 5וה, השתמס והוא עא חעבמ1 מזוזהה"

 בפחון וקבעו מזחה וקנה בדעכןתחו"פב
 תסתפק הבסה אח"כ ש החדי הניכססומצד
 קביעת על בירך שלא במה צבר יאותאם

 בג12ת לזפתו מדבר בצצם וגםהמדנה,
 לאנ- במצות לספל כדאי אם נסופקמזוזה
 כאלהשים

 מציה בשעותה לבדך הענין בטףהנה
 במחו סקסו תל*ב סי במיצא עייןלאברו,
 והיאך וצפע יברך כחי שתו לבוזקלצחר
 ולנד לבדוק עלי מוטלת שמצוה אץהא

 מברך ושהוקע שושר גבי תקפנה ס"ל5*ש
 היצא הברכה פאפ1 שהשומע התםדשאני
 כיון הבחרק יברך למה הכ% תבלבברכתו
 קעבד מצוה דמ*5 וצלל עליו יעודהראין
 ו5*מ הבן אבי על שהמצוה דבילהדדסיא
 בד- וחמה שברך, אחד אוחו מל אחראם

 חייבים סל המב אין דרם שאני דם"להגפ*ר
 ההביא לבדך, הצל נאד 5ל ולכך למהליבכד

 הוידה קרן יהרמת הפעימת התחתכות ידגל*
 מרן ח"ק זוהשיב חשובות ב' כוה יהציגהנם

 חה2ץ הרבע(. יזבות המצוה בשוין-שלבנ"א
 ה- בצה"ב, מדעת עיד כנחה בקיבעהברבה
 כפר אילמון יעסקני ובמעתד למצשהנוגצש
 השונוה. בערים התודה קרן יהרמתנפש

 וביד עבש שברך מהשליח מתששהשם
 לעשות וצלקת בעששו זה בל אךאפרים,
 גם ועיין בתרומה וב15 מברך %זהג12ח;
 המביא המגיא על כגיל שתמה שאייבבית
 חורם ברשית דתודם דמבוצר דחוזמהמהא

 מתרופת פ*ד ברמשכם 4כן המברכהלכתחלה
 היינו ובההמי לכתליה והיינד אדם,עושה

 אף מדבר שליח רכל והקוצם נוברךדהשליה
 דוקא ג"כ הרי ערש התקולח בשםמברכה
 שם האלף במגן נם וכזזה ובשליזיועברשא
 שליח וייעשה רשות נתנו שחכמיםדאחר
 השליח ש החשב ממילא עליו סומךהתשלח
 בלא משא"כ עקש השהדלח יכשל נילאלבער
 שעכוזי 21מצהה עדפה והוא  שליחומינאי
 איט כלל 5ךעחנ שלח דידן בנקיוןאברד
 סג'א קדמית על וקצישה ב12ר יכושבדך,
 קיגל הא ל" קשיא דמאי תמה דנ"אהנכל
 וההדחם כמותו אדם ול וליחו החוחהבכל

 כדאמר*נן ומעמא מברך ברשדת שלוגואינו
 דכל השחם ומברך שם עור חיסיףענש

 הבור מיציא שאדם וכחי זל"ז ערביןישראל
 עדי דבעשות במצות התה דנובהבברכות
 טעם טו1סיף אף הרי ובוץזחךהן,וליח

 הנעשות במצות -שזה הזכיר 5*םדעהבות
 לא, שועתו וולא במדמע דייקא טליתעף*

 ובוהגין טה מזו וגוזלה במודק ומטיףובמדף
 קישוין המסדר עני בפרוסת ברכתלברך
 ואינו ן שצוה בעסק ונחלה חלק לושאין
 במקום ומבדך בג"ח עומק רק שליח8פ"

 זול התד"ת מפרוד רגשך יהק ארמייםברשש
 הלאה וכן הקודם, בירורן ובליטא מרזפ"ק
 ויהב יחד להברם יהף שכששר כדי8י*ה

המעהכתלאהדתן

 החפצים האנ"ש רבים של פניותיהםלשור
 אדמו"ר שרן ע5-ר מח"ק הד"ת יד עללקבוץ
 הרים עצמו. בפי מקום להם ולשמורעליס"א
 והמסכרים נפרד' בנליון אלו חד"תמדפיסים



ישראל

 להנ"לעוד

 תשמח חרך יב' מם,9ש

 מהע הסתי יא שי1, עשניסכתם
 בתשד- והברורים המפורשים דברי הביללא
 המציה אעשה שאני אינה ערבדת ,יענץבתי

 שחברי עהב שאני  ינינה רק חבריבשביל
 חמ"טל שעשה  ענינים ובכמה המצעה,יקהה
 וכשלו ליטף ת1 הערבות חיור נפקעעליו
 לברך צריך ה" לברכה סמם הי האם"מף,

 תקנו לא כי בחכה אף ערבות עלאקדחו
 עושה שאני במה לנבא המצצה וברבהחזאל
 מדצכן חף אי ורק המצדה, יקההשחברי
 בי ממ"ש היטר באר כתבתי כששרהדיעכו

 האלף וממץ מאיר ובבית וקציצהסור
 מדעהו כשלא משא"כ לשהמןשהעתקתי
 מברך. אינו גוייא ערבדתמטעם

 בי הדב סתהוסנת פיד פהרמב*םים-ש

 ותיקן חיימה ה*ז אעמים על משלוחורם
4פירותההם  אד- לכתחלה דודא אמר פי 

 שב- י15יסו לא של בצנומת לי מוכללהבא
 תרומתן אע בדיעבד שששי אזל %טרישא
 תוזמה שתרהטחן מה נקם ובסיפאחוזמה

 לנתחלה, לא אבל פייותיהם שתהוןומצצי
 חברו של על דפשלו הרמאים פסק %ףרצל

 כרכו- נפה מדעחו שלא גם הגזומהארוסתו
 סגל ישא בבהיית וההוס' בצה' כחשירים

 אום במאירי בם ועיין מדעהה דייקאדבעי
 בחורם בגגן יפה מנברר שלא לתובנרדים

סההי
 הפש- מן שההבה עד דעת צריך אם

- ע*שג בה וכשעצירו במשק הנשיאקים  
 שם מרמיית מהא הרמשכם של המקויואם
 תנור פטר השיה דטבד לוין השחסנקט
 מהבש"א בשוקת חהרש1ני ינו*, הברוול

 ב- כן כתב ש"כ " סף אדידאלשאנדיי
 ל- שכתב אלא בדיעבד דין דהואפשיטות
 לכתהלה טמאי ווא זכ" דמטעם דכיתעיין
 ע*ש.לא

 קגליהות פסעם היא אם דזכ"ובהא
 בי ועין צדאשונים. היא גוזלהכשלוקת

 מהר"מ בחש ר ס" זכ" והע אפריםמהנה

סבא

 שקא 16ש * זכץ חרי דכי פצ"נפחד
 לא נתרצה לא אם אבל כששמעכשנתרצה

 ובדבר הקיקים י בזא שכלל מהעקש
 נהרסה אם כא*ג זכתה וצד חובה צדדצ"ממ
 בתיז- יאה עפו, לא לא ואי זכהכששמע

 ס" הדוד במוץ ע-ץ אברו סועת עלאסה
 זיבה, דאיית שם נבנקוח*כ י"א ספקש"ה
 בחית דרש" בזג בקהחחצין ברשבקאועיין
 מהני לא כשגומע נתרצה לא אם ג*בגמור
 יהד- לא שאברד כשאפשר יברך ואיךע"ש,
 דבכודות שקק 'אלגוי שברוזט וראיתיצה,
 יוקא הוזתה דומ"המהו דכא להדיא ד(ןת

 כשא "אה ע"ש, כששבעו הבצליםכשנתרצו
 ש- כין ההשן תרימתו בדיצבד דרקיקל
 דאף אשונא זאת חמד לברך, יטלאין
 המצוה מצשה מגס שליחות מטעםדזכ"
 על ישן דד1א יושכן דאיך להזחכה לואין

 צקתי אז חשקיים פכלום ש"ע ואינוססחד
 ע"ב ב' דף במצות כ"ש עבד והואהשיית,
 ברש"י ע*"1 לקי בארבלי תמרי דאכילסאן
 שי סטיה, יקיים בשפעלי דאכיל מאןוה'2
 בשהי עכ"פ אי בעטף רק היא סטנהמעשה
 בשבקן הפשלה ערשה תשוו לקיםשבחו
 המצוה לקהם כלל מוחרבה לו באיןמשא"כ
 אף כשגילו ממצוה פעולת - זט,1"ותברו
 כנץ חסצהה לקים להבא על מחושדשנפסר
 פעולת לו חסורה מצם זכץ מטעם עשאושזה

 וכי וכר לקבוע אקוקו תהגר ווצ*זהמצחה
 והמי להצהבה לדכא נטוה דעסק וכון"קכ,
 ליבנו בכה"ג בלל זו במצוה מוייב איבויטה

 על פגולו הושתית הרצחותם כתב ולוהברכה,
 ולו השימה ותשמחי בדיעבד רק חברושל

 לברך הטל שאין ברכה סטים לאכתהלה
 עוארע:ו במה באחותן עוד נשויןהזנק
 מי כמתן אבל שלחות מטעם זכ" אידחף
 על יסוג סה בקצוה*ח חףע הף, לאמש

 במשיתת שככח ס" ברמ"א המובאהההספד
 ההרפסכם כניל, ליכא ברכה ועכ*פודיוק,
 השרפט מאש שהזכרנו הי"ג מבהכותבפיקא
 טשלו ושתים מדין מיירי לא חדושהלהם
 שזה ברקוקו בעה"ב ששל פתריםאלא

 והברי דהמעשה ברכה, איבא ובזהלכתחלה



ישראי
 ב- משא"כ לבעה"ב, בכה"ג מתייחסיםכה
 חמד כרכה, תקנו לא והריעתו ברשעתשלא
 ברכה שתקיר אפאיר דחיך להוסיףאפשר
 לו ליחן שחשב סמא הפרוה שתוסףבכה"ג

 בחש ודופק שתניסף
 עפ"ר ברמ"א לפשוש בנייד אפשרועוד

 אדם שחשד ,נאצ*פ ממהריץ שלסדסיס
 וריב אדם אין מעם עביהה בסוברילמדות
 תשובת ובלשון ע*ש עכז 5שמופלמוציא
 לכ- קרא מדאצטדיך ועהר קנ*ז ס"מהריבו
 להוציא חייב ה" האם וכוו מאדך בכלתוב
 כיש א"כ העבירה % יהציל להצילסמון
 בתשובתי ושצידדתי אף ו41כ עאש,עצבן
 איי זה וקבע משזה שקבה במה עשהשטיב
 הוא זע-בים מזכה בכלל ורק כלל תיובאפ

 הרווק. ברבה ליבא ודאי בניודולזה
 תלהב בס" המנ"א מ*ו רגם כעזולזה
 מקור למצוא בזה דחקו סמה שיברךבקפליה
 % גסצ?א ושיך מוטיב שאיש שמיוסברא
 ח"ו ובעה"ב שלחת היא ועכקפשיברך,
 חוד מאיר הבית סברת בצה ושייךלעו411
 11- עלה ויוסיף דלא והבו שהזכרהר'ספרים
 כח-ס גם ועיין חרפ, יביך מדעתו שלאגם

  שהביא שדה"ב לענין רצפה סיחיור-ר
 ,1ם תישק בשליח די"שא וגיכמהמירא
 ובמה ושיט ש*ז סי יורעד שיקובמוטפס
 תבדו של על משלו והורם הא ביןשחילק
 רכיי המצוה לעשות שוא דהזכותלפוזיב
 ואב- חזוק. עלת הבוטלת הסתוה האבקסם
 שרכזתי הענינים בכובד היטב שיעייןקשז
 לצ"1הץ. הינוחם ויבקלהן

 יוסף תפארת בשורת ההסעי כתביאחרי
 דהי דבלל דהכי ככל כמעט ל"א סףחידוד
 על משלו בתורם חבלים קסמו לאסצנה
 דתרומתו הרמיתם שפסק ואף חברושל

 לא אבל הפירדת תיקיו נבך רק הפנותרופה
 שם נקש אך ענש, המצוה הבעליםקיימו
 זכות אין ממון דמצד במשרתת התרהטיעל

 לפענ"ד קדם, שלא ברור המצוהומצד
 לפשטות שמקולקלת בעיסה סיירידהתם

 שד הוסיף וגם ממון הפסד שאטנאההרקיד,

כאסמא

 ועיי,ש עי"ש, ישית לה ליתן דרגילהטעם
 המד המצוה מקיים ובכה"ג ואפשרבטופז,
 לצד ליכא רשות לה ליתן שרגילהדבכה,ג
 וניחא הוא דיליה' מצחה דלתא דשןהבע"
 חכות מקשרת אינה הוא שהרי למעבדאל"
 בקצם:*ח מגש ונם - העיסה, שטוצקנתהוא
 אפורד ע"ש, כהישאפה להפריטו כאפשרהנפל
 חץ* מהעיסה עיקר דהמצוה כען דם-םדילל

 הבע" שכסוח שוה בו ממצוה עתר זה*
 האיש ריש במקנה גם עיין שם,בנדיים
 דשן צד הך דליכא במשרתת אךמקדש,
 הה- לנצעבדא לי' תיחא דיל" מציהדלמא
 מה וישוע בו, מספן"  עדיפא מהעיסהמצוה

 תחמיצנה אל לידך הבאה במצוהווהאריען
 בסיע פמ*ג ע1ן בה ממצוה עדיפאאי

 הי- ולענין בו, סמכנה דעדיף זי*לתרכנה
 בלל אדם בחיי ע-ין בו ומצחה מצוהדור
 שהראוני ונדה - ודייק. ערש, ג"חסנה

 במשרתת כרכה לצנין זמננו גדולישפלפלו
 אי- איבא וח"כ ל25הות יבול דבזכותוכנטל
 עאזפריש אששר איך יסמ"יא לברךסחרא
 דכיון יאל יתחימו דלא וערום סאלםומוש

 נראה ועתר כדירתך, הוי העיסהדמתקלקלת
 שאעו ודק בהתה תיקון דיש והכידיזקא
 לכתבתה יתרום לא ואלם כערום לברךיכל
 כנ"ל ברכה חכמים תקנו דלק גמ?נאאבל
 היסב. בכ"ז ידויק להפריש לכתחלהמחיר

 ל- פיאה וסקורם בדכוים היסבועיין
 והגם וישיים ברורים הדברים סביהאשווו
 ומי נזה דמיגישו לא זבניה אחהעישהרבה
 ומחשבתי שיחי להגיר ההדל הפצוסאני

 ומכיש ומצשמ להלכה שלא אפ"בדיהן
 אינה שיעתי בודאי ומעשה להלכהכשנוגע
 אך עלי לסמוך ושלום וחס לכלוםנחשבת
 בהבנה מוע הזעי לפני לעורר רקבאתי
 ושלו הדברים לבירור לבם שישימובהורה
 בהם.שנגעתי
 בתחרה עוסקי כין חלקינו ישיםהשיטת
 בזכות לאפיתו אמת לבקוות ולהגיעלשמה
 אכיה4ר. ושב"י, זי"עאבוה*ק

 - חי"ק-



 סבאישראלכב

 ואונם קטן פטור3122נין
 וצוקכן ניטהא אבדק*ק הגהיק חותנו של דהילולאליהוא

 צ84נז קרטע - סטהר,8האף הפיכות כפ2לכףדי לאטד מצחה ברוטעית

 ה' פני את משה ויחל השבוע,בפרשת
 אשר כעסך אפך יחרה הן למה ויאסראלקיו
 חזקא. וביד צה"ל בכה מצוים מארץווצאת

 דרה אל5ישינינר הרתם ינציחהזע
 הפ- היא אדהבה הלא זה, הוא סכנםניתבת
 עאי כ"כ, שפשמ הסיב שוקלתה דסשוםגנת

 טתמעתחת יוי משלמים שהם על אפו שיחרהכוית
 לכבוד דשמעתהא מילי כסה בהקדםנ=ל
 הבד ולכבוד ההילולא, בעל זצ"לבנהני
 ל- ח"ג דשת נארע בספר הי"ו. דנןמצוה
 ש- רחיתי 1 סיש במכתבתם זצ"לחותני
 תפי- פקסן יניח אם יוכשר דדך איזהמעיק
 כדעת צחך הים י"ג בן כשקה" דוקאלק

 סבוא כדעת קמיט חדשים י ב' אוהפרא
 גהיההו 8שף לאנכו בתלה סברא דישומופק
 קה*קש. 5מר לבער חביך סמ*שקמן

 נכבס בזה עהמק שהזרתי בדיהקוהנה
 הגיעו כי לי ומישר הישיבה מנהלבצלי

 הגהיק עקש )יגקראת מהר41דלישיבת
 עתה שזה תלמידים שבצה זצ"ל(מניבוא
 וגביני- הזם2דנר המזרה מארצית ס%חדעלל
 מניח אינו אך שנים י"ג לו פלאר כברהן

 היא תפלין לו קנו שלא היות עדייןהפילת
 כי לי שבנצרד ועתר זאת מצצה' בר לרעשו
 ורמיזות האפלק של ההבאשת ושמשלוחהגיע

 ובדי- רבה יגיעה אוזרי ווהזמננרהמהודקן
 וירוש. מומחים סרפרים אצל קפרניתקה

 אם כי זה %ק מגא, הכלתא סימנאאמרתי

 הועמדה הוא זצ"ל הגהיק חותני שלשזכוחי
 ש- זו קידשה במצחה החבשי את לעפתלנו
 מובטח חמף תפילין המניח שכל חז"לייפרד
 להגלד לתת סיד צמתי עה"ב, בן שהואלו
 חד- חליצה לו ולאלברט חפוים האוליןזוג
 בערב היים מצחה בר ש ולערוך תאהשה

 זצ"ל חותני של דהילרלא מצאבסעודת
 לי הקדישה הישיבה על נקראת שסותשר

 אוהו קול בזבוחו נבהחהשי הבירח, עדותבני
 לי מזולל ישר להוציא הלום עד הגצנוקן

 כשי תחת יקרים ילדים למאה קוובהבניס
 התצלען במי סתרכם ונים אשר'השכינה,
 שרק המלמם-ם התבין בעיהי*ת' פריועשר
 טמצחים לישנתה נקלטו שנים ספפרלפני
 סביכים עצמם שהם מצפינים במהכעם

 ע"כ הצעירים. התלמידים אתומדריכים
 סעידת לעוזן טוב מה בעהו דבראסרתי
 ירבוד היום והכבוד שה בהיהדפות מצגההבר

 ה- מחלוקת ביסהר לחקור אמרתיהבמזורע
 בספה"נ. זצ"ל חותני הבהזכיר והטאטארחרח
 גמושו, לד ס" בסיד חיק אקודינה

 לקבות חיהכ אביו תפילין לשכור הקביעקטן
 לוויל ס*פ מה2טמ החיא לשיכה תפילקש

 דממת- שהעישור הבש ובבכי )סב(.הגחל
 הים שבה יו גן בכהל קסן דהאי לןנהא
 ילין 5כתכ לדבריו יא" והביא "השאחד
 דמי ממשוסה הברייתא להוציא כדאיואינה
 בש41ע פסק תע חמי קאמר ממש דקאןקיצע
 דעת הביא 5הרם4א העיווד, דשת נמיס*נ

 וטמג*א לשנתם האין נהנו תע וטיבהעיטור
 בנוה לבאר ויש ע4כ. הזמן, קיששדשים י ש ב' להגיח משו חמנשי כהב ו'ס"ק
 מצלוקחש2תלש

 מהתנאהצא שחבשן לחהה2יםודאיתי
 תפלין( )מצות בתג יומן השל בא שיסוף

 סי בפיך ה' חח-ת תה" ומהנן ת"לבנשים
 אטל כתרת, שאינן מצים יצאו בורתשישנו
 בשמירה ו"שפ כל ושגנרת חיל קטניםאף
 בשמירה. עשונם קמנים יובשו בעש"ישע
 סיחייב, דעת וכר סצנה בר קטן "ששום
 כהעיטור ושה סיכון ליחיא ירצוע*2
 אך דוקנו עגים י"ג בבן סנילי קטןדהאי
 חזמג*א, הב"י בבר ראי סכנן גיןלדשתי

 דאורייתא חימוש לענין סיורי התגחהפאדהרי
 הוא ודין לפסטר, קראי דסביא האכדסחכח



כ2 מבאישראל

 החודה מן בתפלין קמן לת"נ וצ'אשיהו'
 יש בחץת חשש לת"ת דפקשינן דססיקדכאו
 הקמן בנו את ללמד השב על דח1ההתאח"כ
 בניכם את אותם ולשדתם 15כתיבתודא

 אצטריך עכב ערב כט' בקידחציןכמבהיר
 הב*י משח"כ יאעפלק. קסן לסהטיטאקהא

 רק סיירי דלא לבקיא כתבו הריחעננ*א
 "ל שפיר ע"כ דרבע חשך מצותמשום

 שמל ין קווש ט לחמי אבידכמעו"ב
 חארק חיב הדיח אא*ז בתשר2עה

 על אמן לענות אם קצאןפק ייב בחב ט'ס"
 לפי הנה נקניט וראינם משום קטניםברכת
 שסע בקורא להרחיק שלא פשוש שמנהגמה

 דל- משום תשא ז"ל כהמריא דלאמקטנים
 הטבעת שבפי ברושה לן איכפת לאאחריני
 דהא ז"טו ברכת אחר לעצת מוהרפמילא
 אעו סבעתו שבפי מה לן איכפת לא6=דן
 בוראי ""כן איובא בר אה1 משא ההקסןאי

 עכל- בדכהו, אחר אצע לענות וחייבמו21ר
 כתב קסדה ס" בלחשש קש*ע ובעלה*ק.
 בר איש שהקטן בכך דמה עליו לפקפקש"ט
 רכר פמעף מסף עצאה הברכה מ"מחאצא
 קטן ביכת אחר ישע דרינק הא הריהטד
 ושטעם אסע לפטור מברך כשווא אלאאינו
 ופשיי חינוך באן אין מסונף וכשהואהישך
 במצוה לחמן צריך הקש את שהמחנךמא
 דברי וכסובבת את"ד. וכו' בעבהההולא

 היע דהנה למכת, בוהים הם בד*חושהיק
 פשורים דחש*ו בהא האחחצים עוקרומה
 פסעי, רחמנא אינם מץש הנן המצית,5ן
 עבירה, מחשב לא המעשא רעצם הפיאם
 ע" בוא. שעשי בר דלאס רק ייפלאחן

 א' ס" נחשב המיקשת ושגיל הגרשיבמסשרי
 ואונס קסן דמעשה הך 4"ת1 ולענודבאש
 קמנה פהרי לו ביבמות כמכש נהעצחרא
 דב- נקס שהדות פשוט נקל ע"כ השתאבס
 התש כלל כהדרן ויה לא המששה עצםקסן

 על רק וצייך המבא' בר איצ משאוהקטן
 לקסן לחנך שאפשר במה ח-נוך 5צךתהאב
 שבפי בשאייה להזהר אבל וסו', לברךכמן

 הה בזה הקטן לחנך אפשר לא ההאיסבעתו
 מצף שחיבו מפני מלחנכו שפסוד מק"וגרע

 וכי לישני, בבוקר שרקן וישן בערבאצלו
 ארשני שם דפליג למרית דאף נגל דאכגון
 יף סי' השינע כס בחכות )ע" דפטורשודה
 שבברכית דכאן לזמרן סגל ולכןס"א(
 אצל נחשב לח הנקהות והחשר תצנהמק"ש
 לעך שפצלם שפיר ע"כ כלל עביותהקטן
 לבעל בנשתי זה ימעין ברכתו, על אנינות

 נקטינן חי רק הה שם. הקשקע על2צסגה*ש
 א"א משא"כ כלל, חיבא בר אינודהקסן
 יזל ושענשין וצפריר אלא עבירדעבידה
 נפושק.כחסור

 דרה ע-א מגה דף בברכות רשאוציין
 לא להקרך דואגיי וקטן כזית שיאכלעד
 דרסי הוא דאבוה רעל" בדבר סחלבפקוי

 ד- ושיי יל תטצ1 שם ההחד חךלהנוכ",
 א-צ קרי ואה"ץי ואנהר בקמן לזמרזזחק
 בצג שם ההרצצן ערש, הכהכנןסחוב
 יפיפך כוהניי 5הל נקי בשלחניתדבהכות
 כלל ווא ויקנא בר לא נאיתן רובעסחנה
 ענב כ, דף בברכות שם יוסף וברעשע"נ
 דחהצא פשמע שג*כ הרמזתם מלשוןובהביא
 ~כ(ורא יתש מצח דקתן אקרק5האדקטנים
 עצמו סקסן על ההעב פנה יה" דלמהצרב
 חסין חבב, עלע יטיס זאכמים אפשרהמך
 עין ב*נ על לביד בה יש אי שהארהצ5מ

 רציה, ס" אדיד ובחוס ממלכים פ"יסלעם
 גיבול ווש חשוף רשות דפלוגתתהשפשר
 לנמרי סושרד דקקן או סהעהמצופטרהו עלי חסה דההורה ורק לקסן צהבי שייךאי

 הפ- חיוב בגדר אפו דליפתי וה-חגומנמרת
 סת- אינה יקביו חיצוך מצות הלזה כללצוץ
 שה- 5ץל מהוי משא"כ להקטן כלליאסת
 שצוה בבדר שוא אבל הקטן ש חסהחזרה
 השב ש ח-סך מצות בא"ם4 שעכזתותעב
 הזנק, להקסן חיצש" המצוה יהיהתפלחנכו
 אבל אינוך מצות ג" דאית ב5רלהא כאזאך

 הע 5ק*ש וכנקל הקסן על הקשיםבדברנם
 ס" 5ב*א עשן קידוש קודם לאכוללענק
 אצבא בר א"צ דהקטן לכובע סקקארס*ס
 דהקסן נקית לקצין בד"א אא4ז וזבוכלל
 15די כובע דלחה כניל תקנא בר אינומשא
 כלל. חשצ בגדר איעדהקטן



ישראלפד

 סולת במנחת לפירוש להתוס' י"לוגם
 ח"- אב כימו דסצות מהשישת ל*נמצוה
 עפמ4ש שם לן ואסבדא הקסנים אףבים

 במוצ מחט% גצטפ מצות " נפובסנהדרין
 שיעז ס" חיור*ד ונחוס כיבוד, שםותשיב
 במצוה פחףב דצת בר שודא דקטןכתב
 במרה שנצטוה בזה דגם ס*ל דהמה הולבונ

 יסאיב דהאב כיון ולזה עקש, קסניםכריבים
 מקרי בקולו לשמוע מתעיב והקטןלחננו
 אף 'אב כיוחד מצות מכח חהנח ברעכ"פ
 לשת ומדויק המצוה, בעצם תיובא יישאינו
 חהצא שבי סךייב אינו קרי שנקטיהחוס'
 בר דמקרי ורק דאייה סודי הווס' גםבעצם
 ודויק. כמעד מצות מכח בהמצותחיטוא

 מושיב דאיע סקל דהחךס' עד'זועדאל
 סדדבנן רק וכא אחרים מוציא אינובדבר
 אחרים להוציא חיובא בר דלתקרי סגייזה
 לרשה בטףא ועשן דאב, חימץ מצותסכת
 הההא ת"ל זירורם מבאד שם והוא כקטדף

 מוציא, איש בדבר מחויב דאינו האמדרבנן
 דהקטן דכען כנגל לתרץ נצטרך%רשיי
 המכח והמש" אק וחיוב ציווי מכלוששלל
 דהוא ספל יהרמב*ן אליה טתהתסתחינוך
 ד- בדבה מההב ל" משוי לא דחיקהחיוב ה- שלההמבקן ומזבן שם כמוש התודהמן

 דבעצם סקל התש' דגם י"ל לפי"זעכ"פ
 ל- חעבא גו דטקרי ורק חהבא בר הוילא
 ודףק. אחרים להוציאענין

 כתב הזד יסודות מהלן פיהוברמב*ם
 ועבר יעתיר האל יהרג בו שנאמר מיחסל
 ש- וכר השם את מח% א הרי נהרג%א
 א"צ מלקין אק באננס שעבר מפניעוכב
 ורעועת וכד אותו ממיתין שאיןואציל
 חצן. דבר. תעשה לא ולנערה שמרהוא

 ובהורה איסורים בכל ומתרפאין כתבובהדי
 ואפילו ושפיד ג*ע מעכז חוץ סכנהבמקום
 %, הראה יענש ביקד אותו  מהמשקונתרפא
 החי- ליישב שנדחקו במפרטים ועטןעמם
 המלך בדדך ומצאתי לחולה. אתם ביןלוק

 סיחה פננם דובי בסעסא מילהאשכתב
 היבר על שיצבור שאנסו כשן חנםשאנסו
 יהרג דמדינא ה2ף ממש אינס הוקלהזה

סבא

 כיון עבר אם לתחבו אין מעם יעבורואל
 שאלה מ? אבל פטדף. ודחם2א בואדאשס
 באיסוך, עצמו ליפאות נובא לבצתונסה
 האפיח  ההשחה %קח יצא שברצכםכען
 העימד דבר לך שחין ואף כאתוס, נחשבלא

 איסודין בכל להתרפסות לו ומותרבפ'3
 לא צמירות 1 דבהני כיה סיםשבתודה,
 ע"כ מרצונו  הרפואה לוקת וההש ליופתר
 לו 1ין ושצאה? את*ד. ביהר, אההושנשק
 לענין ס*ב וברמ"א בטמר שפתח ס"בחוכם
 פלוני מסון להראות צרחך אנסו שאםמסחר

 % אמהו הלו אדהן יסוד ס2ם פטור,והדאאו
 נך עני תפטר חבוו ספון יהראה מהעל
 ש- אף אר% הנצל. כסברא נמי וזהחייב.
 מצא איפהח לעיין "ש מ"מ היא נכונההמביא
 2ה. לדין סקורהרסב"ם
 גופא. מקרא כן מוייק שהר"מונ"ל
 שפחז ס" מהריב"ש הביא המל=מדהנה
 אק דבר תעשה לח ולנערה דמה"כדס'ל
 סיתה פחד מחמת שעובר לסי למדיםאנו
 ושיבקש וגם הרזכן שיטת נגד כשזההקף
 בהשם  יבן עיי"ש כהזמם נקם במקונאעצמו
 דברי ליישב נהתה השצלה המל"מיכדעת

 הריבתך ד2ם זח*ז. סותרים שאינםדמייב"ש
 לעבור אוחו יאפס שהגף דהיכאבודה
 פטוו הישראל אז יהרגנו' ל4ן ואםעבירה
 הדין שכי עביהות 1 על עבר אםזאפ"
 עצמו "ריעוש ובושש יצבור, ואלההרג
 למשורטה בנערה אולם י4ר. וכסי' ד'בס"
 יודעים שאענו שאערג דין חשישמצינו
 צדקה אם כשצי צ שצעקה, יתכן צעקה,טעם ע- הרמזתן, וסמ*ש הוה היכא דעובדאמשא
 פ- צעקה שלא שמעו אפ" כי לה מושיעאין
 עב"ל. חמך לה תועתע שם ואין כעןטירה
 ל- רצה שהאנס ה" שהמעשה גם יתכן3א*כ
 זה ובכנון על" זיינה בלי ואשה נפורצחה
 ה- עונש חותה 2ועתשע מדדה  הרקם גםהרי
 המציל לכהת  ונגוסה לפי דדג1: דהוה לההאף
 וי שחייב. תצפוד ג'ע ע"ז של ברפותהעצלך
 מוכח מקרא מ*ס מסוק להמיתה שאיןהגם

 ל- ות"א היו ואט מום חטא לה איןשבודאי
 מעבש, פוצרים בכה"ג דאף יה מדיןבודק



ישראל

 לפחם אצ שאין 4הל הריבאש כהב זהעל
 פחד תופלן ששי מהמת שעצר למימשם
 מיתא פהד מחמת ~תצ דהק ע-3.מיתג
 מיתא מאמת או אנס מהמת כהב רישדיקא
 הי עצם על צמו אתסיס דאם כעןסחם,
 עפטור, בוזר אז המיצן לחו הנםעבירה
 דהקבא מהתם ~פי שאין כהשחןחלא
 עפ"י עצמו מציל ח1א מיתה פחושיש
 הב"ל העבהחח? סר אעשר עץ* הואיזבחו
 שאפש השערסה בצרה דשאני תסורשנהיי
 להני כיהה ארן ג"כ למיתה עצמה םאם
 שלי' לבא יכחל שתאנס כמן הצבירה %צל

 תורה אמרה ירכן לה, מוש"* ואיןבצע
 שהצילה אתחל אפ" מות חטא לה שאיןהתם
 במי משא"כ ש". שבא עגי 22מיתהנפיחה
 על" ושרבר ההולך המצדה לקהםשבהז
 חצקו*2 פילא פפהד להביל רייסישמ?ר
 הש4 גלל כך במבוהק. עיירה ובעונש,חיהכ

 אעשב ההמבים לשיטת יומה ההבריעוש
 בי תבואר זה חצין חזוק. המלקם,קרשית
 לנערה אק דבר חבש" לא ולנעראכהות
 נפצה הצילה אולי כך ההבר ולמה סהרחטא
 הפי מסיק ע"ז זו עבדיה עגי מיתהפפהד
 חרצתן רעצצ על איש צום כשפשר כיסוק
 בצי חמן שפירשה אנערה יצקה רבוןמשש
 שממילא וכיון הנפל, הרמזתן כפ" להשרע
 פטר היא ע-כ ד מעבידה להרצל בהההאין
 סמירה ראפ? פץנייז~ז י"מ לו אפףרה
 בי דרק כללי ממקרשות מוכח אר-ןעי"ז.
 עיי ממיתה עצמו שמציל מי פסידכת*נ
 ע"ש סי דהיעו אחריגא בגומא אבלנגע,
 להבצל כדי עלי' רשובר טיבעה להנצלבבז
 להרסי יו "רי מוריש, פסור איצממיתה
 עבד שאם בהשי לפסקו מספיק פרודברם

 הראוי עשש בהד חתן שכשיןתתרפא
 השכןילה

 מש*מ הביא שם אמלך בדדךוצין
 ל- נחשתית אם יאף הרמזתן בשםמצבות
 שפיר אבס אשוב מיחה אתם פחמתברזל

 מתרפת אם הסה זד ולשיפה לבעלועונותרת
 אין עונשין אין עביוית סו באחדעצמו
 והוא עכ"ל. קח לשירה אונס שהנדבכען

פהסבא

 ז*ל חרמתכן ווקל בד"א ע*ב כר יףבשרם
 במושו חבץ שכוום בידי שנחבשההפ4י4
 דוה )שם הוצ' שינא? הצעחכ*ן ,צםשהבהו
 לבשלה אמצה דבנתרצת 82שות( ידיושל

 נ- חלף שייבר 4צץ עלימת. 48יגחמדאל
 ערפו הציל אם והתהי דלדשןפב*םרבצותא
 פטרן 4~1שב*ן השב, אנעל עבידותבו

 ל- "צ הרישוש בפ4 ושל דלפי)ח-ברא
 שנהדצית אשה לע"ע הו21כ*ן סץש ביןנחלק
 לשיי אולם עפה  שמתרפא למי מיחהפפחד
 תדאה הרמישן( שיטת .זוהי המלך הדיךשקש
 דה- הנול. נהקירה ת4ץ דמהל4קותסלומד
 אלא איסורא עביר ואננס סקל ההחאג'רתם

 מי- דלא סגל 4כי מהצום סהצנש,שפסור
 גו- הצבירה על אוחר כשאונסים אלאפטר
 פ- להנצל כיי ניצון כמועצר גמצא*כפא

 דחונס ר"ל והרמזכן בעונש. ה-יבפיהה
 דגם קאמר לפיכך 3לל איסורא מיחשבלא

 אצו נמהר אינס סקריבכה"ג
 תלה 1 דחקירה לדכי ושתינן.והשתא
 המתלוי סקור דוון יגל דרביתא,בשלוגהא

 ד- יתברג לאסור והרפוא, העימור ביןקת
 מצות דיש דנהי סול והרס"ב העיסורבעל
 כשן מגס תפילין במצות הקטן לחנךחינוך
 בגוף כ"כ ליזהר העל לא שהקסן לחושדיש
 ניתש ואקע אף בפז עבייה מרי תא2קי

 עד תפילין להניח שאק פסקו ע-כשריין,
 והבהל הסור משא-כ פופ: 4ים יו כןשיהה
 לא בקסנות צ באשם עביוא שהשברסקל.
 שמא כ*כ לחהש אק ולכן כלל אוצמאצייד
 כרשאי נקי בגוף להחפר אקטן וצללא

 תפילין בסצנת להפר דיש פסקו4ם8ע*ה
 העבר קטן' שרגזבההמן
 טען סכרים של ישרי המרדש ידועדהנה

 לו חפה עע*ז והלל עצ" קללו יצירםבצת
 כמזיד שוגג דן אתה שבשלם שוסההקבעה
 בזה שף סש4 בישמת 4שא*ז כהלן.ואינס
 בכח מצרים מארן דיבשי? אשר אכותבאת
 אתקיף וב"רבתל

 ווי בתיזת סרתם 4הע צפעולכמיהה

 בפי בהם ששפז רק מצית לענטז,אפסים זהי ע*? לעבור בניי את כופין היהמצרים



 סבאישראלט

 ןל לעבוד או"ם שנפו מרט לח חשדך
 ידע לא תצרים של טהו מכי רעד דשדתן

 עוב סכנתו. ה" ומה לרצון אבס 2קלהבהק
 דהמצריים הצנענ"ל

 ה-

 בנע את נוגשים
 וכל להמיוג כני ער ובלבנים בהוסדלששל
 ה? כצותם עוז עהם- שהגא להם ומשהשהסי

 מצן ע"כ תיצל. השעבוד עי עליפקקים
 מ- עוז עו"ד נקרא זה וגם סצרים גולשרו
 אלא גופא צ-ו על מש" הי שלא כקורצון
 ווי היוטה עטת הקברה אבל עוז, עזיהצלה
 להבצל כדי שעטו מה גם כי אנף3בצ~ם
 תי- והמשסה נסור אונס נקו-א ממיתהעי"כ
 ימחש. הסצרהם הטגשים של שראשםסלת

 ה" במדבר אוראל והסחו ההנאוב
 הזקה אטמה להם ה" דנותי הנ"ל.עטי

 הי העיד וכאשר עבדו. ובמיה בה'וישמיט
  נעדריך הסד לך זכרתי זך אמר כהנשיא,
 הארץ במדבר אחרי לכתך כיהיתיךאהבת
 עקא, יא שולם ב'( 2ן )ירמי זרדיה,לא
 בארץ ואלמוג צ" בארץ עצמם ויצאוהם
 כהברי ו1ם, אום ישב ולא איש בה צבאילא

 את 2י2"הם שרשן רצד ר, הפסוק שםונביא
 עבד שמשה 1מן חפשת להם ה" רצנומשה
 העם בין יעמוד והוא לפניהם ישבר הואזף
 כ- אולם 2זכיהע. יביאם ועפשם זףובין
 גישה. את ראו לא אשר עהעים עהץשוה
 מצרים בשוץ העלט אשר תאיש משה זהכי
 להתש התהי* אז כי לו. הי מה ידענולא
 נמ- הם כי לשוכה שנקלצו הטכסה מזלאת
 והנחהא הבחל המובר בלב אחר באיןצאים
 בה אק אשד וצפעון ועקרב שרףנחש
 המהבד שפסק ודצם ס" בשמע ומצינומים.
 שבת יצא מתי יודע ואעו במדברההילך
 שכהחו ל2ו אל ונוע מיום ימים דמתה

 בכל בו לילך ומותר חמי דהטכיומומקדני
 ימית ילא בדי 2ו שסש,ן בהם חש"יום

 כך ומשום 2', סרק במגמא ע" גזירההארץ
 אותם ויהודון דב כמזונחן להתשהותיכלו
 לל- מסכנת יוגלם שזה במענה ע"זלעבהי
 ר"ל. הנויא הטיבר שלכות

 אלמגור הרים ששית היטב מיושרובצה
 דשיו שגירה הפלתן היופת רבנו דסמיהננו,

 בשמך, אפך יהרה ה' לנבה השצנר מעםשבכוזב
- ע"ז, יועבדו בפציהצקת  (18ר - הרי 
 אד וביד גדול 2בה מצדים מארץהוצאת

 שנקברה בזה שהמהנה אוותם פ" בפיקה,
 א8ה וגבעולם שנשה ואמר העושן סטנתדהה
 שהשתרד לפי כרצה ואינס כבתיר שיננון
 אשם הוה מיתה ונסכנת להנצל צייע"ז
 אשך יתרה ה' לסם אשיא וא*כ ופסור.גשור
 מהמת אלא ע"ז עבדו לא שג*כ כעתבעמך
 ביקש ולבך הזה, הנורא בגיזבר מיתהפחד
 הרשה של ההנהם תפיך 3טץהע וווכבצעק
לעמך.
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 דשנתי במילי נלבלר נוה" מהאמרתי

 ושכבאר זי"ע, הה-טלא בעל לכבודתתא
 זבוחו כי א2י בסיה אשי הי"ו, מצוההבר
 ל2ו שנעמדה ד"א זצ"ל הותני שלהגדול
 לזכות כתולל יקוי ליעציא הלום עדושהגענו
 וצי- הפלק במצתה ויקרים הגרפיםנערים
 הי וכל השבינה. בנפי ההת "~עציסםצית
 עולס קיים כאלו מישראל אחת 2פשמקרס
 לפרוה כי אגוד מאסת לעז(. )סנהדריןסלא
 שנים משבצה יותר זה באהה*ק דרשהנני
 עד לאישהז העצב את הברתי לא זאת2כל
 להחמת בהבצע בפעולותיו . התהליךעף5א
 בשטה לפעול הוקתהלבו וביום הוודה.קרן
 בחמש לי שנודע סמה הלק אף ידעתי לאזה

 עגום הסצב בעויה ספה. שעברוהשבהמת
 המפמרים סקרים לפננו ומת2ה5ליטגשור

 בש12ע כי לי סחר אהד סופר ראש,שערות
 לפניו שתצי המזחות בין מצא ל2רשעבר
 ר"ל. ניר על שצולמו מזהמת ע2עלמיקן'
 אצל לבריקה מזההתי המביא השרץוהרי
 במזהות שריצה זדתי כזה, ירשו תתהסופר
 הס- הכלים נמצאים השעפתם לסהדרק.כשרין
 באלו. אנשים גם להבשיל המוכנים מצפהרי

 צעירים אלפים בארץ נמצאיםלתחנוננו
 מציהים אינם ועזר המצות לגילוהגהה
 להם לקצות כסף לאביהם שאין גופניהפילין
 בסיף השם בר-בפיה. סעודת ולערוךתשלין
 ה- הרי פסולים, בתפלין הנכבלים אלולזה

 ביתר מצערת זה בשטה שמצטיירתתכונה



בז סבאישראל

 לתקומות ת"ח אבוכים שני ולחתיבצתה.
 המזדי למועק ירפש, וההרים שםשמויכזים
 הפסולת הכמדקקן שאווז לדמר לי וצריין
 בל אנמר המגא 5צינ4 ובגמי 5אד. הבה"
 וציי בזרושו ותפלין בראושו תפלין לושיש
 של% בחיזוק הכל בפתחד' ומתזה בבגודצית
 במהרה לא וצמשולש יתחוט וכבשמריחטא
 אנונו והיה ע"ב( פרג )סנחדת 4צ'ינתק

 הק- וז"ל ודביי ספק לכל מעלמאמינים
 ארצה פוברקתם ימול לא יציב אמתדושים
 אלצו אדם לבני אומר ואינני השיהה,כחוט
 איכל 5כי לבבי, נגצי אנ, .הקנ אולםתרו
 והרי חסא, בלא במפיק לבי זכיתילחמר
 כ- ציצית חיבש עם בכל תפלין מניחאני
 יהבן ישיך פחמי %ל ין מתעה ובםהשח
 אם כי זה אין בחטאים, אני נתקל ואתשבכל
 זהיתי פלפלי כי כדיהן, אינם המהשגם
 עלי נאמנים 5רקזזקמון פרטיהן בכלמפייסן

 )עה-וי ובקי קב שנמשבהד - ראגבי ד12ינו
 בזכויך. סחסא ניצל שהעתי - סב(בין

 44קים אנו כאשר אלה בימתבשרם
 אציב כל טכף להנצל כמזבים שמיםלרחמי
 ולבדוק ררכן לחפש שעלבו שפ1*כחפדב
 ובמהצד ושגם, סיג מכל נקיים ש"העביעצו
 כשיים שישי והמצות התפלין לבדוק"ש

 וקשרתם הדא, מפודו מקרא כיבהבלית,
 יפוכם יר12 לעלען 4מף וכתבתם היןצתם
 כל אם וחן" יסף. 4אדטה על בניכםהסי

 תבדקו עליהם שמנטל מה יעשו כברישראל
 ב- להחלהע עליהפ יקשב פהח"הם15חות
 דההשקרות הקלות משל מהסת כשיית5שתות
 לק- וכדי ר"ל. קדושה תשם"פי ולבשוק
 האפ- להם אין כעתר היקרות התדהותננם

 הרבה עד=ן יש באלד שאף גם ו5אצעיים.
 כתשלום. לשי חששותלוצרן

 כוי "ייבצע ייסוגו ושחמוד המצבלאור
 ממפ- שאחת ההזרה* קרן להרמת נפשפר
 אלה בממית להזהר אחסני %ת לפרדידתע
 כשרים "משעהע תפלין מספיק עההעלדאוג
 תשי להשיג למ1י10"-אמצעיהם לעוורונם

 את כעת ארחיב לא כשרים, קיזשהמישי
 כי וציעצע של וששטותיו מוסתו עלהאבוד

 לסדנא יכיל תחד וכל כמהתרת כברהשעה
 ועכס שתשמש סבא ישראל בירחוןהפרשים
 לב אל לדבר אלא עהה באתי לאהעליס.
 לסמול שיתמסרו זצ"ל "גהוק חו25יהלסאה
 הנוצצים. השטחים בכל החידה קרןלהרמת
 וצול ליפתני רוח לנחת שיה" אניובטוח
 חותני כי בפנכה עלא לאדם חצין ונרןבגן
 אהבני אא2 להדריך תטרד נפוזר מסדזי"ע
 ל- חכה הטרודה. וירטט החידה מבועיעל
 של בהרייתא זי12ל% עד גדולה ישרנהנהל

 החורה מבצרי כל כששד אירופהיהדות
 הצנרר עמי ושתרכו נשדרו כבר יגיששת
 יטלו שתלנ2"ריו הוא כדין ע"כ ימ*ש'24אצי
 רק מבליתן שכל חלו פעהית בראשחלק

 אהביי בקרב והמציה העורה קרןלהרים
 4ףיי ומהלוקות חשבו2הנ ע1םבלי

 אשר ישעטנז באיסור לז?גגסאבתב21ן
 רוב ועפצי מחי, בזה כמכשלה רב"בששה
 ונבי מקרים היו קמעים. בלא בזהנכשלים
 שלב- סדיי ח"ח חבהכום של מעיליםדקו
 שעסנז בהם ושמצח ארשים כמה כברעים
 שלובש  שסי ולאווש 15שר*י ידוע יהריר"ל.

 קש. אהבעים מהקבלת אינה תפלחושעסנז
 בשו"ת לעייז פו. - שמן אותעתושעטנז
 יהא2יינו לא למה הש"כ ד( ס" מיההשיב
 בכל "ה" לא למה זה, בשטח בנעשהיותר
 לא ולמה שעסנז, לבדיקת מעביה ועירעיר

 מאיי הישב להיפר הקרל דעת אתישדרו
 והיצרנים קוהה=סים ולראות 8ג חסורסור
 מבי ממש יזה הרבים' למכשול ינעמולא
 ואם עיר "ש חסר. לא ח" בתנה זהחיגת

 411מ- יהודים הם 5דשב" ריב אשרבישראל
 ואיחם כדו' ברבדה קום והיי 4טצדהע, תורהרי

 שהמשפעה מחני שם גם חסרה ונכבר לינה"ע
 וכל יחסר אחד האיש חצאלח1, לשףל.טטע
 ? שעטם אאיר בחשש 4*ו הממצלהעדה
 בשףה אפכשלה רבה בתשר גלוח בעייןגם
 לושיל דהכים לחפש לב על שם א"שוחק
 זקה להשחית שחת מהדה ישראל בנינערי
 הזכר- רכל. לאשם וף על ולשבור ק"ובתער
 5ק4ם אויש רבדת סני ענינים מספר רקתי

 מקצת להעניק נשביל רק אס בהןלגדור



 מבאישראל3ח

 3ה(. כנ, )שכות מימיך. ואת להחתך את דברך אלקי3ם הי אתקצותם
 יחיה בלשת וממים דבים כלשת הכתוב מתחיל למה בספה"ק שהקשו מהידוע

 והנה תפלה, ן אומר הף בלב שהיא עבודה איזוהי ע"א( ב' )תענית דרשו חוסל דהנהוי"ל
 להמשיך משא"כ ע"א(, ח' )ברכות ימאס לא כביר א-ל ונאמר בצבור מעלתההתפלה
 ע"ב(, כ"ג תענית )ע" במסר שמצינו כשם ביחיד גם זה הרי מישראל אדם עבור ובדכהשפע

 רבים, בלוון תפלה, דהחצ אלקיכם, ה' את זעבדתם לכהוב שפיר קרא דייקששיכך
 יחיד. בלשון תו' מיציך ואת לחמך אתוברך

4,
 עם עצטו הכולל במעלת הקדושים רבותנו שהפליגו מה קרא בהאי דמרומז י=לעוד

 כקב )הסחים עקיבא ו" מידרש כנן זה את נקראים הצדיקים והנה בסיוע, הצדיקיםתפלת

 קרן להרים ומרצנו והחשבותנומזמננו
 ישראל. בקרב ההמצוההתורה
 וכפר עיר בכל להקים אסונה עצתיע"נ

 להתבונן התורה קרן להרמת מקומיועד
 ולתיקק לשיפור לפעיל איך עצהולמכס
 ובפרט החודה. תצוות בכל הצם בקרבהמצב
 יושע וממנה ליעקב הוא צרה עת אשועכשע
 הזחל וכמ"ש שאת, ביתר כך על לשקעייש

 מה עשתו "רבש"ע ע"א ל*ט דףבסוטה
  המבסחתני, מה עמנו עש" עליצשגידת
 *. ושף השמים מן קדשך ממעוןהשקיפה
 שהלק איך ולראית טנגד לשבת לנואסוד
 ה- לקיים ולעותרם לחזקם עלבו שומהחני, דחי אל סךהי מתדהדרים ישראל מעםניכר
 תני- אל קספהא כדרות 12 והחזקתמצנה
 אלא להקימו קשה ויה" ייפול שירדחהו

 ברויי )מובא וכו' היד מוטת משעתחזקתו
 הנורא החורבן תחרי מכפש לה.(, : כהויקרא
 מן הפליטה שארית שרדנו אשר שפשעבר

 בעורה יוודה בבית הן שרף אשרהשריפה
 לה- יקר נכס ושא ויהודי יעיי שכלודאי
 כעל עליהם לשמור ועלנו דהזזןצהוכינה
 עיברהבבת

  שמצוה איך בעליל רפאים חלובענינים
 מן לו מסייעין לטהר והבא טצוה.גוררות

 מ- ונים נסעו שבועות כמה לפניהשמים,
 מח- שלא להם וספהו עיירה לאיזואברכנו
 מכשולים כ5ה נגרם ועירם המקוה 4תסמים
 ויבר. לתקן והשפיעו האברכים סרחויצל.

 שלא חדשים כמה שזה להם נחיםבינתיים
 באטלהרם הבשר ומוכרים ד~בשרשנקדים
 אחד יהודי צאנז מקרית שלומו ניקור,2לי
 סיע כך בחוך הדבר. ונתש בניקורהבקי
 אחה"צ כל המהמדבבים רבים נעריםעל
 מת- כמה לשלוה החלטני ותחלית שסרהבלי
 המבוגוים התחרץ הנועו, עם ללמודויכים
 הירה שהפרי גם וקבענו בנעריםלקנאות

 ארוכה זהב שישרת צער כךלמבוגרים.
 דבר של בסופו העלולות בריכות פעולותשל

 בתל לאור מאפלה כולה העיירה פנילשפה
 ה- סן סצט בספה"נ שאיצא וכמובעזהי*ת,

 החרטך. טן הרבה דוחהאוד
 חותני ול וצוזל זכותו כי תקוהאני
 כאן הנאספים התלמידים כל על יקזצ"ל

 לרצת והכו הבגשמית ברוחניותשיתברכו
 ובמצהיר בחורה עוסקים בנים ובניכנים
 יה" כבד דובעל*ט בשנה שכשנתאסףויהיר
 הקדוש וחותני המתים תחיית אחריבעזרה
 תלסידע את וכהריך בראש ישבבעצמן
 אכ"ה*ר. סתורה ה' ויראת הוצרהע"ד



כס סבאישראל

 להתפלל היינו אלחשן, וף את ועבדתם השאגרב ת34 לרבות תירא אלקיך ור אתצ*ב(
 והפירותי פיסיך ואת לאמך את ובדך כאמור תפלותיכם תתקבלנה ישד הצדיקים, עםיהד
 מקרבך.מחלה

4,
 ומפל ועוצי וף את דוריתי לגד( )תהלים אכחוב את גם לפרש יש יה דרךעל
 הנ"ל רגע לדרשת הבונטה וו את 'פדד"טתי לפי ע"ה המלך דוד שאפר הצילני,מנורותי
 בעפר ומתאבק חכמים לתלמהי וצנה שחני כלומר תזח, לרבות תודא אלקיך ומ אתולדש
 ומכל מפציתי על השיית לי וינה וענני, זה והל בתפלתם הפלתן כולל והננירגליהם

 הצילני.ממדותי
 ,4 *4ג..

 נ(. ל, )שם הפקודים. על העובר כל יתט?ה
 אוצרו, חיש גשש כופר ישג( )משלי יושה אאיר נפשי כפר חיש הטוגו לו שאמרכיוז

 אמר חש שי מרבע גמד למשה "קב"ה לו הרחה רתם אסך נפשו, טפר תת עבימי
 נ"א( תהיים )מלדש יתנו. כיהלו

 רבנה משה של תבשמו בזה נתיישבה היאך להבקיש
 מחצית עיי להן נפשו בושר לתה יתכן שאמנם למשה להסביר בא שהקברהונ"ל

 לגיחו טרף מכיו אפו ובזיעת ראש ש יוקדת כשהחמא בשדה עפל שכשאדם והואהשקל,
 להן תרומה לדרויש תרתע טוכן הרמי מצוה לדבר צדקה מאתו יבקשו כאשרואעסוק

 בשפחה חזק אלא לחמו לרעב מלפרוס- נמנע אינו לחמו יביא שבנפשו יומרות ויל,מרכהשו
 תכון. מתאים נפש כפר שרתוחת היא כדחית כזאת תרדמה אגו לבב,וכטית

 של מטבע כמין למשה "קברה לצ "הראה מאיר, רן של מדברת הנשמע הרמזחי
 בלילה וקרה חורב אכלה במם תפחם בזיעת מישראל אדם עה* נרכש שהםסצבע היינואתן",

 שתחלה כזו מטבע חפצה, ובנפש שלם בלב בהתלהבות, ה' תרופת לתת מזדרז יואושעפות
 להית ראה' ישראל ושהבת וף למצות ההתלהבות באש שניתנת ומישה אש בזיעתנקנתה
 עשן הבש משה של לתמיהתו היא מספקת תשובה וזו ללה, נפשכושר

 ,ך *,ן
 דה צוה אהגר והדברים אלה אליהם הידכאי חמדאל בני עדת 5ל את גיצהתקהל
 ש. לדג )אצם איותיילקצש"ע

 ונקי הנך וישר צז"ק 58ש איי ריאמר, יגוא ץר*ש צדיק לאיש ליצהרר; פניםשתי
 מדבר להתרחק שתקט חזאל טיוב יתעו שי אין ולפיכך עבירה, אטד מכלאחה
 צחרך הש בארצעת המופצעים מנהפכים לאנשים אלא נתקה לא אלו תקנותעבירים
 ועיקור כלל לכך אקים אעם שכמותך יעת נקיי אך יחעאו, לבלהה החמא מןלשמרם
 לא לד מדרסת ובעל רס"ר איגד הלא ףטעהה והמגושם הפשוט האדם אל יבוא זאתתאימת
 עמך ובמופלא בתורה שמפורש מה תשמור אם לך די שלה ואהיההית "תקנות גלנאסרו
 תדוזש.אל

 -, כאחד אלו נסוחיות דנית שתי ישראל של מלבם להוציא רצה עגה רבע משה-

 שניאמר כקסנים, כשהליס כאחד, כלם "שראל4, פני עית כל אח משה "ויקהל עשהמה
 הכלל. % יצא ללא כלם חיברים כל אותם", לעשרת יי צמה חשד הדברים אלהאליהם
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 א(. פ )אפתר פשתא"הם. המה היהודים ישלטו אשר ההשהנהפוך

 ואחרי בהם קרס אותם רצנו ועבדום צדיק אחן יאמר שלא עגב( )טן ברכותבמטו
 יתר: כשפת לכאורה בראה בהם מלת והנה בהם. קהס ל% מיול ברכוש ישמדכן



 סבאישראלל

 נשתנו מה מצרים יציאת בעת טען מצרים של ששרו אירא יבמדדש לפרשתהאה
 הפריכו בעצמם שהמצריים הוא האמת גרם וכד, עע*ז ותללו ע"ז עוקץ הללו מאלואלו
 עליהם להקשות דבר לכל כיהודים אותם חשבו הפרך לעבודת כי הם, במעשיהם זוסענה
 השפי שהם כמות אותם לגאול עליהם ירחם ג"כ שהקב"ה שוא בדץ ע-כ הזוצבוד, עולאת
 ברכוש יצאו כן ואחרי שהם, כמרת בדמו קיים אחתם וענו וצביהם אכתצה תוהי עע*ז,נוהם
 והבן. בדם, קיים לאגדול

 ראויים ישראל בני שאין המקסרגים כשימענו הימים באחרית גם יה" הזהוכדבר
 הרי ע"א(, ג' )ע"ז בישראל בהן ויעהז יבואו מבם הקב"ה להם יאמר אזי ח"ולגאולה
 ובעיניה ורזיפות, בגזירות כשהמדובר גמורים ליהודים אוחם מחשבים עצמם העולםאומות
 התבחשו כבר אבותיהם ואבות אבותיהם אשר יהודים (ןתם על אפין פסחו לא שהםראינו

 ויטפחו הללו העובדות יבואו ישראל, בית כל צם יחד הגאזים לתאי אותם ודובילוליהדותם
 "יו והכל שמז לא לאשד אלקים עובד בין הבחנתם לא עתה עד לאמר המקסרגיס פניעל

 שאמנם דמי עדים כמאה דין בעל הודאת והרי צוואריהם על אותם לרדוף בעיניכםשוים
 עולם. גאולת לגאלם מרובה סובה שמדה כו*כ אחת על וא"כ המה, תהלתו ה'עם

 כשיבוא שיצו בעינאיהמו וזמה וההודים ישלטו אשר הוא ונהפוך הכתוב פ"תה
 רדפום, שהשונאים זה ע"י רק גהשפה שיהדותם אלו כל את גם השי"ת יפדה גאולתנומועד
 ישראל. ישמח יעקב יגל עמו שבות הן בשוב יפקזווכולם
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 ששדכי. לברוך הבע ארור בץ ידק דלא עד בפורמט לב18מי אין-טטיחייב

 ע"כ(. י)טניה
 להכניע אפשר חי הוקר ואת השקר' מקור שהוא עמלק מחיית זמן הואפודים

 רק תלו" העתידה שהגאולה פנחס מדדש ספר בסוף וכמובא לאמהי, האמת מדת ע"יאלא
 שלום רבדי וגד היהודים כל אל ספרים ואסתר מדרכי ולחו וצ*כ עישש, האמת כחבהגברת
 שום בלי שמים לשם המצוות לקיים יהחץ בל עליו מקבל ובפורים ל(, ס, )אסתרהעטת
 דכתיב אחוודוו בימי קבלוה הדד אעפ"כ ע"א( פוח )שבת רבא וכדדרש צדזיותפניות
 צמי התורה את קיימו .אז שעד היינו ע"כ, כבר, שקבלו מה קיימו היהודים וקבלוקימו

 הטוב מרצונם התורה את לקיים התחילו בפורים אך כגיגית ההר את עליהם כפהשהקב"ה
 שיום זוהר(, בתיקוני )מקורו בספה"ק איתא וע"כ רשני, כמ"ש להם שגעשה הגסמאהבת
 במצלתו דומה שהוא ע"ש כ-פהקם יום שמכתה כפורים כשם חתלה במעלה ההאפורים
 ודו-ק. פורים,ליום

 דבר עמא וכן סוד, יצא יין נכנס חז"ל אמרו ע"א( ס"ה )דף  עירובין במס'והנה
 המן ארור שיאמר מפוכח אדם והנה בקרבו, שומר שהמפוכח מה שפתיו על מעלהשהשכור
 עוטרו את לו יבטמי אם ואפשר ולחוץ השפה מן רק כן שיאמר אולי יתבן מרדכיוברוך
 בין ירע דלא עד בפורמט לבסומי אינו חייב ע"כ חיה להיפך גם לומר מוכן יהא האשל

 דרכו וייחם הצדיק מרדכי של במדותיו יחזיק זה במצבו גם זמם מרדכי לברוך המןארזי
 שוא. היהודי מרדכי וזל סתלמיריו שאכן לאמתו האמת יתגלה אז כי הרגיע המןשל



 י-ףיף4444יי היייי י4444"4י4י-י

 בריל זלמן ולמה מורנוהרבני
 בנשיכהר"ח

 קבועבענין
 בר יצוק ר' אסר ע"ב י"א רףבנזיר

 לי רקנו צא לגילוחו השצמר לצי אמריוסף
 הנוצים בכל אביר השליח ומת סתםאנצה

 זכית שלהשיש עושר שליח הזקהשבעולם
 קדיש גיהו הי ידע לא הא ל" פירשדלא
 אשה אנא קאמינא לין אמר 5כר איתב"ל"
 ו- דנץד איוורא את לי ואמרת נייבאדלא
 דאסוד יניי פף וכר דנייך נמי הכאנות
 רוב בתר אתלהק ולא שבעולם נשיםבכל
 ובהיס' דמי מחצה על כמחצה קבועדכל
 רק האימד חף דלא כחבו אכיר בדיהשם
 ניכר. אינו דהאיסור קנסשכח

 סתר גיטין ברשב*א מובא 1רסב*ןאבל
 באדיס כהפרי עפש, חסור ד5יינא סקלע"א

 אם ססהפק י*ד סרק בשפוד ק*י ס"ביור"ד
 יו ולנדידה הוצרה, 3ע או דרבנןמדינא
 שמביא מה לפי מהית דהוי נימא אילעדור
 שעט סמהר"ם קימת ושזד החיים צרורבעל
 יר- ח% התיך מקינון טהרתה קהשפתעל
 אידע, נחל מקים יודעים אנו אין הלאעים
 אהמרים אק ונב מכח הבא אעץר כיותירץ
 ע48ש ומתצה על כמחצה קיצע כלאצלו
 תרצה ס" בסי*ז גם חיתא זה וכעיןבדרכו,
 בא האיסור דאין הכא חיא וקשהסק*ב,
 תו ולטפתו עושה דשליח חזקה מכחוק
 אמרי' ולמה רוב מכח הבא חיסור כפוהה
 קגוצ  בל בה אמר" נישהצ דיש  ואשהכאן
 הף קבוע דהרי  למיסר ליבא ילפי"זהצף

 הפו"ב במצדד גוו דשדייתא מדינת.
 עדיף, ויבא וחזקה דדובא  דהץעהלרע

 נגד ד5עיקרא אחזקתא לנעקמי כ5ץ זהאך
 כגון סעם מחמת הבאה בחזקה אבלהרוב

 חזקה אויבה זמנו 1צך צדע אדם חיןחזקה
 מוציי אין דברוב מהתנא דעדיפא חזינןכזו
 סהרנה ממון כשיאין י וכחזקה מפתאין

 כ*נ אין מ1ה אבנם עקב, 1' בביבנס*ש
 בתוס' וכמוש שיזבח עייפא י דחוקההא"

 לרדיא ושהכא "38תבו עקב ב דףסנהדרין
 עדיפא י חזקה עכ"פ ע"ש, כ"כ תשיבלא

 הע טעון, כמציאות שאינן הזועתמשאר
איתא

 במהרישי
 ציידה. ע*ב שורש

 דרב ממלוקת גבי ישג צהב בביבוזעה
 אחר עממת הולכין ישרן סובר ורבוש"ל
 שגתאר- מתפשה רב על הגב' שקשהטיוב
 אם4י בדיה החציי וכקשים וכר ר4 ויחואית ניש- בחולפת נשים דווב דלימא וטוןמל1
 פרעתי להמר ריכול בטיש בימן דיהאהמך
 ולגאודה עיי*ש' וכר היתה דפלמנההכל
 דמינו %ף אטרף רוב במים דטי% דא"מזה
 פ*ב ס" בחסמים כדאיתא דוב מטעםיצא

 רובא, מהאי רהנא האי אושנא מאימלנאורה
 וסוקמינן הדדי להדי רצבא אוקי אמרימ"מ

 יהיכא תמצא לפזיז חצ'פ ממון,אחפש?
 במקום נהגו אמר= לסיט סנטן חזקתדמסייע
 ס*ל וואל איתא ע"ב ה' דף וכב"ביטב,

 טצי- זמ% בואך פורע אדם דאיןומההזקה
 תבע" להו אבעיא ושם - מהלוה, שמוןאין

 אי שקה בפטם מיגו א"א מאי 1מ12לאחד
 במ- טקן א"א לי דמספקא חתא צ*ש,לאו
 משום רק דוה להמר נהאה ה" חזקהקום

 פשיסא הכלאיה למינו מסמן ממוןדחוקת
 מיגו חף דהא חזקה במקום מט אסר"דלא

 חז- לגבי כתש אמר" דלא מ*ו א"ט4להוציא
 ואם חזוק, ממון שחזקת דאלים כזוקה



 א מב ל א ר שי

 שם התהד קושית לתרץ שקום יש כןבשמר
 ל לאחר נאמנת דתהא ע"ב קמאסיבסוב
 אינו לומר דיכולה בכצו נבעלתי לאלומר
 וכמרף זה ילפי שם, עי' עלי לבואייצל

 סיגו אמרי דלח פשיטא ממון חזקתדבלא
 ממון. חזקת אין ביבמות ושם הזקה'במקקם

 במקום מיש אמד" דאי לפזיזעכ"פ
 אפר" דבשנקהם רוב כבו נתקה וצי אחזקה
 במקום 5צו אמרי' לא אי אבל כנגדם,מיש
 רוב שנגד סרדכ הריפא חוקה אזם

 הבא ואיסיר לנמר 40ששר כב"ל, מצןאמר"
 ודוקא וכר קבוע כל ג" אמר" חזקו:0כח
 כנול. האחרונים כתבו רו2גבי

 בר דרסי עקב ור דף ביב התהדוכתבו
 הגם' קושית דבתרץ מפח וף בשבושיךחמא
 גבי מיגו אמרי דלא בשמר לי ואפקידשם
 דבשסר שסר גבי טה קץך יש חשרויטר,
 בלא מיחומים יקבצן להצצהא יכוליםאינן

 דמוציי חזקה לגבי סיגו אמר" לאשברצה
 אמי הלא דין אי% ההבועה בלא ממת בואים

 המא בר דהמי שם ותירצו מגה כףרי
 ברקום דמנו ל" דסבידא דודן אסוגיאפליג
 ד- ובשמיא ענש, עכבר אמר" לאחזקה

 לא שמהשל אמר ר*נ אמר איתא שםשבנשות
 כמרף ואז וסקל בעדים ששוכרו חלאש%
 נש- הפועל בפועליו טרחר "בית שבשלכען
 והיכול מהיך בעדים שלא טלכרד תצסלבע

 שכרך, נתחו למר נאמן שכרתיך לאלחשר
 לפרוז חפמילא עקש, 4צן יהתנן י' אמרה11
 למבחר צריך לריידגם

 התירדי
 ושפקיד

 דמצצ ה"צס' לש" לריי סגל הש"כ לשמרל"
 בנזיר כאן ולפזיז אמר", לא הרקהבמקום
 הנשים בכל דבאפר הבשפרא בשל הואידעי

 אוצר" לא חוקה במקום ומגו וטפלשבעצלם
 כאן אמר האה נאס"א עובדא חזקהא"כ
 בא לא דאיסוד אף הסף כמחצה קבועדכל
 האחרונים תתבו בודב שרק חוקה, מכהרק

 סובא. דעדיפא בחזקה ולאכנגל
 הפנ"י שמקשה שאי לכשב "צלפזיז
 תנא ס" המשנקא חשיבת על י"רבכתובות
 פרוב עייף דס*ס שם מכחצבותדמהכיח
 דדוב, ושכקש איסור חיקרו במקום אףר0ועיל

 מכי ובסיס פלפל אצלה בשרש ברובדריי
 הי דהא שבנ"י בפקיה בסוגיא עיפוששיר
 חף אצלה כשרים ברוב דשוסל דרניטעם
 ענש, ק"ו בדף וצם כדא" וכוו קבוע כלמכח

 בכופצצת מושר בחתם למוש לומרואפשל
 אחר בממון דההיכק אמר" חי זעיקאשם
 בי עשו כמצלה הסברא מועיל לא אהדוב
 לא והא רוב בתר לקלך דלא לבדיחתסץ
 הכהנם לומר צריכים חאג ממת' מחזקתעז-ף
 דפ*ל לש5צצל אבל הצף קבוע כלמרוום
 ב- סגי או הרוב אחר במןן הולבעדאע
 וממילא ע*ש' בחמסין עשו ימעלהסברא
 אליבא דההש הנ"ל 4רשב*א דבההבובתי"ל

 שפשל דרשי הטעם יאת כשמהשלדהלכתא
 דלא רק 4מר קטוע כל מטעם כשרצםואיוב
 סוס ואפכה יוחסין במקום חרובממכינן
 וכיזב. עדיף דמעם רא" יש ושמילאמיעיל

 ק- דכל הטעם מהכר שרב שזהואפשר
 ושכמשחרה לתלות יש לא הכמהשל חמץב~ע
 כהן הוא לנשא הורשנה דהכוע דידעינןהא
 8*כ הבעל אחר הלך בעילות רוב סכחרק

 הצרור ולפי רוב, מכה יק בא לאהחיסור
 ר וכו' קבצע גל בזה אמר" לן דגולהחטט
 דץ הף רוב 4ף זיקא הם דוה לומראפור
 כהיי לחלק ליבא ביהור הוי דדוכ א"אאבל
 הולי ושין ר"ל ושמהשל הישים, הצרור6ק
 כמכש דין רוב יצי א"כ הרוב אחר בממוןכין

 כאן למר קצל אינו ולכן סיג בסי'בפלחי
 הי בעל דהוא דב אבל קבוע, דכלהמעם

 רי הידב אהר בממון יצלכע דס*לשמעתתא
 קבהמ 5ל כאן אמרי' בירהר הוירדו

 וי יב מחלוקת לחיות יש אהרובאהע
 ס' דף פסחים בתחת דחף פה לפישמואל

 חם? של ואחד 5צה של ציבהים תשעגבי
 איי ש-צינן יקא טהם אחד תטל שבברואתי
 שם והקשו 4ש', חצויות דס' היינו נמלזה

 שנא המשוי ע"קש נברי ביד היינו דנמצאשם הגב' דמשגי ע*א צקה דף דבחיליןבהוס'
 ותיר- עכו"ם, ביד מבנמצא עכבר בפינמצא
 כש- ודצינו פייתי צבורים ט' דגבי שםצו

 הספק תלד הקבקצת כשקום הענברנמלו
 ח- דס' הינו חמר" "אה הקבהצתבמקום
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 ראינו דלא נכרי ניד בנמצא משא"כנויות
 אחד וולכין ולזה כקביעות ממקוםכשלקאו
 י*ד דף בכתובות ובהפלאה עבוד,הרצב
 יזצשע ר ואוסר אצלה כשרים דוב גביעקב
 ש- ששה גבי לק ודייך זהו קבות כלמטעם
 8ך במקום חצפם הסרק לשלד אצלםהלכה

 אצ- אוהה לישב שרוצה הכזע אבלקביעות
 ממילא הקביעות במקום הספק גחל לאלו
 אחר חקלכין עכףם ביד נמצא כמוהה
 ערשיהריב

 יהזת אסורה שהזתה מה להסתפקויש
 לנשא בסהר ושככהן שניסחר גשמה דק צההאם
 ל- לינוקא כצוררת הוזהרו לא ייתרישידמה
 והמיסוד עצתו בפני חיסור וכזה שןפסילים
 דף נדרים סופר בחתם 1ע18 בה, גםתלוי
 דאינה לך אני סמאה אימרת גבי עגבצ'

 כל התא שלא כדי אחזתה לפשנהנאמנת
 ההש' ומקשין בצלה, סיד אותה מפקיעאחד
 חתיכה נפשה שו" הא נאמנת לא והיאךזום

 מצינו ילא אלהמר דו ותירץדאיסורא,
 ומקשין עלהו, דק אצה חיסור על"שיושו
 וכל התם דאסרי ערב פיד מיבמותההוס'
 ע-כ, כשזהרת במי היא מוזהר יוצאהיכש
 חההדו דלא שאמר" וכין סופר בחתםוחריץ
 על" האיגוד אק לפסולים להנשאכשרות
 של קדהשחו משום רק לכשריםבפעולות

 עצמה ש רק נאמנת יאינה כיון וכבעכוש
 על" חיסור כשע אין מם"מא  בה מחהרחשש
 הק' דברי להבע  לכשורה דצייך  חףעביה
 איסור לגבי אבל זעה איסור גבימבהתש
 דלא לאו ויש בעלה תחת שזינתהכיסאה
 לכהן בשאנס אף לקחתה לחייב סמלהקמל
 קוקיית מחודץ לא ע"ב 2"1 כיבמותכדש"
 הניל-וצקםחתומ'

 אחרים חדל צ קושיא על תירץוהרען
 להפקיע נאמנת אופה אין דסדינאתפרצו
 מ- הלא לו גצשועבדת וההיא מבעלהעצמה
 תיקנו לה כסיפא ששמחה דגךלתאקים

 ד- לומר אששר ולפזיז ע*ש' חצףלהאמינה

 בפרע איגוד האשה על זדה ולהאיסור
 דאי- חקיכה נפשה ופו" %י דוקא ורההוי,
 סברת ניחא אזי נאמנות מסעם וציטורא
 לי השלה אע נדר פסעם 8ה אי אבלהותן
 ומשקיע קונמות במו מבעלה  עצמהנפקיע
 שכסדך נזי. דמטעם גימא ואם שעבוד,ברדי

 דשו" תה הג'ל, איפד אחפם צוללהתייעץ
 בדר טיסנם דפי אי דאיסחהא חתומהנפשה

 דין בעל בהימשח תלת נאמנות פטעם(י
 התחייבתם מסעם אי נאמנות מטעם "ףחי
 אפשר הה ל"ד, ס" הששן בקצותעיי
 לא, אי החש מחר בממק ה~כק אילתלית
 דוב חף אזי הרוב אחר בממון הולכיןדאי
 הילין אין חמר" ושי דין, ממת והזקתבירור
 כבשיטה ספק, יגב זיי הרוב אחרבממון

 בי- 5מה וחזקת ע"ב, ף דף בב-םמקובצת
 בחגב למהרושק שרעת טים בכאב ומשןרבר,

 המחרו- דרכו אע תל", בהא דהא קבלס"
 טחם "ש בירור שמת הזקת הה ואי ז"ל,נים

 רק סצ*ד ישוחת זפי ד"א לוסרלסברא
 אלים זהה" ממון דחוקת התאדשותמטעם
 שד" 411ב נגדה, נאם2ום השיל ששסובא
 סברת תה בהר ונטעם גבב הה חד*אנפשה
 רק הרשן תירוץ להמר קמל ואינושמואל
 הוונה איסור וא*כ יצ4ל' התהדכתירזץ
 לא ולכן ונגהן קידשת ממצם רק הואעלי
 וכרן קבךצ רכל הטעם לומר שסמאלעכל

 קקביעוח במקום הספק נל"ד לח כהןדגבי
 איסוד שץ היבב אחד הקשין ולדידיוכנקל
 שסעם לחמר מוכרח לכן דידה למתרק

 דזצל- וס"ק דב אבל ביוחסין, ומשודלדלה
 ביהוד דוב דוי חהכ ארנב אחר במסהכין

 מ- הם בצמד ישתאה ואקז דין סמוןושהת
 נמי הוי חד'א נפשה ושן" גחמנותשעם
 הרשן שידוץ לומר חשפופר נאמנותמסעם
 הששה על להזות קמל הענב חישדסו*כ
 דכל האיסור דכשע אף וא,כ בפגעאיסור
 ולפיכך אסור ג"כ דורה לנבי דק הףקבוע
 קבוע. דכל מסעם לודרריכול
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 ביס  דוב  מהינוהב
 כהן דתקפובסוגיא

 דכי ר, ה4 בכורות סהל' פ*בברמצכם
 כהן תקפו אם ב"ר דספק פסק ה*ג,מיה
 בשוגת עלע והא' סהץ, אוהו גצציאיןאין

 פ*ב, שם בם*ם ישצא שי"א, 0"הרשב*א
 עוב וק דף ב*מ הש,ס מסקנת כנגדדהיא
 %י כהן תקפו לך אימא לשולם רבהדאבל

 בכרר קניות שי חל חרפיה מישוציאין
 שאני. מאסוף מבאהדעדושה
 בפה 9" חוכם תקב בהזועת רהבהתצל
 לרבה רא" חנינא רג דסייתא הא םהקשה
 ה- מדתנן מהו אותו בוצשין כהןדתקפו
 אמרת ואי להתחור, לדיר נכנסותכפקות
 פרי זה במצא גהזד' אנחו מוצתכן איןות*כ
 דילסא וקשה בהן, של מממחצ מבצנוסר

 חשב דלענין משום לעשי שצריךהטעם
 אבו כפשי דכשהי אחזקה מוקברנן .מעשר
 יקא, בחולין התופו סמ*ש דבלין בחזקתה"

 אמהי דת"כ ואף שם, וברושש כן,ובבכורות
 אזקה עני פחז מוצשק דאע משוםהיינו
 ואזליכן פשיטא מעשר חעב לענין אבל%

 במצשר ח"ב דווא ואמריע חזקהבתר
 תקשו שלא כרז גמור לולין וידואמשום
 עישש.הכהן,

 בם" יצחק יד בספר מכש שפריהשפגל
 יש בהמה דלדל החוש ע-ד חרסיהרס*ד
 חזקה דצי והא תהדהד, משעת חוליןחוקת
 יתאדש העוברים דווב להשתקתעשוי"
 חזקה אינה להשנצות העשויי' וזחקהלמילד,
 אמ- דכי ות" מגא, ס" במהרי*סכסונאר
 היעז אגח להשאות העשויי. בהזקהרינן
 הוא %ם מסושקים שאנו בקמן כתןדושא
 קס- בחזקת להחזיקו א"א לא' אי קטןעדין
 כאף פשחהכ להשתנתה עשוי הוא והרינות
 עיבר עדיץ הבהמה אם מסופקים %נואין
 מסדי- אלא שלדה, ירחי הבהמה שהרי לאאו
 שהיתה כפו מותרת עדיין הבהמה אםקים

 חד להטחנות, עשף אינו תה עבודהבועת
 דוגמא בכמה דאמרינן מהא לזה רא"בית

 5צ דצם פהמישן %יסחר בחזקת בחי"מזמה
 בסהרה, לא ש כהשף נשחטה בהמה חםספק
 חזקה והזל למות עתידה בהמה כל האואמאי
 של וסרסור שאין דכאן טוכח ואעירהעצל,
 תזקה מיקרי לא להשתנות עשוי"הבהמה
 צויההעלל,

 אר בכהת בהמה שכל חזקה בהךהצה
 ביצה במסכת ועתד רשיי נחלקו קחמתסוד
 הבהמה של איסור שהזקת סלל דו,1*יכיה,
 ל- מינה וסחזיקין החי, מן אבר הזקתהוא
 איסוד דהחוקת סגל והתוהו נבילה,איסור
 ר- זבוח קירינה איסור פכח הוא תהסהשל
 לסבסוד, מאיסוי מאזיקין יראין משוםהייט
 פיד, ה* בשמעתתא שמעתתא תששכ"ש

 צמ"עע אי תלוי דביהיקותם"פתל
 להאזיק זיש סול דרש"י בשלילווגהזקה
 בצי הבהמה היתה לא שמקודם לכמו"~מר
 נו- לא וכזה סותרכן אינה עכשי גםתרת
 להחזיק דא*א סברו ופרד מקודם, כללתנה
 אסורה הבהמה היתה מקהרם כמו אלאכך,
 נשת- כבר והחיסור אסורה, היא צויהיגם
 אבמהקח, אית ודאי עכשיו ויהרי להידםנה

 שגי עזו ס" צען שיבת בשירתומצאתי
 בש- שייך לא דחוקה הנוגב, אביו נגדשם

 ממיתה, פמיר שחדם חזקה כגוןלילות,
 ותום/ רויי נחלקו בזה ולפינישצייתנה
 ה- יצחק היר תי על קשה לפאריהנה

 להשתנות עיצוי" הינתר ראין אף דהאנגל,
 להשתנותן עיסויי החובר של ההיתרסיבת
 שייך אונו כבר ואז יוטע,-, צטייי'בוהיי
 בתשובות ועי" השצבר, של ההיתרסיבת
 קט*ז. סי שלמהבית

 וה- רבד בכל למקהת יי דמדמתתהדת
 מותר דוש האם בותר, הוא אמתי היתרהוא
 האסיר דבר רכסו החורה, שהתידהמשום
 זמר כן התויא. שאסרה מפני אסורהוא

 התירה שכחודה ספני סותר הואהמותר
 דבר, שום התידה לא שהחורה אפשראו
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 ולא ומה רבוים כסה אסרה שהתורהאלא
 בהאמיש ימי מששה כעצמו מוהרחסר
 לעצמו וכפית מציצית אים היתרדצנין
 האיסור. שלילות רקאלא

 להיתר מבדאר קב' נדרים כרוןוהנה
 דסעסו ונ"ל עקש' בטונו, כמק הדהיתר
 וההורה פפני מותר היתר דבל כמהשהוא

 ולפיכך מהדת בעצם הוא והיתרהתירו,
 ו- לפי במבאס היזין המותרים דבריםב'

 נאסר אס וסועה שניהם, התירהתורה
 ספני היתר שאעו של"י דבו אואשהיתר
 התורה אסרה שלא ווק "תירהומהתודה
 המותרים רברים בשני אין אז מותרוממילא
 מק ידן על נקרא ויהא השתא דברעגם
 והבן.במים:

 ושי שם דבעי י*ז דדרלין הא אמשהצפ*ז
 ל- עמהז ישראל שהבנתן נחירה כשראבר
 מ*ת הדאב והקוה אשרין, או מותריןארץ
 בכל השנס בצי לא ושמאי סיד, סיחיףו
 ליש- להם שה" בנבלות כגון תויהאיסורי
 האיסור עלהתם חל אם הורה סחן קודםראל
 ל*מ ס" אפרים בבית וע"" לא,או

 8ספ- דמאי איוע במצפה שם הקשההטד
 האברים שיצן סותרים אי להטיס ליקא
 מקראי יליף בתוים הא מקודם להםשה"
 כאחד הבחים כחיבים שני הף וא-כיים שמות- מ*ת קודם להם ה" דאג ובנבע'בזב
 אסורים, דברים ושאר מום" בירדיםואין

 אלא, דיה ליה קיזישיז בתויוכמבואר
עקוש.

 סספקא דכי שפיר סתויץ הנ"לולפי
 שה" בדכוים האיסור חל אם להארסל"
 שם עלף שחל בדבר ינוקא -זהו מקהרם,להם
 לאחר אף טדתר ינה" דבר דהיינוהיתר
 היהר וצם עלי דחק דכית י"ל ובזהמרוע

 שם על" חל חיש ,11נ התירתהשהחזרה
 מות- הי שלא ונבעים בזב משא"כאיסור,
 מעולם םוהריט הע לא הנלו מרת אחררים
 פשיסא באסת ובזה אסורים הע לאירק
 ומתר- בפרת' חיסור עליהם דחל לשב"סלי"
 למיבעיא דא*א יגונב, קהויית שפיררץ

 קודם להם שה" הורה איסוריבכל
 אלא היתר נום עליהם חל לח מעולםדהא מ*ח~

 אסוראנ היושלא
 "רטי בשם מביא 9"ג יקז בריןוהנה

 חיו באיסור, מתחסל איש דהיתרבים
 שוי תער4בצדג והע בריש כהן המנחתפעת
 בבי "יתר, חתיכת נפל דאם שם' בפרמ"גבא

 ועי" עלי, מכ"ם חייבין אין איסורחתיכות
 נ11ן, בהפזמה פ*ב יבמות יצקבבישרש
 ביאור י*ד כלל להרדה ובצווניםע,י*ש
 וכמו מהדת אינו דהיתר משוםסעפו
 שכשע יוא כן בהחשת ימי מישתשה"
 ?רי- שערי איסיר בויב להתבטל אצא%כן
 בדדב כח ואין איסיר שם עליו להוסיףכים

 ל- שספל באיסור כשן לגרוף הרקלהוסיף
 מותר ושפילא אאיסוד כח טגרצ דהרובהיתר
 ברא- עמ עששת מצצמו סותר דבר כלד"א
 ביסיל ערך האוצר בית בסטרו ועי"שית,

 בזה.שהאריך
 ה- משבהא הרמב*ם שיטת לפרוזונסצח

 הוא היתר חשן כל שבעצם בע*ז'רקן
 ש- דברנך איזה ויש נתרשית, ימימששת
 אסר שלא ומה איסוד' עליהם הוסיףהחדרה
 התירה שהתפרה מכח מותר אינוהתהרה
 דהא בהיתר להתבטל לאיפור ה" לאדא*כ
 והבן. היתר, שם על" להוסיף צויךעתה

 בה, שהתאלנו הרמזתם מתורץ%פיזז
 אק לדידי שהרי אמוצע כהן דתקפושפסק
 דת"כ הספיקתן דמעשיין בקאהאיי

 אפיה סהז סוציאין דאק דאף דאפשרסירו סוציאלי
 לבל שיש חולין החאת מכח לעשיצריך
 לשיטת שהרי בישוש, וכמיש בכור,ספק

 העובר של דבלין הזקת מיקרי לאהרמב"ם
 ספל אהדו שהרי להשתנות העשוי"חזקה
 הסיבה הוא אלא הההמה סיבת העוברשאין
 יסי תשונת עדך מותר ומטילא אסור'וךאיע

 עשוי חינו שהרי חזקה הף וששירבהאשית'
 ב- התוס' שיסח שפיר ומעשבלהשתנות,
 חזקה הוי תעובר של וולין דהזקתבכהץת
 הנקל, יצחק הזר וכמוש חע*ל, מיקרי%א
ודויק

 מי מותר דיא ויתר אי דסקהונראה
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 ה- שהחורה ע בראשיה י2ו מששתעצמו
 לחומרא ואור=תא ספיקא אי תלותירה,
 הבית חצה לחומרא' שתרבע רק צסה*ג
 לקולא מהרת דס*ד דרש כף ו, בס4אפרים
 אחשה אותה דמעמידק מעיםהיינו

 ע=ש, סיתרת שהיתה ם*ת קודם ולהא קס"-
 אינו התורה אפרה שלא דמה גימא אםחית
 בעצם הוא אלא יצירה שועשעה תפנימותר
 לחה- יש ישפיר נהאשיוג יסה מששתמותר
 מ*ת קודם מוהרת שהזחה דימו העמרזיק

 והיתר בשמר אם משא"כ אח"כ, גםסותרת
 להח- אקא התידה שחגירה מפני פתרהוא
 ורק מוחית סיחה לא דאו מץ!2 מקהיםזיק
 דס*ד שצל מי "פם"4א אסורה, "יתה'שלא
 החיי דהחוהה דם-ל משום להתפרא,סה"ת
 קמ"ר חזקה כאן חית הנסתרים דבריםרתה

 ל- דסה*ת סלל "שיכך ס"ת קודם שלתא
חומרא.
 דאפ- עזב ליב דף בביב סמל רבהוהנה
 מעי דשטדא לומר חמעע להוציא סיגורינן
 מע- שטרא דהא במינו משהכס לי דציליא
 אחשור במסת דדצלכין סכל הש"כ החגליא
 תליא, בהא דהא צבי ס" בחומיםכמיש
 סוג סי' חתשליתי ריב, מבת אלא אינהדמינו
 תליא לא 1 חחה*ר בממון דזשלכץ דהאכתב
 הבה ולפזיז דין, אנ בירוד הוא רובבחם
 דבב ששרינן אחיקר בממון הולכיןדס*ל
 לחומרא, טא*ת דס*ד ספל יע*כ בקהחרושא
 המשתשקם הקשודהרה

 דלקתי
 סגד דשהל

 להתיר החההה הנצרך אמאי לסלאמהקת
 פי להתיר החורה מנצרך וו2" סרנדת,ספק
 פסילין רוב שיש ה-כא אפי' פמזרפק

 אינו רוב כשיש גם שהיי 23התר ג"כחתלה
 ר, בזם השיסים כמרש ספק* אלאהדאי
 שמר אסא בירבר הוא דדוב דס*ל מיהףכ
 להתיר קרא להל דש*כ לקולא סה"תדס*ד
 התירה דהתיר לוסר אק דלד"ר4 ממנוספק
 ה- הותרה לא רזה אצלה פסולין זובכשיש
 שהרי ססזר ודאי הה א? דהא פשלםתורה
 בירור. הוא דבובס*ל

 -דאזיל הטיב הרמותם מחצץהלפליז
 מהקת דסקה כלאים, הזע מפיטלשיטתו

 אפרים, תבית צבףש מ*ת קשש שלקסויתא 98" * דסהא 5שט ש"צ4י"
 הי אסרה שלח דבר דבל דס*ל משוםחיש
 א- דחהכ שסק ולפיכןי משצמו, מותרוצרה
 דמעי עשש רח" אין לשיטחה שהריסווג
 אם דאף סע?, סוצ"ין דתץכ הספקותשדין
 חר ההזקת משש לעשר הכיכין מקסחמים
 ולא הישותי, רכמרש להבכורן לו ש"שלין
 היתר דבר דכל סגל דהא העפל חזקהחח
 סיבה אלא לההיתר סיבה השצר ואיןהוא

 אבל וכנאל, ונחשית וממילא אמיאשאינה
 שם, ממבואר דיבה אליב14 מץירי בב-משם

 הספקות ד23ששיי1 פ1"8 מהכח שפיררלדידי'
 הוי יתקת להבכיר אק דלדידף מ4םדתקכ
 4שר מהכת דס*ד סקל בידוד הוא ריביסמל ולשיטחי עקל חזקה דויי עיבורו מהצעתלין
 דא*א וסמל משום הייפז לעיל, כמעשמרא

 הסותר דהבר מץת רקודם מהיתרלהגהיק
 החודה אלא צתיה אסרה דלף פשוםחינו

 דה- ע4ל הזקה 8ף ופיר א"כהתירתה
 להשת- עשוי היא לווףתר סיבה הואעובר
 מאס. דןואג סשהם דפצשרין הא וח"כנות,

 לתרי אתשרושהר
 דהנה הנכל, הרמותם

 לתרץ אפשר יצהל יצחק האר קרצייתעל
 ד- סוד קידושך בקרא תאבקי לפיכןעור
 הוא סשהשהמי אלא מיקרי לא העפלחוקה
 ס3ח חלא עול החרשה חין בשחבר אבלההאי
 לא א"כ 2ה%צ, קימא בני לעיזת שישביוב
 הדדי זה היעין העול, חזקהסקרי

 יבהק היד
עי"ש.
 או בירור הוא רוב בא5 תלה דזאחשל

 הש-ל חזקה אז ביו"ר כמו הוא יצב דאידין,
 דהף הע*ל' חזקה מיקרי ג"כ הנדבעפ"י
 חזקה, תאנה שכשחנות .עשויי השף3טו
 אז והאי נלא דין יוש דדדב נימא איאבל
 הוצב שפיי לואיחנחע דומעתה גומרקופיר
 דס*ל יהבה ילפים*ש חזקה,ועי

 אץכ ביח"ר, הוא דרוב סגל אחודדבממון הולכיי
 אזקק חשינה השקל אזקה עובר חזקתויי

 השפהות דמעשרין גפ82 ראיה מביאלפיכך
 אק דלדולם להצר ואי 5*סג כהןדתקפו
 חולק חוקת דייל מעגם ושהמשרין והאמים



 ז נ אצ5
 חעדים גמילות ~כ עבודה ויתורה

עטרת
 שליט"א הנהדק ערו נ-2מוגפת
 עט- יהחזיד הקדושה בישיבתנוהחזלט
 פופלגיפ תלמידיפ להכתיך ליושנהרה

 בתשר ויי"ש בתורה מדתם כדישקנו
 דנא קדמת פן כנהונ ו"חבר4"פורנו"
 פו- קמאי הקיפי ע"י ישראלבתפוצות

 תקנת עפ"י הונהג מ"כ דור. דורפדי
 על ויודע הנאוזן תלפיד שכלהישיבה
 רא- עם נ9"ת דפים מאות חפשבורהן
 פוענק ישרה ובמבדה בעפקותפוניס

 דפיפ אלף שיודע יוא "חבר". תוארלו
 "פורנר. בתואר פוכתר כנ"לנפ"ת
 כאן להצינ לנכון ראינו זו תקנהלאור
 יש- פ3הג הממתחות על שגהצהסקירה
 זאחדוניס. בדאשזניפ וסקזרז (הראל
 התו- כבון טנתמעם ח( בדורנו כייען
 כליל הפנהנ פנשכח כפעם בפיהרה
 תודה. לומדן בקרבא9"

 זקי סמיכת סנהדרין, מס' ריובמשנה
 בהמשה. ריקא רגש, דברי בשלשה "צ'גיס
 המיכה ע"ב( י*4 )דף בגם' עלהוהבא

 סם"בת ומאי סמיכה מאי בו, זקניםוסומכת
 לק- ]נרשפי סבי והשמך הסע א"רה4י0,
 סבי פיכפוך לרשי אביי ארל רבי[ להםרחם
 ירי את תסמוך מדעתיב איליקח סגלןבגו
 לרב דה"א בר" ר*א אהל קשה4 "צ'צלי
 ל" ממכין אחל לי, ממנץ ממש בשואאשי
 למידן רשותא ל" והובי הבי ל" קריבשמא
 ע*5. קנסות.דיני

 סמיי המשנות, בפי' הרמזתם לשחח8
 עוז והרמז 8ד"2ים פיטץ ווא זקניםכת
 יציעה עליו ירץ את הסגנך שתמרמה
 האיש אבל בידים סמיכה צריפים א%האין
 הממנים הביקד ש יאסרד למצחו רשיאשר

חכמים
 חץשאי אתה סטך פלשי רבי אתהאותו
 הא"ש יהי ובזה קנסות דיני שהדקאתה
 כל ידע אלקים נקרא והוא סמצךההוא
 הטף.הדינים

 פקוס לכ(ןרה ה" קדשו לשוןגחץ2יטות
 אשן שממנים מה "יא הסמיכה שעישרלותר

 קנ- דעי לחו חידמנא רשות לוופתנים
 בשמא ל" ספגכן אשי רב דנקס ווטסות.
 שעצם לדירות בא לא וכון רבי ל"קרי

 הסי היא היא תלוני רבי בצצם ש5וקריאת
 אלא למידן, רשותא לו מהצנק ובזהסיכה
 אלא בידים לסמכו צריך שאין הוא הגגופ"

 במאירי, כמגש בצלאל בעצר לסמכואפשר
 ה*ב, - סוף והודעת פוג דעישלסיוכהא
 וקבים שממנים אפדה הדא זעההא רבאטר
 רק הצה כאן ר*א שנקם חהלשון נטף,בפה
 בפוג המינה סודתיאור

 דמי דל רשיי של קדעצ שלשוןאולם
 תוכת רבי. להם לקרות סבי מיסמך5יש

 פכמצמ הנקראת "יא ר5י החואדשהבצקת
 ולאור כרת קרל לנמצות כה ש הנותנתוהיא

 דף כהובנה במו 15צוי משמח חעריוח
 אלו כמות כל דין, מן כל בדיה ע"איקז
 הזינין. ולמנותן רבי לקרורן לגו סומכיןהץ

 רפא שאלת ש2ל כך, ה"מ פ" יה"ולפזוז
 עצהו לי, סמכין ממש כבהא אם ושאלבדגר
 מהות דהיהצ בשמא* ל" "ממכץ אשירב

 אלא ביד סמיכה לא פמירר שלחדשה
 רבי ל" "קרי ואזל, מפרש הקא בשם,סמיכה
 לפי ביאור עתה לפידןק רשותא ל"ויהבי
 על רססה יד בספר הצי בשם. הסמיכהפית

 התל, וכתב הלה מאיר לרבנוסבהדרץ
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 סמכי אלא ל" פמכי מנ"צ ידא לזפ*א*ל
 ל" ויהבו רבי ל" דקרו "הא סגר בשמאל"

 נסו להדיא מבואר הרי חוף. למידןדשותא
ופירשנה
 במש- "ויש כתב מ"ג בפא הרעיבגם
 ה- שיצלצל הדיין סיטי גם הדבריםמעות
 לסכיך כשרוצה ב' עפ שיצרף צדיךסמוך
 קנסתם דיני וידין רבי שיקרא כדיחכם
 ידיו את ויסמוך דכתיב ששום סמיכהולשון
 כשמא חלא עלי ידי' שסמך דבעי ~אועלע,
 התורס עליו ובחב ם רביי, ל"קרו
 בגמז בה מסיים רבי ל" קדו "ומפוחבל,

 בהע- קנסות דיני למידן רשחתא ל"רכיב
 עשב וחיבויף. בפיוושו ההמבים כןתיק

 דבריש הרעיב, לשון מאד מדביקשהנ"ל
 "כדי שהיא הסם"נה מטרת כתב כברדבריו
 בא ולא קנסות*. דיני הדון ובישיקהא
 שאינה הסמיכה, מהות לבאר אלאבסיפא
 רבי, ל" קרו דהיינו בשמא אלא בידסמיכה
והגן.

 המשזן, אל נבהא בטרם נקדים זאתעתי
 על ברק שקב השבות של קדשולשון
 וה- מסיך לא וחד הנ"ל הגבו דבריהמשך
 ודיי לטוב האיש אותו וכור ברם רייאמר
 קנסות דעי נשתבחו הזח שאלמלא שסוב"ג

 יש- גזרה מלכדה גזרה שפ"ח וכרשישראל
 וכר השרג הנסמך וכל יהרג הסומך שכלראל
 זקנים הן שם וסמך וכר ריברב 1,צהמה
 על סמיך, לא יתד יז"ל' הע"י וכתבוכה,
 אוסר דהייתי להקשות יכול הה לאמתנ"
 שבימי כסמיכה ביד ממש סומכין איודאי
 אצל משא"כ י וק א' סומך ה" לאמשה
 לותן שקרר רק 2סןדה מסיכה הוי לאריברב
 המתנ" דגם עכשיו אבל מגיא, בחדרבי,
 לו שקירין מה דהיעו בי סמיכהדקתני
 עכ"ל. שפיר* מקשהרבי

 דברע נראין האשתה בהשקפהוהנה
 הוה במתנ" הפמיכה שני לכאווה'תעשין

 גמודה, סמיכה ולא רבי אתש לקרוארק
 רבותא לי *והתבי להדיא מסיק הנכףהלא
 זאת ספיכה תהא ולשה קנסותי דינילמחץ
 דבוונחו לנסר ע"כ מוכרח אלח בעיניך.קלה

 ש- למה ולא הסמיכה של ומהותהלצורתה
 פ2פ ביד שנרשה דהסמיכה ידוח עלנפעל
 מהסמיכה יותר נשגב ענק היא משהכבימי
 ומשנהק אע"פ רבי אווש וקורין ע"ישהיא
 לתת רשתי שיה" עצי דבר לאותופיעלות
 סמהבת ול הסמיכה אהון מקם קנסטהדיני
 שזקוקו; שחבן נבח; עתר משדגה היאהיד
 קריאת שעה* דהסמיכה אע"ג אנשיםלו
 לדיד בשושנים )יעויין ביחיד' סגי רביע~בצ

 שתיצרך בהטי ליהושע ינשה סמךדלפיכך
 עלע מהוזצ שהאציל נבואה עלעלהשפיע
 עיירה(. שבמשנה בסמיכהמשא"כ

 להיי בדי הסוגיא בבשור קצתהארכנו
 התוי להענקת המהעדת החשיבות מזלאות
 סמיכה מוצה לבד השם שקריאת רביאר

 קל ענין זה ואין ולהתשת. להוןוהח-מנא
 ועיקר כלל ותחהות מדגמה כבוד שלערך
 משה חץ לסמיכת ח?4פא מעין "יאאלא

 ומי מרוחם הנפמך על הביקד כאצילשעזיז
 והנ"א הרם לתפקיד אוהו ומכשיריםהידם
 במו שאטיף עד בישראל. הויתה מורהוצל

 מיטמר הוה וירא ר ע"א( י*ד דף)להלן
 אין דאר*א להא דשאנה כען וכרלמיסמכ"

 על לו מהחלק א"כ חלא לגדולה עולהאדם
 לשיר מנהג שהע עמא יעז דף בכתובותוכן בגבי וציי*ש חצפשי. לי אמצי. 1פנותעכל
 לדבי, נתמך טרבנן שאחד אימתכל

 לשבות שלא י*כ הזול הקפהץ כךמשום
 שמצינו עד "תלסצד, חכמי שלשתואריהם

 זירא רב אמר עצב מיג דף בכתובותבגם'
 רבי אמר לה חומרי דב אמר מתנה וגאמר
 רבי היא ופהקתי המר. איי אנ"מזירא
 דסליק מקמי בבבל אלא זיוף רב היאזירא

 סמיי האין יוחנן דרן לקם" דישראללארעא
 ובתוס- חנו. זירא רב ל" קרי וצד בבבלכה
 ל- קבוצת מבצרות קברן עדיות שלהגפתא
 תלמידים לו שיש מי ותניא התנאיםתוארי
 קוריו תלמידיו נשתבחו רבי אותוקורין
 בי חותו קורין ואלו אקל נשתכחו רבןאוהו
 ההיי משקל רצל בפירושים( )עיפוששסו
 הי מעלות סדר הרמתכם טצה הנ"לספתא
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 ל- דכא יעקב, הנשופת ושקושיית עובהשל
 הרטטכם אבל העצל, חזקה ל4 ההשיטתו
 חלכק דאין הטה מכיהה ל"ע ס*ז בפןדס*ל
 וחד בירור דצי לא ר5ב הצרב אחבירבממון
 עשוי" דאיע מעליב, חזקה הוא עוברקת

 ד- מהא דא" האין הפניי במושלהשתנות,
 משי- אין ת"כ ספל ולכן המשקותפצשרק

 משם.אק
 מהל פנס השעזתם קחצית יטל~פירז
 בכריכות אלהמר רו על שהקשה סחממאת
 כוי. חלב על תלה אשם דח4נ דס*ל עזבי*ז
 חזקת בהמה לכל יש הנ"ל התורי לשימתדהא
 משעה אלא נאסר החלב דפין בחלבההיתר

 דיגה לומר תראה ענש, הבהמהששלדה
 מנשירי דסקל לרפא הקשה בפתייתבפרמ*ג
 היא, נפל שמא לחרש "צ הא שבת דהתהסללה
 קלרה בשבת כם*ש מהלינן דמט*נדלול
 לי דסףל ות" ממקנ, ליכדו במכשירקדהרי
 למישטא וליכא ודאי נגדר היא דדוברפא

 והשתא ערש, ספק ערלחצ נלא ודאיכשרלין
 הזקה הך לרפא ל" דלית חזיון דהא1=ש

 להשי העתו" חזקה ניאוא לפי עובר,דתזקת
 רוב, שפיי רק לזא1הגות עשו" השפ"תטבע
 שי ולפיכך והאי בגדר ההא דרוב סגלמ"מ

 ודרעק. ביי, על תקף אוצם דמבהא סגלפיר
 דעוביים רובא דהך אפגל אעשרובדרך
 ה- כתב דהא יצב בגדד אעו לחלדייתן
 ההורג ישראל דלכך משפטים בפר'כנוהתי
 רל*ל הוא, טפל דשמא והצום פשר העצבראת

 דאז הן, ק8סא רבני יובא כתרדאזלינן
 וטת נלק חלדהת דרוב להבא, חבא ליזחי

 דהיה ת"ל אתרקד לא לסבא ת"נחדשנה
 חזקה הף עובר זאזקת לזמר ואיןוכגג
 וצברים דרוב הא מפח להשתטת-ששהים
 חין שצר עתק כוצה8יד חש להכלדדך
 שהרי יוב, האי מכח הולד שבהבאישמר
 ולומר להדפיק לט יש הקע להבא, יצבבוא
 ולא עיבר, כשה" אולין הבהמה שהעדבמו
 שבמר ובערוי אף ישתנה, שבוחרייאמרנו
 הך סבם הוא דחולק לומר לנו 4שנולד
 אהא אחר סעם אפיל באמת אבלירקה(
 פר חמדה הכלי כטיש פריר ייברדהורג

 ש"ש לשי רובא תרי צ"ל דהאמשפטים
 אחד ס"פס ועוד הוא נשל דשמא אחדמיעוט
 טריפה הוסרג וישראל הוא טרישהשנא
 הרצן כמוש אמריגן לא יובא וחדיפריר
 חייב 8ה4ס זזצרג בענ?-ם אבל סיג,בצלין
 רי ירה כשלינן עווד שעוט אלא אינוא"כ

 רהכא דחסריגן 45ל עצב הש"כ ע"ש,במחייב,
 דתן משום העצברין על פסוד ולכךלהבא

 וכנכל. מחוטאתרי
 לחי- הממיין מן אחד דקפץ עה*םתעה

 במעשר כולן דלחיךבי ו/ בים החצפן הק'כו
 ב- "91סשד עבר שכבר מהפסא הךדלקבטל
 היבויש בשם בש"מ ות" עבוי, נילאהנך
 בגדר אלא אינו רוב כתר דאזלקעדאף
 עששיי ולא ההאי עשירי כחוב ובמעשרמשק
 והחינה ע"ש, במעשר כחה לחיב וא"אספק
 למאן אבל ספק אלא אינה ידוב דס*ללמאן
 יצטרכו וע"כ במזיל, חתי הוי דרובדסקל
 גצם בבנם שלמה החמדת כששלת41ץ
 הצא טריפה שסא אאד כממחמא חיי ל"ותף

 מירום, יש ושרר המעשר מן פשרהוסריפה
 וכתרי המעשר נע ופסטרה עבדה גברשמא

 אכש הו"ל ולפי רהב' בתר אזלען לאמיעוטא
 יס*ל לשיסת" רהבה בה שהתחלנוהקושיא
 וע"כ דב*ב כלהא וכטרש בירדר' הואדרוב
 מייוטא בתוי ב"ר כמלינן דלא צ"לעקכ

 דלי- שם בקם ההיסו קושית קוהדאלים
 חמץ דהא בוצרם, נמקש ל4ל ברובעבטל
 דא*כ לעיל, כמ"ש ביוור הוא דרובסול
 דאיה להבא, רובא דאמרהע לסבוריכול
 כדי אמרען לא להבא להשנא להסצםצריך
 דאיכא העובר, את ההורג "צךאללפטור
 מיעחמא דבתרי רגלעח שתירץ כנולמיסר
 ד(שמרינן דאל כיון ואת ב"ר, אזלינןלא

 חזקה עוכר וזזקת ל" הה שוב לאבארדבא
 וצי ואפ" חזקה ואימה להשתנותהעשה"
 הוי דדוב כהו רוב, ע"י להשחצותעה?ד
 מהא מר-מ כהן דתקפר ראיה "שודאי,

 ר עובר חאת באן ילית "ספקותדמעשרק
 דס*ל לשיטתו הרמונים אבל חולין,חזקת
 הוי דרוב סמל אחביר בכפכן הילכיןדאין
 גם רוב בתר דאזלינן לסבסד יכול א"בספק
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 רוב איט להבא חב א"כ מהבטיבתרי
 נקראת ואינה תסליא חזקה עיבוד חזקתותף
 דמ- מהא דמועם רא" ואין להשחטתעשו"
 חזקת מבר ד5עשיין לאפשר הספקותעויין
 הישויע*ק. כקושיהפולין

 כ"א דף שבת הריפף דברי "לחח*ז
 שאין חכמים והשמרו שמנים ספל דרבבגמז

 בחנוכה בהם 5יליקין בשבת בהםסוליקין
 כבתה דס*ל במנום בחול בין בשבתבין
 שם, וברליף לשורש להשתמש ואסוראזלל

 רכבתה פרא בשבת בהן דגוליקיןדמדסקל
 שם, הברשף לאודה, ישמור השמוראז"ל
 דל- אפיל דה5 בחול, בהן דמדליקיןמהא
 לוטיי שותר השפיה לה 'זקוק כבתה צ"לעולם
 ולכן יפשע, לשמא חיישינן דלא בהןליק

 דמדליקין 5הא כן להוכיח הרדיףהוצרך
 לחהט ל% ה" ז"ל כבתה סקל דאי בשבתבהם
 בצות לקיים שכל ולא עמנו לסני יכבהשמא
 אומ- היי% דלמה קשה היטפס ע"שהדלקה
 האמודאים משאר שיסתר רב דישנהרים
 "טשע, שמא היישינן ז4ל כבתה דאידסץל

 בי להעמידך לנו ה" דבאסת א4ש~פירוש
 דלא מוכרח ואב"כ ישקוע ד"א בשרותחזקת
 ט- עבשי וא*כ להבא כשרדת חזקתאמדינן
 יפשע דלא לומר לנו אין הנרחף מדליקיןא%

 דאף אפיל ש - יששע ש5א לחשושוצריך

 ששך דהמם באיסור דגם דס*ל פהמקיםלהני
 על לעבור שלא דווקא זהו כשרותחוקת
 לקיים שלא אבל ועשה בקום דרבנןאיסור
 ועדיין לא תעשה השל בשכ דרבנןכמצה
צ4נ

 דדב הריפף דבהי מיהטבין הנקליפי
 אההשר בממון דדולכין צ*ב דף בביבספל
 בס" הפלתי כמכש בירור דוי דאוב ספלואקו
 ב"מ ההוו קהוית לתרן ל" א"א הש"כסיג
 אלא אינה דאוב השרם כמקש ביזב דל"כסלר

 וא*כ בירור, 4צא דרוב סקל איהו דהריספק
 אש- לא 5יעחטא דבהוי החמיש כמקשצ"ל
 להבא, רוב דאמרינן סקל וא*כ ב"רלינו
 מסור העוכר את הדורג דלכך אצ"לשהרי
 סיעחצא דבתרי המדה הבלי כם4ש לוארמין די- אפיינן לא להבא וריר המזרחיכמטוש
 שיי מיעושים שני כאן ויש ב4ר ותלינןלא
 די סקל הע"כ סרישהש ומיעדם טיליםע"ס

 כש- חוקת ג"כ החמרינן להבא רובאוייבן
 דהעקמ יץ גיטין הפנטי 4גם4ש להבא,רות

 כשי בנבא דייב רוב 5בח אלא אינהכאחא
 דס*ל דלף הרפיף כתב שפיר וח"כ הם,ריס
 יפשע ש5א לחוו לנו אק יהל כבתהלרב
 כאן יש ולזקרי כשענבה דהליקנההלא
 הזקק. כשוותחזקת

 דברכתאכעא
 הגאון הרג ידידנו לפע"כנשדר
 שליט"א וולנר דוב משהומוהר"ר

 אשקלון העץרד2
 בתוי"ש המופלג תלמידנו גנו נשואילרגל
 תה" עב"ג נ"י יהודה צבי החבר בתוארהמוכתר

 הי"ו גרוס יעקב שלמזן ר' הרה"ח חיש הדגול העסקן ידידנו בת.
 והחושדות התורה אדם על החדש הבית יבנה הואאדיר

 שליט"א אדמו"ר מרן כן"שע"ד
 דקדושח נחת רוב יו"ח ומכל פהפ לרוות התעליס ההוריש ויזמויה"ר

 ישראל בית למפארת יבושן ישיים 117 פהפאיאופ
כגרכת

 ספא4 ""הראלמערכת לארה"ק צאן? חשודיאגוד
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 זרעים לסדר הכמשגיות פ" בהקדמתתנאים
 נכבד בעיניו שקה" סי שכל הד()הפרק
 בשמר קראו המעללת כל על בטעלהומאד
 ואבטלתן השסע" ישמאי הלל שאמרנמן
 שאצא בשביל טפלתם איבוד גדדלתםוזה

 שמם את ~בד להם רשף כינהוימציא
 שהיו החכמים אבל לנביאים, כטי שאיןכמו

 אותם יכנה היו המעלה ש ל5ט"בעיני
 וכוןברבן

 במילה מן לכמוה בעיני ושחי
 . חנף. רבי שמם את יכפההזאת

 מצני ם אוו תוצאים כןכמו
 ועמלו שימצ האחרונים והנשתיםשחי
 לו הראוי במקומו פואר 5כל ום כללהעמיד
 או תנא נול תהגר שום חיו להחליףולא

 בטסו רשע . ס*ש למוגמא נצייןאמחשב

 רבי אמר ודחבא בדפה עוב י"א דףביצה
 ה" מובהק דדבו משום בעיני תושההצדה
 רבי ל" קרי הוה אחר מדב לחצר 8יולא
 ועיין ע"כ. חחרינא. כשדה בדרב נספק"דלא

 מרב אריכה תשובה שהביא אבח עדךבערוך
 ערכי כל וללבן לברר בין האי ורבשרנ"א
 בתוספ- שגחם )עי"ש התלכיד. שלהבנמים

 נש- ולא בבימת תלמידיו נכתבתי הנמלתא

 יאה וגדיא טנא מאאברכת
 בתוב"י המופלגים חאברכיםלכ'

 נ"י קינד יהודההר'
 נ"י סלומון חיים יהרשעוהר'

 הבכור בנםלהולדת
 לחופת לתורה לגדלת שהשכויה"ר

 2רו5 חחסידות תרכי עלחמעש"ט
 דקדושהנחת

 נ"ע רררטהיימר צבי משהויו נ"י לוינשטיין הכהן יטיר
 ע"ד לתפארת שיתסס שתבנויחכיר תת" עב"ג נשואיהםלרגל

 סבא ישראל ושרוחהחסידות
 המההצ5ח
 צ"ע?-קלדמעבודגדהעאדי

1125ברק

 ב- כם*ש נספרו לגרוס הש*צ בכנףתכוו
 ושאתים וגם שם( ה15סשתא ש זרדחסדי
 רבי וגל בבבל רב רכל כילו טילאה2*ל
 דבירך? הניל דסנהדדין סוגיא עפניבאר"י
 סהר"י הע רבי. להם וקוראים לאוממכינן
 פ" דגלו הצל עולם הלרכות בספרוהלוי

 כסוף )ע""ש אלמי ומהרפש יוצףמהבית
 כתב המהרש*א רבנו גם לעניבמ(. א'שער
 רבי הנצל המו על לסנהדדץ אמיתבת"
 ו4י משתקד קא הוה יושץיא ורביחנינא

 שלא כיה לדקדק "ש וזול.למיסמכינהו,
 לעיל מסיק דהא רבי להן קרו לינהנסמכו
 ובמגמע ו4ף רבי ל" וקרו בשמא ל"סמכק
 מסיק וסשו*כ רבי. לי קרי ש סמיכותבלא
 ורב הנינק רב לגרוס יש דגמנם הג'בתה

 ונם שכתב ההששת תירוצו )יצלדששעם4
 עם אתר רבי לקרדום אפשר הסמיכהלפני
 נקרא ואילך הסמוכה שכהשעת אלאשגנו,
 דכתמצת פהגבמ יל*צ העצם, שם בלירבי
 הנ"ל.( מהערוך וגם שם, ורשיי קנקליטב

 השכשזל. רבותוכהנה
 אי"ה( יבהא)המשך

 עכז י.א.

 שבבית תמה סוט מאברכת
 חו"ב בתוי"ש המו"מלהאברך

טובנו
 מאיר יעקב היי23הרן

 חי"וארנפלד
 הק' יעהבפנו תלמיד.

 תח" עב"ג נשואיולרגל
 אדני על היתז יננה הואאדיר

 מרן שאו ע"ד והחשידופחתורת
 שליט"אאדפו"ר

 תבכין זה הילפ בקמן עאםבודא
 ישראל בית למאפשרת עדלעדי

ש ""שרחלעשש  
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 ונשמענעשה
 התורה קרן לחרטת ובמפצע צאנז חפירי פאטי והיטמעמהתנשא

 צאנז קרית הנהלת "תעוררה התורה קרן להרמת המבצע נול הפעילות הרחבת פס1
 מוסדות את ולשכלל לייפויו הצורך על נ.י בלז יגרל ר' הרה"ח הכללי המנהלובראשם
 שהמצב למרות וכנוהה א-לי זה בבחינת התורה כבוד את תואמים שיהי והחסדהחודה
 היפואר המלון ,ןל ההשלמה עבודדת לרגל מאד דחוק עתה הוא בע*מ צאנז בקריתהכספי
 הים מי בריכות הקמת וצל הענקיות ההוצמת נוכח במיוהד הבעל"ס, פסח על חי"השיפתה
 קדמה "תורה והיל למאמר בהתאם היא צאנז קרית ,של שדרכה היות זאת בכלבמלון,
 את צאנז קרית הנהלת ייחדה לכן ראשית' שנקראת התודה בראוית, וכמאש"ללעולם"
 השכלול השיפוץ, עבוטת ביצוע צל ויפקח ויסדר נ"י רייך שמושל ר' הרתוח ההנהלהחבר
 הקר". מוסדותוניהול

 שלשת בכל השיפוצים הושלטו כבר קצר זמן וכך מהיר, בקצב מתנהלתהעבודה
 הישיבה, בבניני ומשתלל חדיש ציוד היכנס כן ימחוץ. מבית "ישיבה ול הפני5י'בניני

 האבות. ובבית התיפקדת במעון ייא, שעל והשנימי' לבנות בביה"ס תע והפניסיוחגהמתיבתא
 גומיאויר מזרוני והוכנסו מפוהמיקה חדישים וכסידת בשלחן חדד כל צומד השארבין

 תוצאות יצלו המשוער לפי החרדיו ליהדות ולתפארת לכבוד יהי שהמוסדות כדיחדישים,
 בקירוב. לירות אלף למאה האלד השכלוליםכל
 תלמידים יוכלו ום למתיבתא, מכינה הקדושה בישיגתנו אי"ה תשתת הבעל"ט בזמן,4

 הורגש במיחתד צאנז. למתיבתא המתאימה הלימודים לרמת ולהגיע להשתלםמוכשרים
 אחרים ממקומות חלינו הפונים רבים תלמידים כי העובדא לאיר כן סכינה להקיםהצורך
 מקירם יוכלו ומעתה צאנז. במתיבתא הדדותה להמה עדיין הגיעו לא למתיבתאלקבלם
 דור דור מוסדי הקדשתם מרבותנו המקובלת הלימוד בדרך למתיבתא במכינהלהשתלם
 לפתיבתא. לעלות מתאימים שיימצאו עד ובהבנתה התחרהבידיעת

 במשרד מתנהלת .ההרשמה הבא. הלימודים לזמן חנה בית תיטן לברוס ההרששה החלה4ן
 הבעלה זמן על תפתח - בית ולכלת עמרית - הקיימות המגמרת על נוסף הספר.בית
 וחפירה. לגיזרהמגמה
 דגולים צבור ואישי עסקנים בהשתתפות התודה קרן להרמת מקומי הן "הם בבתנ"*

 וליוחא מרן פ"ק שיזם החשיבות ורב הנשגב למבצע שכם להטות החפצים הדיגיםמכל
 בשטח הנדרשות הפעחית את לבצע איך עצה ולעכס הקדימה בארצנו התורה קרןלהרמת

 השתות. ונשבונות" בעירזה
 שליט"א מרן כנק בבית האחרונים בימים ומהתקיימה "ועד ייסודבישיבת
 שדשן בן יעקב הרב אסטדייכר, שמואל היה אקב( סדר )לשי הועד חברי נכיןובהשתתפוחן

 חה"מ צאנז, ישיבת מנהל וריס סתמה הדכ הלכרקשטפפם, סטוי ארב מהרשפך, ישיבתר=מ
 אהדן שסמאל האה התורה, יסודי ביהדם ושהל ישקוכוכיץ שידה הדב אאיץ, פריג'הה"ה

 נויגרוול, "פראל ה"ה לגמן, דזב התה כוץ, יצחק המה מג,יוץ, כיל חיים המה חהקכהטפוביץ,
 ההרב עקיבא, בני ישיבת רשוש קוק ורמוסה הרב פוגל, דוב דוד הרה כויבירט יחזקאלה"ה
 גחש"א. קדישא חברה מנהל שטיגליץדוד

 יש מזחה שממצות והסביר תורה בדברי כדרכו פתח שלייצא הגאבדק*ק מרןל"ק
 ביתו בתוך שנמצא ומבשעה הוא האזום טבע דחנה האפונה. בחיזוק מאד נחוץ עניןללמוד
 כיהו ובני ובריח מנעול על סגורה הדלת רע, מפחד וכסוח פסוך עצמו מרגישהרהע
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 אהה יקהילו פן הוא חושש לחוץ יוצא שהאדם בשעה זחת ולעומת לשמרו' יזז עלנמצאים
 גוחנת הסברא וא4כ היי רעים פגעים מיני רדאר וחנות מלסטים תזלג הגו, בדרךאסון

 עכל החוצה מביתו צאתו שקודם כדי הביחן מן היציאה לימין יה" המזוזה שמקוםלכאורה
 מעמא ובואי צאתי ישמור ה' בבהמה ויתפלל אחעה ינשק המזוזה, על ימינו יד לשיםיהודי
 כדרשת דוקא הנכנס לימין רימוזה את לקבוע אלא החורה צוותה לא זאת ובכל עגלם,נצר
 הישראלי לאדם שאסור - שליט"א מרן כנק הטעים - %מד בא זה הרי ביאתך. דרךחז"ל
 - ביחן לוצך הוא שנכנס בשעה דוקא אלא עלע, ישחיז שהם ידי חרצם בכחולבסוה
 בית יגבה לא 5' אם א( )קכז, בתהלים דהמע*ה בדברי ולהזכר במתעה לסעךש לו ישמנוצרו
 צל שיעמוד בה' מבסחו וישים שומר. שקד שוא עיר ישמור לא זד אם בו בוני עמלושוא
 י"א )ע"ז הגר אונקלס שאמר וכמו לנגוף. ביתו אל לבוא המשורת יתן ולא לשמרוימי%
 עבדיו הקביה ואילו טבווץ צתו משמרים ועבדיו מבפנים עשב ב"ו טחך ל"ג(וטנתות
 מבחוץ. משמרן וההןמבפנים

 קרן להרמת הנשש כופר מבצע מהות את להסביר שלת"א מון כנק צמרמכאן
 ח% בארה"ק. כעם שרחים א% % במצב לו שנודעת הנחיצות מזל את ובסהחדהתורה
 את שהם ולמדתם ע25יכם בע לסוטרת והיו ידכם על לאות אותם וקשרתם נקרקשקורין
 דמדמה על בניכם וימי ימיכם ירבו לטען ובשעריך, ביתיך טיחות על וכחבתם וע'בניכם
 מעידה הקדושה שהורתנו הרי הארץ, על השפים כימי להם לתת לאבותיכם ה' נשבעאשר

 לנשל הפבקשיס הכתיבים נגד חויבה הנה 5ן ומשה וצנים ופוך תפלק,שמצחת
 הגרודה, פפי לנו שנמסרה מהימנא פגרלה לנטוש שיר פתי סי איפוא וא*כ מאדמדמהאותנו
 העיקרי בטהרנו אך ס.( )ברכות אדם . בני של כדדכן הטבע בדרך הכל שעושים הגםולזה
 על כשרה מזוזה תהא ישראל בארץ יהודי שלכל לרדפה ומחריבים לעד ישראל שומרעל

 יש שלארה"ב בריר הרי  הסבן דרך עפשי לדץ אם כי כשרוו" הבלין ושיניהפחון
 שם נלחמים הם הרי זאת ובכל מלישראל, משתלל עתר תשק גחל יתר כהבוייטנאם

 כבוד למצן התצילגו לנו שה" הן אם כי זה שאין איפוא ברדד הברעה. פבלי שנים כששכבר
 ויתעלזו יתברךשסו

 להצלחת להתמסר  עצמם על שקבלו ההצד חברי %ב נכנסו הלב מן שמצאיםדברים
 והמסות התורה קרן הדמת לשם חשובות הצשת בו*נ מצדם העש בן בעיר. המבצעפעולות
 _44"4"4 העיר. שכונותבכל

 העיד בבתי מזוית בבדיקת ידרש ומגיהים סופרים מספר נרשלים כבר אלובימים
 חהבלוג עין ובשכוכת העיר במרכז כנסת בתי מעשר בלמעלה תויה שתחזי התארג%תע
 יטר. ציץ בן שכ' עמידד, טיחמקין, רמת בהמן, ת אפריט, חמת מזרחי,שמו
 באר ברק' בני עיה"ק, בירושלים התודה קרן להרפת סקתוות ועדות החארטה כן כמו*

 פרסים להביא משתייל הבעלוס בירחת וסברי. רחובות סבי כ8ר תקוה, פקח חיפה,שבע,
 הללה המקומות בכל והמצוות החורה עול להקים הבהתרת כשעולותיהםמדו=קים

 של דהי~לא שמא לכבוד סשיה עיה"ק בירושלים התקימה אדר דר"ח ו ר לעם אור41
 מנינים בהשתתפות הישע. אבן בשיר צאנז דחסתם בביהמיד וצכא זיוע מגורליץרבהוק
 ועד נשיח נ4י קרין נחס" סועה הנכבד הרה"ח היה שליפרח, סדן כלק מסעםכנוחדים
 בה החברים במסיבת צאנז. ישיבת מבהל נקי וייס סשה חירב השתלמי, הפליטהשארית
 נלאבים דברים נחמ" כ41ה הרה"ח השמיע ע"הקק בידו17לים שאנ"ש נכבד קהלנכדו

 להרמת ביחד ולפותל מחד שכם להטית אנקש את חטדר חברים חיבוק האחדותבמעלת
 התקדרות ש מסד אשר נ"י סיס משה ר' הרב דיבר אחריו הקודש. בעיר והמצוה החורהקרן

 כגהיצות פלל את הדגדג התשם שבירושלים, צאנז בקרית תווה התלמוד להרחבתהתוכנית
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 הבכאבעמק
 הכצואה בזכו חוי ניטרא אכדק"ק הגדיש סחיישחנות

 נא אייזלר מאיר טריה המסור היפמפם0תלסהץ

 תגסטחפג.. עם טלפוניתשיהה

 "זיתי כי קצת ישנתי נבר השניבליה
 האחרונים, היסים שני ממאורעות זייףטמא

 ב- הוכם לרבנו להכין עוד האפקתיאעפעף
 עפ"י שהדית, ידים לנטילת מים כוםבקר

 בבקר אתמול. סיום כבר שרבשהיהגמען
 תצי שואה, הנפו בהשתפכות רבנוהתפח
 כי - בחורה לקדות יכול שלא מאדסער
 הפרשה את וקוש בשבוע המשי יום 2תה"

 להפז הלכתי התפלה אחרי המהזד.מתוך
 למעלה עליתי נפשו. את לההעת אוכלקצת
 "לכתי ממרים, גדול במבנה והבהנתיההר
 כנס". שם ויש שהבהנתי עד ההואלכיסן
 מס- כמרים כסה שם ומצאתי להצרנכנסתי
 הם אם אותם מגאלתי אליהם נגשתיתובבים
 לי פני והם לאכול משהוא לי לסבוריכולים
 לי תתן למטבח אתי הלך מהם אהדבחיוב.
 האני מבושלות בלתי ביצים ונסהלהם

 הק- רבבו כי המלא' המהיר את לושלמתי
 יצום אקח שלא רבה בקפידה אותי צוהדוש
 מלא. בכסף להם אשלם אם רק מגהיםמאכל
 מ- כלל הכמרים התענ=ן לא הרבלמזלי
 שלא יתכן הולך. אני ולאן באתיאיפכא
 זקן לי ה" לא כי השד שום בקרבםהעליז
 זר. היגוי נוום בלי רסוסה צ'כית דברתיוגם

 הזרה בדרכי סיבוב עשיתי מאתםכשאלחתי
 יעקבו שלא פחדתי כי שלבו המחבואלמקום

 הוו.אתרי
 "יתה האיכל, עם זי"ע לרבנוכשהזרתי

 - ז סלא כסף שלסתי אם הראשונהשאלתו
 ל- רצה לא להם  שאבסתי כשראהאה*כ
 ביי רק השכל עכו"ם* "פת שה" משוםאכול
 ביי אכל ערב לפנות גם מבהפלת, בלתיצח
 היום. אוהו רבנו של האחבל כל ה" ה8צה,

 זה ה" מחד. עגום הם 16 ה"למחרת
 בלי הקודר ביער לשבתנו הרביעי העםכבר
 לא ובסביגן:. בעיר המתרחש על הץעהשום
 אפי כבר האם : בנפשנו עצות לשותידצנו
 לכפר, ולשוב מהבואש מקום את לעזובשר
 ומאד שיק ערב ה" לזה נוסף - ז לחאו

 ~לות איפוא ההלטתי ביער. השיק אתבות לש- ועי נאלץ פן המהשבה, לבנו עלהעיק
 סלפת מצוי בסה שם הננס", אל פעםשוב
 מה להתשיע זללהה משם להתקשרואנסה
 ומלפנתי לכנס" עליתי עשיתי, כךנשגיב
 לו נוה" צדק הגד פייקריל מר אללעיר
 צר קול לי צנן מקו זל השני מצדטיפח.

 1* מדבר "מיבגחמנית
-  הי אהד : אסרתי 

 - הקול נזדעק פתאום הרבי. שלבדורים
 באדיברת ואמר טובה' בשיתה ש,ןמצכמי

 חתה איפוא בבקלוה לי .תגיד :שגהצה
 אל בסכתם אותך לקהת טמא ואנההנמצא

*הישיבתן.  וסגרתי הרמז את פיד הבנתי 
 הגרכגעת המלים אולם הטלפח. אתתיכף

 ורשע שבאה ההסור הצב והקולהארורות

 שום ללא הקדושים ורבותינו מאבותינו המקובלת הלימוד דרך על המיחידת ת"ת יוםלהקים
 ושיטיהםהתאדשות

 בירושלים כקקצ דפסהא קמחא מפעל מסד שליט*א הגאבדק*ק מרן כיק יחמת עפיי44
 ידם ואט מבונא במצות עתה עד רגילים שהיו לאלו כשרות מצות לספק לפניו קדמדשייעהץ
 צבי היים ר' להרפקה לפגות יבולים "מעוניינים - יד. מלאכת מצות לעצמם הלנוהממשקת
 נצקאייזבבאך
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 ידי בהקה בעם טחם הצתי בשועיהחש?
 מצשר אהד עם לח עהא 1ה דברתי כיעהי
 הבנתי יהודים, לדם צמא גסטאפו אישעם

 מרצה, כלב של גבינתן זר ולא שסחןשמתני
 והישר התמים צדק %1ר את סביהןשגיהש

 בפחד נאחזתי דיהרו. את ישדדהצשפהחו,
 ומשפח- הקדדש רבצו בית 8יל עלהנבהלה

 הר הנאהבים הבהודים מאות גורל עלתו,
 עשרות ערל על שביהמ"ד, שלמדדנעיצים
 מחסה למציא שהשבו חרב פליסיהיהדרים
 רעדה נתקפתי רבנו, של מדרשו ביתבצל

 ה- ביצר הקדדן רבנו של מצבו עלבהשכי
 בעד לעצור יכולתי רבא נתהלהלו מעיפרוע.
 בעבי ופד, אחם בבכי ופרצתי לבבירגשות
 כבמי עלי  מיודבואאורי מהכמרים כמהוות

 בהשאין.שגראף
 נזכרתי קצת, נתאהצשתי מה זמןכעבוד
 סבכי בין שעזבתיו הקדוש רבפ שלבמצבו
 שחוסלה ההעני בתפקיד התבחנתיהיעה
 על לשבור : העלעלה ההשבתה מסעםעלי

 וגמרתי אלוו קשים ביירם רבנו שלשלופו
 כי ובכית, קיצת על כעת עה אין :אומר
 עיני, את נגבה? - רתריצות5 זרחות עלאם

 והוי בטלפון היציתה עבור להמטירשלבצה

 ש- כומר אוחי את לחפש ההלכתי לו,דנתי
 פסנו לקעת מנת על אתמול' אוכל לימכר
 14כתה אותו כשמצאתי חולם - שמפוץפצם
 הם שאע ישירדת לי צבו הדש אכובה,לי

 "צולען בנימוק אתי לי למכדרסוכנים
 ש-

 מרצודם לסתרם שהעצצ לכנפיי כבדד יהאין
 מי המסתתרת המרה אאמת חת הבבתיאצי

אהה-
 וחזאי שנמרים יה. צהטושי נקלק

 שלי הבלשונית השיהה יקי זוחלה אתגילו
4 בלבי השבה?-  רדצים שאיים וההלימו 

 אין כה שבין "הלסתו עאנ אוכל. לפלספק
 חר- בצ'כית לו אמרתי כשלתף. עליפים ה- את "שאגלה תיסב לאבד, מה כברלי

- 1 חחעי 'תשמע שלי,ומפה  הזע בסה 
 של הרוחני מנהיגה אובבר' רבינר מידילכם

 ה- גובצ מצירה בניברא הספייתהקהלה
 הלא "מוכלוסי פיז אף מאד כשלץ ה"קדוש
 וי הבם בתור ההסביבה ניסרא שלהשוית
 : המשכתי בהעב, שמשר הבשבצכןצדיק(
 לנ להסתתר מהסים מקום צמיד מאפשקאני

 שקום ה" שלכם סבנתם ""גסטאצ, קצרעע
  הפרוור לא הדאי אגדמנים לזה,אידיאלי

 שלשא כאן להסתיר תפכעצ אם הככןכאן,
 ביד תבקשי, שרק כמה לכם נולםאנשים,
 סביי מכסי הוצאתי אחו הבהבר* -רתבה'
 כ- רושם עליר לקשות קררנים פאהנ שללה
 וטומר על הכרתי בדציטץ4 שמדברסי

 וכנראה ראש, בכובד לחטמיי מקשיבשיצא
 תי אולם שלו. את פעל הקרועהמ*ש"משגן
 להבין הצל אתה מיודדת. היתה לאשובחו
 להחליט באפשרותי אין כי . אמר הוא-

 פהוקן חנני כוה גורלי צעד עלבעצרה
 - כך. על טי-ט סרם אבדי עםלהתרחץ
- סער* רבדי הם"דבריך  אולם - לו עניתי 
 לקבל שאוכל כדי עכמציה כבר הבריךעם להתייצי לך אפשר השלי מחד' מוגרלימני

 1* אצר עלחהצוצמה
-  ואמר לי, נענה הוא 

 תשובה. לי הגיד תייר שוא קצר וששבעיד
 רצי- פנים בהבעת הסר הוא מה ושכעבוד
 אי אולם מאד תצטער ניוצא לי הותרניות
 פנים. בשום שתנו להסתיר להםאפשר

 אם למיודע עליתי : מאד רעהרגשהץ
 1 לכפר להזור ה9 ושפשר שעם שכךבבר

 התדגל יק שמדצם שגחרעתי רק לא העתה-
 ובלא להם בלא בם ושבשחררן אלאכעה*
- 1 להפתחםסתום  ב- מאד נשברה רדהי 
 גרסא הזמן שאק אהלטחו כבר שלםקרטעי,

 נת- עצב בפעשים, לפשל צרהמםלרגובם
 בדרכי והמשכתי כשנצמר נפרדתיהזקעי
 עד רב זמן הלכוה שמאר. גצמופ שכללהצש

 הלי נכנסתי איכר' אירה של נקתהשמצאתי

 וגם ביצים, כמה הוקשות, פירות סברוניתי
 אל והזרתי - שבה* לכבור סרדיניםקופסא
 מהירים. בצארים הההואמקום

 4ף*אה( יבוא)ממעוך
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14 הברכות מעון ע 4 " 4 א  

 הלב מעיב טוב מא בדנות הנאמנותברנותנו

 ה"ה הנכבדים ידידנו לכבוד בזהשלוחוה

 נ"י וולנר יהרדה צבי החגרהבה"ח
 נ"י קניגסהופר דודהבה"ח
 נ"י הכהן צבי מכשההבה"ח

 נ"י ארנפלד מאיר יעקב הייםהבה"ח
 ניע וורובל ארי' משההבה"ח

 ברוקלין לגדא, אלייהכה"ח

 העי ישיבתנותלמידי
לנשואיהם

 נ"י שטרן הכהן פסחובבה"ח
 מינטריאול נ"י, רייכמן מענדל מנחםהבה"ח

 הק' יטיבתנותלמידי

 אידוטיהםל

 רחובות הי"י, טלר יונה ר/הרה"ח

 ברק בני הי"ו, עןינד ירורדוו הר'האברך

 ברק גני הי"ו, סלומון חיים ייערשע הר'האברך

 בניהםלהולדת

 ים כ ר במ

 ן ט5ח4 ""שראלמערפת באדשה צאמ מסידיאגוד
1
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 -ההסידהע לתודה שקרעירחה
 מבא משדקלבדחק

התוכן:
 של מרן מכ"ל ואנדח בהלכה."ת
 השכ"ח השטת להנ הקה"צ אגרת4
 ~הטטהע4 בשטר הזמה בענין:.

 הליסוד דרך כענק ד~ןןררותדברי. חיי דברי בעל רבה"ק 9ל דהילולאלעמא
 הנאלבמעמד

 המדרש ניח כווצליבנן
 עם2יקן ברכתנענין

 כלאים בו עושרר דבגדהיניא הן רב / ימנוניץ יגבהרצ
 רוסהר81(4

 כ"בחש בני לאן עבי-םבענין
 ס י.נ. החברהכ'

 נמנח עבוטה, תודדי -צאנז
 / הכסרםנטרת

 ו - )ב( ו"מורמ" "אבד"להודרי
 הברנה מעון (4 ונדומענקועה

 הנבאבעמק

ף. י..4ג  1
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 תשכיח גש הא אתז, קריתבו,
 הייה ואחר אחד בכל די לאנ"ששויתר
 מעליא ולישגא לג*צ אורחא דבור מסיק ובשוס עשר שרבעה באור המסי פתחוחכז*ל

 דברקי פהא כדכתיב אור לשה תפש חמץ בדיקת בהא בדבוש שפומז לפי ובהמסירנקט,
 הדגל שמהת בףיט חיבא הדדותו לתשובת שנלי קם יפי הראב"ד, בהשגת עהןיאיד,
 . ליצהרר רמז בפסח חמן כי במדבשות רז"ל שאסרו מה על סומך שבחמז החומרהשכל

 לו אין כלחמר שריפה אלא תמז ביעור אין אמרו שלזה ההידכא והחסיף שבצימה שאורוהוא
 תבלק תורה לו בראתי יצה"ר בראתי וכמחז"ל התודה באש לשרשו אלא ליצה"רתקנה
 בראשית במעשה דודיך תהלת פחחים מבין יאיר דבויך פתח ובתטימא דבהוק,עישש
 . ובמגילה עי"ש מגדים נחסם בריש הובא חורות בדברי ויפתחו הכל הפעו משם אוד ויהיהה

 בבדיקת כשפמה ולזה ומימש, אור ותודה מצחה נר כי וכהנא הורה י ארה %ריי צרבנקז
 . ;! - ודרשן הציל החמץ מבערין שבו הודה י באיר פתח היצהרר לבערחמן

 .. ים ל' לפסה קודם פסח גאלכהצ חידשץ שמאליל תניא פסח הלכות וגיד התתילהא"

 ., וףי*12 בפסח רק ילהבהי אבאר מהיר ביאיר חובת עליו חלה הפסח קודם יום לעהלכך

 .. מובן תנזף ותקא שואליי:תזדשץ תקנו תורה איר עיי החמז לבער שפסח כיחבש"ע

 .. . ע*ז,' חשנה ובסנתז עט לע לפסח קודם הבהתר חובת עלי חלה וההלכך הקשר שאתביתר

 ..:,ן. לעונותיהם פכפר הקביה חידש יושב כשהחכם אתיז ששתיל וכעך בטרד מאד אישושהנ"ל
 ' מה ולפי חיבן, דיקא חזדשין שוזלין נקטו בו דרוש מיד תשדי בברץ עיץ ישראלויל

' 

 : ' הוא בדור "ש אם תםיהני חראב*ע ס*ז ובעדכין שוכחה ענק על קח שמה הקדחי זעךשעיפש

 אברהם אשל בהנהית עיין ודורשיו, לשה המהבר. שבק שלזה יקל להוכיח שמגעמי
 ולפענחך גיהנם של געינה שמצלת בצדקה " באב חזאל שאמרו וכין חץ"4 שמהובטריז

 ישראל קרן תרומם במה הבשוין. הקביה לשני משה אמר אבהו רבי שסה שאמר מאעפ"י
 פגו. באבות שאמרו וכמו ושן עבירה לדבר שלבוא נפשם מהנ"מ שזה שיי*12 חמ1א בגדאקל

 ומנהג תרופא הסמיך לכך וישם נול מדינה תיצולע מתעלה בחורה ששסק מי הכלמנב
 היש תויה אציל שמה שאמרו למה שאת וביתר פסיד לצורך לעניים לח~1 .חטרםשקה

 אדרבא הקשו וכתהד פטלה ממי יאפי נותנה לסי חשני בחנה משתה ממיההשמצלת
 לחלקן וכחטין משונה וממיתה גיהנם של פרעה מצלתו בה "1. לושניהם "צקבובעיץ
 דאמתתא סעאא שמצה ובפרט נספד, חץ*ק וכנ"ל אף יטבת בסהר סוק אצאלקמיט
 הזרק. יחס הלפרכת בזוהבןכממשל

.
 במערבא בדעת אלא עני חע נקטינן מפא ובנדרים עניא . 4מא הא אורהט הא"

 ע"שש, קני מא קני לא דא הסד מה קנא דא ב" מה ב" יא בף.דלא כולא ב* דדאאמרי
 ולבער להנצל תקנתהצ ומה כולא וחסרינן דץת קנען לא נואק עניא לחמא שהאחףכ

 סבב פיד ובגנבות חורק, בגי וכו' הכא השתא נזכה ובזה וכון וינצל ייחו דכפץ כלהיצהרר
 לפי לשעבוד והכותה חץ*ק,' בחודה ששסק מי אלא חיץ % לך שאע הלהית שחרות
 בעען ע"שש מהיל מלשח שרפט וברושי שופסן יצה"ר רשעים ס"א בברכות שאמהומה
 ודו"ק. בחודה עיסק סי אלא מתצהיר חורין בן לך ואק ליצרו נמסר וא*כ ובה"איעקב



 והמסתעף בשטר הזמהבענין
 ועכ*י ז"ע חיים מכרי בעל הקדוש רבים של דהילולאליומא

 בהשפטות ח"ב 8=ם דבשי בשו"תאארז
 לד', סי בחוים הב"ח שיטת מיישב לא'סימן
 המ- גרדי והמציהים התיריץ סיום שםוחסר
 חא*ז, בכהצת לפרד שם הגחן זללנההבר
 למ- כנראה התפרוץ שמק מובן אינוועדיין
 ,1אהר זי"ע אאשרר מרקק ושמעכזעיין,

 שלפל מהלומדים אחד כל הלפול, אסר17אא4ז
 האץ אחר, באופן פירש וכ"א קדשובכדונת
 וכדי אחד, באשן אח" כתנת לבארנלענ*ד
 נקדים נמרץ בקתטר ונכתבו ד"קלהבת
 ספ*ב הרוון כתב סק*ב לקר בס" הויךמ"ש

 בע"פ דבעדדת הרזתה במקש תקלדכתובות
 ל- בשטר בצדות לא אבל הזמה דאיכאהוא
 כי שלא וזה הוא בע"פ עודת דסתם וכו'עולם

 עמם עד גבי מרובה נפ' שכן הרדיףדברי
 ה- וכתב עכ"ל וכו' הזמה איבא נמידבשטר
 קאמר לא הרירה דאף לנראה לד' בס"ב"ח
 נוהג ואמש זוממין הצרים עובט לענעאלא
 מסלות דין לגבי אבל בע*5 בעדותאלא
 דלא חסולים שהעדים הוזתה פודהדונגית

 לא דהומה דנתי גששותן שלא מהזמהעדי
 המוכחי היא דהמתמת הוי מיהב הכחשההוי
 עוות לכל ופסולים בטלה ועדותם בודאישת

 מב- בעדות ההקנ לנף בס" כדלקמןשבתורה
 אף פסולים והצדים הויא מיהא הכחשהשטר
 הב"ח כדברי ונ"ל עכ"ל נ"ל הוזתהלדעת
 דהמהשה היא שכתב דמעם מסעם"ולא
 וכר בפניהם שלא הזמה כמו הףאפיהא
 אותם ,שמזימק נמי עסקינן לא דטיליתא

 על חתמו אתם היאך להם שאומריםבפניהם
 וכר היתם עמנו, עם באותו והלא זהשסר
 וקינג לל" בס" עצטן שהוגיך וצלועע"ש
 ונרי כלום עלז העיר ולא הנ"ל, הב"חהביא
 ס" בברח מיש בלנק אאחז הרג"ט שזהאה
 לחו ובס" וכר מקי*נ בשיך והובא כתבלז"

 ולא הבאח כדברי וכר עלה השיגסק*ב
 מתהם הברח על הערך קושית וגוףמטצם".
 בשטך בפניכם אף דהזמה דכאן יאובחןלנרווה
 ר- לומר ההכרח הש-כ שסתם לרז-ה מהנילא
 לומד לך ס2א ואש אחר פסעם גרועוטר

 העומר ספירת לספור ומתהילק תורה עול עלינו ,1מקבלין חושבו זמן בפסהלזה
 שבזבות להגאל עתידין ובניסן נגאלו בניסן ולזה תורע בני אנו שבזה חזרתנו מתןלזמן
 ארסי בלוון זה עסוק עולא ואמר אקבצם עתה בגרים יחצו כי חן דף נב*ב נגאלקתנוי
 ארסי בלשון כמו רק יצלול ברור כ"כ לימודיהם אין אם ואף ולפענ"ד עטוש,נאמר
 ודגש עיירה מלך לבן ומשל מצרית בלשק באנכי השיות שפחח לשבועות ובפיטחז"ל שאסרי הרמז לכך דבילי החש"ק ליסוד בזכות ויקבצם תחלתו עסו על השיית ירחםג*כ
 ודויק. אהבהעלי

 מלהיות עצמי אמנע לא מקסם נאה אדי אק שבעדה*ר בעצמי אני יודע בו אםלזה
 בני עם אשר הנה-א בהמצב ויבעו הביסו שיראו אנ"ש מכל ולבקש דהיה כנאהעכ"פ
 על חלא להשען לנו ואין "קיצק כל וכלו שנה מאות ותשע כאלף כבר שרהיןישראל
 ולהעריב להשכים עצמנו על לקבל ישראל עמו פלישת על וידחם שהתור שבשמיםאבינו
 בעני השיית יראה שאז הקדושה להורה בנינו ולברל בהביס תוהה בקבהות מדרשותבבתי
 אכיה*ר. עולם גאולת לבחלה צדקנו משיח לגו תשלהעמו

 ומצשה ותייחל המקההכפד
 מאוד, מאוד הקרובה השםלקשושת

 - חי"ק-



 סבאישראללד

 דלי בפנע מופלא גרע דלק השהםדנפסלק
 ג"כ מישסלי דלא כ"כ שסר גרע מץגרעמא

 ובקל ח%עק שם8'7 מיישב זאת וקושיאודופק,
 שבי יש בהזמה דהנה הוו ז"ל הבפהדכתנת
 ה- על תר שמצטין הדבר %ף על א'ענינים
 הנפ- או הלוה חצב אם הדקדק על אומלוה
 שלא דהזסה המצם הפוסקים שם וכחמוקד

 גוף על שבחידק דמה 8ר הכחשה.בפניהם
 והי אלוה הנפקד אר הלחה חצב אםהממון
 מה להו איכפת נמה הבפד בפני המהמלוה

 מציי ועליהם כאן הסה הא כאן אינםשהיפים
 הצוים משסלוח מפני הלוה חטב שאקדים
 ששיר ו41כ לנח בנפם ועיע צחר ענתפן
 קיפל דהוה להתם בשטר הזמה הב"חמדמה
 הוא כשר בשטר ודק -פסול שבכתבעדות
 דנהט במקד תרוחש שנחקרה כמו דהףמטצם

 עמיחי כבתקרה וצי והצמר עלהחהומק
 ב4

 אן החימוש בשעת בש"ש אז כהברד הש?ביד
 אמרך אם וכץ הבצפד בציר שלנתבמטעם

 לי והדשינן לא דכמטפד=תא אמתשכשטד
 דגזה"כ .העאצב עישר ודק ק-ם האקצדחף

 אמת דהשסר אמרה עץז ספ*כ יקאמפיהם
 ויפז אסר והשאר עכלנו עד "צ אםאבל

 ה- סובן אטצ דצד"ו כנול, המגטזיםהוסיפו
 משלא דברע הש"ג קושית שמ"שתיקוץ
 דכש- ההסבר לגא מועיל זמה כנ"לבפניתם
 כצנכם, 5פי משום פסול עוורן בשמרמזיממ
 ימה ונם ודדכם מו"צ כנגרצ סך מהצוםאתהץבה
 ומה וכה ענינים בו "ש דבצהסההאריכות
ן . סמגתיבודנהביא  

-  

 ביתר חשד בד"ת שם דהוהולפצנ*ד
 הסיר מגש ש טף סימן חוכם בחיאבטצי
 דוצי והצום אהרתימ מהימני דע,כ קלףסף
 שנאמנים מיצגן תטרלל יר על שהעטזכמן

 בשל ש מעידיו שזעם לשוסלן עלציםונמהים
 זהצ"ס יבאי היפך זה הלא "אהדיניםיהקשו
 דצות ותיש משי חידדש הזמה יוכתיבכמה
 לעדים כלל דל*ד קוצה באמת אך מכר,להני

 הי בשבת דהתם שבת חוללו ונטוהצהרו
 עליהם המעה-ם חם-ם בצעד המהסבילים
 והעדים טוש חינו בצעד ובודאי עדיםהמה

 לוה שפלתי שהגמז בידים משא"כנאמנים

 כלל נגיעה אים להם וסק עדים דק חמהמנה
 פמ"יא הייתם טיעמנו עליהם המעידיםוהעדים

 דדמדם צדים ההמה עפיי מ2ה כלתי חטבאק
 בי דהדאשתים לומר נזית ומאילראשונים

 הזמה דבאמת הסור דכוונת י"ל לכן וכו'ערד
 דדק בילהה דההורה במי וחרתן שואחידוש
 עוזה של 5שן טמר אם דוקא הואהזסה

 דה- ו1*ם ואוב ע-א ה' דף במכותכמבואר
 לאחרונים שנאמין בהזמה לבו מזהיהחורה
 שחללו עליהם שפנטז כמו הנחשתיםומד*
 דקוקו ולא שחן על עכ"פ שמעידין כיוןשבת
 ההלהאה על בהעידו אבל הנו' העדות בדקרעל
 מה במקומה הסנרא נשאר שפיד לוה לאשתה
 ה- דברי ממילא ומישבין חמר דמיתהזית
 נאופים אע א"כ תחסה הבחשה בישרמסכם

 פסחכם הראשונים דלדברי כיןהאחרונים
 דהמה תף חצר דחפת חד מההאחרדנים

 שה" שייהם שהעזז בסה היינו וכהבעיד
 ל- התודה האמית ע"ז יכף פלתיבמקום
 הרחשד- את הצעחשה לראעת2ים ולאאחרונים

 שלא בתראי קוזחמזז מה אבל כבצוד2ים
 וכר הרחשונים אותם מכחישים ע"זלוה
 כבע"ד ההנשתים את תדרג עשרה יאועוז
 שלא ע"ז באמנים האחהע"ם עאין וכיוןיטף
 עמנו על גם מיכבשת בזה.עדדת והווייןלוה

 עפש הכחשה הף חמר ומש-ה פסיליםהחתם
-צבזה

 מהרי
 וב- - רבעני פפלתי .הקושים

 שהי השקך מעש על סק*ב לצף בסינסיבות
 הזחח בין וחילק יסרו בס4 המבשש עלעשב
 בגז- וכפסלינהו ונסלע שחיע בפניהםשלא
 שהעיר עיים, של 5שש על שמסרדיןלנותא
 ירשת וכוו עדות ויל פשן פהסל ג"כוכהזמה
 של משן על מעידץ נקרא לא דהומההש"ך
 ואי חודוש פקרי הזסה משא"כ 8מרעדות
 על מעידין נקרא הה לא רחמנא דהידשלאו
 לאחרתים מהיסנינן הרעו ולא עדות שלגופן
 הזמה חטזש לאו תא וכר מהמעשתיםגשי
 כ-כ סקרי לא זאזמה אלמא לתכתשהדומה
 בגמע פסלעאו כמו עדות של גושן עלהבדה
חגפ ו  ת  ב ו   

~  
פ פ  ו   

 לפת. כמש עדם 9ל גפן ז% יזף חשח
ח הי* י4 מ ח  ח   1  



יה סבאישראל
 יקום כי עדים כתי כב' אמחר הזה הפסוקר-ה
 בו כר שנה שהוא חכמם עד בא"ש חסםעד
 צד יקום כי לפרש בפנים תדחק בצדוהו,לא
 חי עד זה אלח הוא מיתר באיש בא"ע,חסס
 העדים נואלו "פלומר בת"צ עונה ויהואסם

 אבל וכך כך קוששה באיש הממץהראשונים
 באיש ישיט אם נקצין אין זוטמיןכשבעיפו

 על מחידק חתם הישך אומוים המזימיןדאט
 אלו יקע פקעי בעם ה" עמנו קרי ותההאיש
 בכאן ווי בקשותו 5לא בו לענות חנף,יכמין
 פיסקו שקן 12צריך חשף השנ" בתמרומת
 מצידץ אחם היאך רחשו82 בכת כלומדבו
 מן וכמה ע"ש חבוי עם% היתם אתםהרי

 בו לצנות מאי וגם הקרא כן לפרשהדוחק
 יד יקום כי בשפרא יחיד בלשנן שהואסרה
 בו אבל שנים, באן הרי עד שנא' ב*םהרי
 קרבן ובשערי יחיד, לשון נקט למהקשה
 עד סרה מוסה תהצך בד דלמץל עוררשם

 פירוש ובאמת עפש עדים של בגופןשחסרה
 בפנים בם ועין להלתם מאד קשה הפסוקגוף
 להייושלסי. שפירש מה בצ'יפ דצ*עיפווג

 באיש המס עד יקום כי יל*פדלהנ*ל
 כש- שאח-כ תאמר לא לבע"ד להעידה%5
 ל- לאטט שייתו להכחיש באים אוהוסזיסץ
 היעו בעדוהו, לא סרה בו לענות רקבנעד,
 לעה ולא לפסלו מעיד העד יל כאילושהוה
 ה- של המעשה הלהכחיש להוים שבאדותו
 הי העד כאילו דהה חידשה שההורהעדות,
 ודיסק.הבע"ד
 ןד "4ס כי בישרי הכתנה י"לובזה

 עבירה אלא סדה ואק גזלן אלא חמם אעחמס
 עצמו את משנחיש עד ח5ב שאינו מגידוכד

 האם ג"ץ חמס עד סאו ברה וענטז ערשוכי
 ישתוע, בנפש גם עין לעדות, כשרגזלן

 הזמה דץ יש ולכד לכירה ובעל גזלןויהוא עלי העהץ כחילו שדהה הכפנהולהנטל
 דחף תורה וחידשה הה לבתראישמאמינק
 ודויק. לחלוה נוגע ולא בעיד הואכאילו
 שני יש דבהזמה בד'ח ,צהתהיל וזהב(
 ה- על תר שמצידין הדבי גוף  על 1'11יבקמ
 ךחידשה הנקל הנתיבות והביא וכדמלוה
 אמר" הוי החידוש ובלא כבצפד שהםתורה

 להני דצ5ת חזית ומאי המעשה עלכיהוא
 ב" אית ו040 כבערד דהוי תודה וחידשהחנו'
 בנתינות וכעפש להמעכם שנוגע ענץנמי

 של גושן על הברה כ*כ מקרי לאדהזסה
 בהזמה ולזה בגזלגותא, נשסלינהו כמועדים
 והמה להבערת גם דנוגע כען בפניתםשלא
 ד- הביא ואח-כ הצדים, נפסלק הבירדבשני
 והוא בב*ד עיזתן שנחקרה מטעם כשרשטר
 שבשמר בעדות דל*ש הטור הרמבץשרטת
 כמי והל שטר בנוסח דנכתב דכית כתבםמשי

 דהה אח*ז והוסיף בב*ד, עזזחששנחקרה
 בס*ש ועמן "תימחי, ביפעת בצ'יפ אזכהגמז
 בזה, שהאריך נדן טימן אתעה אשאבד*ח
 הבעיד, בצפוי דנכתב מטעם כשר ושסראו

 ב- ועיין "מתחר, ובעל רשני שיטתוהוא
 נחקרה בשליכא אבל מק"ו, כ"ח ס"קצוהקח
 מזימין כשהעדים הבעיד וצחיי בבגדעדותן
 הכל שמשיף הורה מדין פסיל שהשטראותם
 לא בכה"ג וא*כ כתבם, משי סדק רקלא

 %ף צל מעידק כאילו דהר החורהחידשה
 להכחיש רק שבאו הקל כבעבד זהםהצהר
 גילתה דלא הוה לא דהזמה נהי 5אקהמצשה
 חזית טסה הש-כ כותתם העדים מועלתחרה
 במהר- ע5ן בפניהם משלא גרע לא ט4מוכר
 בה- ההחשש במכש שהאריך קלא' סילב*ח
 בפניהם דשלא שם וכתב בפניהם שלאזמה
 ואפנה להמימתה, יק נהכ5ין דלאאסר"
 שלא אף בשסר ההגה להריב*ש הםמעולץ
 דהעדים חורה שחידשה החידוש בזה,1*יך
 מאי למיסר איכא ושוב הציל כבעקדוצי
 נפסלו שקר חהגו ומ"מ יען אפנה ובר,חזית
 קו- ומישב ודו"ק. המעשה מכה השסרעדי
 חזינן דמ*מ הוא הבכח דכחצת השנך,שית
 דהעדים התורה חידוש דל"כא הצבאדאף

 וה*נ הף פסולין מ"מ עונש וליכאבבע"ד
 לא או שם הצדים אם ח"קק ואיןבשטר,
 דאיכא בם4ש אא*ז של דברי המשךומובן

 כנ"ל מהנתיבות ובמ"ש בהזעה  עניניםבן
 עכ"פ נפסלין בפנפון שלא למה מובןשבזה
 דבשניהם בן הוא בשטר וגם המצשהסבת
 עונו ולדכא חורה שגידשה החיהח1לצבא
 משום י"ל אדרבא שמלות לגבי מיםדהזמה



ישראל%

 המלוה מצשה על להבריד שנתכחצובך
 חמ- פושו בפניהם  ענק באהה חעאוהפקדה
 שהתחיל המצו נפסלו הצה עףי*ש,הרלב*ח
 - - - ררותי*אאחז

 בס4 וצם החדפים קישית גם י"לובזה
 שלא פזמה מן השי אברח דמ*ש סק*טלף

 הכחווה אבל הה לא הנסה דק"לבפניהם
 כש4 העדים באמת דשם מהתם רא" מאיהה

 בסל העדרך דרק ומהקהה -בפרע באה חזוריס
 עפה ארש ולנגל. ערש אצרים לפסול לאאבל
 זרוי הגאל רטנו סי הרישוש לב"ש יפהב4ח
 רעל ומשום העדרת נפחלץ בפניהם שלאזמה
 ועב-ד בפני המה "הבעקד מעידץ המצשהגוף
 סז*ק. אארז וכמקש טפמלץ%זה
 ב-כ הנלענקד להכא דאתינא תפץג(
 שבתחלת מה ואקדים השקך, קושיתליישב

 כמי ומעווה מהא בלבי ספק פלההמחשבה
 שהעידו כמו הוה. אי . בברד צוחעשנחקרה
 ב- אינם דמו*ס כען צ חתימוע בשעתברקד
 השטר כשבא רק דעכףפ נאמר אולי הבפדפני
 אמנם קצם %א אז כהיבזז הף בידלפף

 אז אעכז כא"ק דנעשא הששקףפשעת
 בס" במחבר- להדיא ומבזאר חח-מחןבשעת
 למפרע בהזמה אחתימה עדי ונפסלו סרט6ף
 שהעדים אוסר ש שחתמו שאזיעמעם

 בב*ד שנזוק שנחקרו כמי הם הדיהחתומים
 כיד ס"ק בסם-ע ועיקש החתימהבעת

 דה*ל העת מאוהו רוע-ם נצשידסא*ס
 בפשיטות כתב ואאחז ערש אז העהזכאילו
 וכיתר חת-מחן, בשעת בע"פ א כהגיזדחר
 מלשון עהביא נז* ס" אהע*ז בה"אביאר
 -בהיסרגו דחתמי .דמעההנא פ*ג ביבמותהוי*ף
 והצל בהו לסיהדר עשי לא למרת ל"ויהבי
 אארז והסביר בבגד,- ושזחן שבחקרהכמו

 שנכתב כין הסברא . פסעם עיקדדעכתן

ברצי
 שוב. .עצלים הצתם ואו אבודד

 לכ-
 בברד אז כדוחן כנאקרה הף ומדועבוש
 בחילת מפלאצק להגרן ראיתי אךענש,
 אנח דנה להתוכן ע"ב כשר בכהיבותאהב-ם
 דמשמע י4י סח בסי מהשפך שםוהביא

 לדידן השטר על לההום כנול אהצבנשתתק
 גזא*כ חיסר עדות לאו הכתב מפידעיכת

סבא

 נשתתק אשף* א-כ לוה לרר שמטוי כיההש
 היא דכך מהחומים ומביא צ*ש להחוםעכל
 ב- להברה קורשכן כזז ונסר להכשירגזה*כ
 לא להברה רשאיים אין אבל חתימהשעת
 כתבו מפי שסר דסףל ויזכה לוחצתוזפ"
 עתיחין שנעשו בבגד שיעידו צרקי מזםווא
 לכר בס"ק וצם והוא- בחומים וכשעינתיע"ש
 דלשונו צהר בסגתן ונכתב בלשונוראיתי
 בציצי נכתבים חנף הרזתה שכן ולטעם ,ווא
 'ןל "שלוחו לוה כצציי הוא כאגלו הדההלחה
 מפי הוי אם קפ"הש אגן וכלוה כמוחוחים
 אם דאסו לפקפק לתוהה "ש א"ככחבו
 העדים זע ההן כת"י לאחום אףי אלםוילה
 ושהי דיהי דבעינן צול מרם אבלוילעיז
 השלהית על בע"פ ולהניד החתימהבעת

 אבל קעביד שליחושו חההש הלוהדעשהו
 דעשהו יימר סי כך להעיד רארכשאין
 מפי ההל כן העד שחתם חשם שליחהלוה
 עכ"ל, בעשש למציד האף שאננו כייכחגו
ולא

 זכיה-

 כרפת דלא דכיץ דבוק להבין
 על להעיד ולמה מחשל אינו ח-אףוהל

 לחדש בא דשם רשף, דמי שפירהשלמדת
 ראה מחדל דשפיר הוא דמה*כ דשטרטעמא
 הלוה בצחיי דנבתב מהיחם להרזיה 8*צא"כ
 מחזק אהבים בחילת אטם בעוג וצ"עחזוק
 והמסיף ברורים דדברי וכתב ההומיםמעש
 שסר דקי*ל דאף השתך במתש בחשורבהם

 בטלה, השית סכרין בשוין משםדאוריתא
 כנחקרה .דהר משום מהפת שסר דנםהלעד
 הש"כ ביבמהג הוי-ף כמתש בבערעדותן
 נחקרה כבר סחם סכרין אע שעתה בכךמה

 מחשיב דלא השמך לשימת הףל בב*ד,משווע
 מיחם רק צוחחנו מיום עדותן כנחקרהלי
 להגדה ראים ייהי צדיך לבוד והצמרשבא
 אף א"כ השמך, בכהצת המוכהה צהרחמה
בעיע. דלא דס*ל 8וטקים למצך גם תתמה אלאתה

 823- דחף משום אושו עכהש, שיה"
 זהבים ה4 תם חורמה בשית עדהעקוו

 חלף דהדבר נמצא ערש חמף להבההוראתם
 מהרי*ף הביא לא גידוע ידעכן יללבפלוגחשג
 כמחש החץ להשכך ולפץ-ר הבקל,מבמעבר
 ידותו כותב לחצין סקרו כח' בס"בנתיבות



 סבאשראל

 כהגףה הוה לא דמ*מ לזית למדועווית
 "- ואק וסם לבוגד הכתב שבא עדבבוגד
 הכתב שבא עד תעבה דלא בלאו עובריןעדים
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 תטץ י ס4 רם מית חץ עץ

מ י אש 4י  % ש   *  הש"ש השתש חחחש טבחמלת 
 ב"מ ה"מ אשחיץ י נחה6
 יל שהשיג במה מ"מ שכתב ל"ע"מל
 נתקלה לא השטר זמי דשות הול, -בעשה

 יבהד חיי זעא "שסר קקס ובשעתכבהד
 כן ועעשה זה מלשח דמן; זףש "ויהנ

 קע השסר עבא מטה ישא עדתעשבטו;

 נם*) ושהאףם יחההצת חחזש וגץ:קטצ,
 שוא-ת דקעם ת כחח

 דרבי
 א"צ תמהת

 .ח- חףכ זמזט הרה ש2 מע ,זעשהקים
 הרלב*ח בכהזת נראה הף ולזה מקודם,קרה
 נתקב- אלא עדותן נהקרה בלשתו נקטשלא
 לגבי הרלב,ח תידי דשם מודלק, וענינםלה,
 שי מהרמזכן ראף הנקל הריגוש דהביאהא

 בפניהם שלא נבזלות עדים לפסוליכולים
 דאפה כתב וצק בפניהם, שלא בהזמהההיה

 "ריב*ש סברת סכרצת לא הרמזרןלפורש
 ולפסיל עליהם להעיד יכריע השסד עיידגבי
 דע- משום בפנונם וולא זעוף בפסולאותם
 ובשעת בב*ד נתקבלה לח השטר קיץדות
 וש*כ נתקבלה כא"י דויי הוא "שטרקבס
 ב- העידו כאילו היל השסר ההאללענע
 ע*פ הש46 קים ועת עדיף דלאפניהם
 מ"כ וכר עצן אשדים צעדת משעתעדים

 הוא הגוף בפסיל לפסלן דנאם2קהרמזרן
 פסולן על דהעמץ הכרנ"א פשס עפ-ייוקא
 פשל לענין חשו קודם חי השסר ק-םבשעת
 ע*ש, וכו' בפניהם העהז כחילוהשטר
 הק' כוונהו עימק לסוף לנרד זכיתי לאובאמת
 וויעד דמום בפני הף ושהמש"כ

 בבעל-
 כשע אעם אקזמים העדים והבעליםכתיב,
 על ובבעלי בפנינה עדותם ורקבפנינו
 לפני מכחן עומדים ששה הבעלים ולהגוף
 יעיזו ולא מכח או גשת*כ מכח אוהבירד
 הרל- אך לכאן, ,ה שייך חמה פנש אלפנים
 ומים כבפניהם הף דס*ם כן סובר עכ"פב*ח
 דאף קדדם _ד4א קים .בשעת רק עכ"פזה

 שנח- במו ונעשה משום כשר שסרדמיעת
 א העה? "כא"1 חתימה בשעת עירתןקרה
 בפני העידו לא סורס הוי מים כנקלבע"פ
 כמיש ספל אוא דגם "רמסכם לששתנדן ס" באוחז בתשובה רום אארז וכמישהברד
 דקריה ודק בברד עז?ו5 כנוקרה דהוההריפף
 בעד לפני התז לא מעולם סקס עהלף

 והסברא ענש עדו51 דבר "תחיל לאומעקם
 אארז גם מעש וצקן לבוצע "יא חזקהעכ"פ
 להר- במוש לכ' אות מא' סימן משאבהשיב
 העקץ כא"י דלחה לענין ולזה ערש,מז"

 השסד קטם בשעת וק תה לא והאיבפניהם
 דהוה לזמר נוהך דייקא דאז להרלב*חדס*ל
 עי?חצ, אז תתקבץ הביסד בפני העידוכאילו
 הא נחשב לא קיום בעי דמדרבנן כיתוגם

 הם כאילו שיהר הביסד בפני כהעידודנחקרה
 בנוצת רק שם, ומדברים בברד נמצאיםבצצמן
 כבפניהם ההוא מסק תנייד בפני היריםדים משה- כאילו הוה ששם להרלבקח ,צס*להקימם
 מדרבנן רק שהיא שיסביר נראה ה"היתר
 לא בכה"ג סבר הופ ולכך הפוסקיםכמיש
 לה- לכך בפניהם, שלא לפסול חכמיםאמרו
 סשא4כ בבצ6וחא, קיום בשעת נפסלורמתכן
 להר- לפוחד ונם עת2 וכמרש לא הזמהלענע
 מן רק שייך לא הוה דישדוש דהזמה נופךציף

 אסוה זה כי "יטב ודויקהתוהה
 דאטרי להפוסקים ענין לזא איןועכשו
 ועיץ חתימה, מזועת טנפסלין למפרעלפוסלן
 סף חיוגם בעסקא אחזמ4י

 ובקצותך סכי
 והאריך באיסודין, צדפת לענק סקקד לחןס"
 ששך ועכרם ערש, לבדיד מחוץ גם שהךאי תענ" דלא הכלאו לד מצוה סולת במנחתבוא
 עידכן שניבוא משעה למפרע דנפסליןלומר
 בפני כהגדה כ"כ רוה דלא אף חורהמדץ
 חזוק. ממשב"ר

 פ*ג עיפת בהל' הלוי להגררם רטובםד(

 ץונה- כמי נעש" ברצין מאד שהאריךופ*"
 לא דבשטדדת שם וביאר בטד עימתןקרה
 רלפי*ז ענש והגדתה עדות וקבלת בנדבעינן
 דעכ-פ הרלב*ח בביאור דברנו מאדאנש
 הים הק-ח, שעת עד הף לא בפניהםלענין
 דצ*ב בשטר אקאו*פ נמצא בצניו עורכתב



 ל שנ ר שיל"

 דחדא צירחצא נויך בצ*5 בימרותדבשלמא
 דלית בשמר משא"כ עדח2 קבלת וחראהנדה
 דחדא ושמשא בב*ד עדות קבלת ד?בף
 כמו חזיז המצרע ברד דץ באן דאע בהולית

 צידודם לפו דלית דינין ב"ר בבןעהעיזז
 בזה מרש עיף נצרדות הגרות בשניומשיבא
 כה- חף הששר עיי על והזמה י4ל שפירוהש
 כבזד שנתקרה הך חשבינן דיש אחר בבגדומה
 "יכב- בש1 וכבפניהם זה בב-ד נחקרהכא"ק
 בבגד עדיתן ושהקדה לש"ל י*ל וגםפ?,
 מפואר בנד לא אבל בזה בצד כה דיכאה"2ו
 לפ- בא-ם שהמהמכן הבנד לגבי שכשפהיא
 חזוק. זינין גחם ב' כמוגיהם

 אחר בבגד בהנעצו בכה*ג הזמה אדכאחום

ראית-

 דף במכות סודגצץב להנתצן ב"פ
 רזה תצן מצהבן אחם דהאיך במשנהור
 חך הביא לצ התהמותם "תראה כמו בררזעה
 בפני ביהחילים בהעמד גטם יבשותלוין
 וכו' לצשתי שחרים בשן ואב"כ יסףביד
 לא חדשה  מגידה כמו הוה זה בב*דנמצא
 בברד התראה דבש יקל אע זמם כעשרברר
 עוב, בף בדף ישם וכ"כ ש"ש בלום לאחף

 אך ע4ש, סכו דף תבייש כמעדידט4 בצ*5"כקכ
 ד*ה עזב כא4 רף בכצצמטוו2 מהחוסן לשורר"ש
 משום דהם זיץ נעשא עד דאין בהאהנח

 הצדים ושם להממה הטל צואתה עדותדבעינן
 עלא אסא שאאילה" עדות ד28ענעשו
 1ה סים ל5י וט-הו עצמן יל הומהקבל
 הצלים שעם לדיותם קרובים העדיםאם

 כין אלא ילודם הזמה יקבלו דלאלהעיד
 נואתה עדח2 אאר בבשר נקצצ הצמהדבני
 צד בצשא שע"ז יה4 א*נ בני קריאילעיז
 אחר, גב*ד מיציל דהומה להדיא הויע"ע
 מחול הומה דאין דסקל יקל הידם דצתאך

 ד- דסץל צששר קוזבים ולענץ -אחרבח"ד
 וע? הוסקה חנם*ש להעיד הטלים אעםבאמת
 "ל שפיר רצכ*5 בוש שם האקוא ס*פרץ
 בשי הוטה או התאי כמדוצי ב' חלףדבוה
 הז"ר סגי אחר בבגד גם או א4 בבגדדיכא

 אחר בברד הזמה מוגי דלא להייםהש"כ
 הומה שייך לא דבשסר להנזל מעם =לששרר
 הומה לענ? וה אך אחד, בברד כהומהדהף

סבא

 גרע ד"א אחר בבגד גם דמי שפיר לפתלםאבל
 המעשה רק מבהישים שב"כ בפניהםמשלא
 די לריבתה סול השפנה כנצל הרלב*חכם*ש

 נהי דק דלתנו אף בשסר וה*נ הששםנפסל?
 ונדי בין בזת ח"קק ואין אחר בפד מכחמה

 אחר בהד  הר דסד*ס לא או כשע הםהחתימה
 - ודובק. השרך קושיתופזשב

 הבנה בכחות בפשיטות יותר ישלולפוקו
 דין בהנטר הוה לש מהרזיה דלהר*ןדכין
 חי- אלא בו יד ואיז חץדהש דהוה מכחהזמה
 בס*פ ע"שש איש בצ'יפ ידות דסתטדושו
 מכ- דבאמת היש ההנדוש ותקל ולפיהששה,

 אדני דססכת חדת ומאי השנשאחישי
 עדות בסתם רק הזמה דין ליכא האהוכר
 דייי המורשה מכח"ןץ ג"כ בפניתם כשלאאך
 לענת נאמנין השפגה "נ"ל הדלב*ח כמגשקא
 איא דח-דהר דאף כששר הצה חש*כפסיל
 הף תפלין מגם המעווה דסכה"שיןמכה
חזוק.

 בישהכ אארז של קדשו בכתנת חויילה(
 דהוא השנך בקושיית יותר בביאור דהלהב"ש
 רק כתב זעב*ח דהרי לכאורה תיטבנהפקתני
 ולא בתניהם, שלא בצמאת עדיף לאדשטר
 מה וא*כ בשסר דיכא בפניהם שלאאפסיל
 שמזימץ טרי עסקיע לא דמי היפךהקשה
 וכעת הקושש הסבוצו ולעל בפניהןשהן
 בפניהם דשלא יסים להמתיק ע8רנראה
 משום "והמקים כהדו דוי מ"האהכהווה
 ועין אשרו, כמרש בץד בפני חמהההבע"ד
 שייך לא זה והצה היטש, משיהרת פ4גמלים
 ח"כ הזמה ליכא בשנשע ראפ" דחפתןבשסר
 ולפיז בפניהם כהצלף ס5י וגרע יגלופיר
 ענינים בן "ש דביחמה אארז וההתהילטה
 בשני המה וכון נשניתם עלא דהזמהזמר

 השיך קויית עתר מוסבר בוא נכון,הבעיד
 לא חבל בשניהם בשלף רק שיך המעםבהה
 ולחק הרזתה קאמר בפניתם דשי"בשסר

 בי בדוח להביה ושישר הף אולידממחשינא
 אך ודובק, והורך שנת הבסח, דגמנתטרם
 דב*ק המשך אכש לכנינו הנוטפס לפיגם

 רכל דכאו הברח מדמה שפיר תרכבם*ש
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 עדווע שנחקרה דכמי משגם השטרכשרות
 לנא חו סייסים דיש וכען חתימהבשעת
 ודאי אביעד לגבי וש"כ בבגד שבתקרהכמי

 ח"ב שלוה שתק דסעהין נאמנים"אחרתים
 לשמץ מחגי כבר הבעקד ל2מ דמהניוכין
 דאמר" בפניתם דשלא דומךא חישהעדים
 חעד"ם לפסול מהני הבעיד לגבי דמרגינמה
 ווותק* בשטרוה*נ

 קדשו בכותת זה בדדך י"ל שאתתבתר
 בפני המה אביעד דצכ*פ בשנהתם שלאדממו
 ומגמלא הלוה אשב שאק מצידק חייהןביד
 אידים גוף עיבש דלנבי אף אעריםימגמל
 כמו דזצי דאף בשמר ה"נ דווקא בפניהםבעי

שנחקרה
 עדוחי

 בי העידו הטאלו בבגד אז

 שנתתב פסעם ש התימה בשעת נע"פאנש
 שאצא שש דטזיסין כין מ*פ חנףבציה
 ולעזשש5יכא דטש%זעם פסיל ואיכא עדונןדאינו
 ד- נמצא חאזסה דמכא בשטר זאזמהעונש
 אפכא ה% השמה דליכא 18 וממנתי עדיםאונם
 דליפה-עינוג משום הזמה דל*ש נמצאחומה
 שנש דלפקו סיבה דמטפהה נשסלעומ"מ
 ולקנא לאמדסין סאפינין דאנו סשוםאזמה
 מבת הצחם מהפסלו עכ*ע עושה זהצדים
 בפנדק לשלט הזמה אוחם שסאפינץהעדתן
 וה*נ אבדוד על דמצידץ מכא ממילאוכפסלו
 העדת לפי לוה שפלתי חיקר חתמובשטר
 שיושסל לזה עכ"פ אותם שמאמינעהמזיטין
 ודויק. עייתמדק

 נגלא אטט דברי תשובצו לחמדיםנחשר
 ובהלכה געשתם ערלותן עוצם רק שלפנינו
 צדקו ועמזת ששטחו וצא יווצר עידאלא
 מהי בעצמי שמעתו וככה הקדוש, ולגישל,
 שאי שגהוק ספי זפעסע זצ"ל בנאסאדנהק
 כשי ויאפר שמל "ארניסט"שלצר מאסליראר
 4ף "ש חצצי של בחליו על לעמודרוצים

 לראות ששרוצים עה*ג חרס דבריפי
 ד"א. שףת %מי ישצדקתו

 ה- בפפקי וההלשעחן תקהיחצ שלמרותפים וד- אושח במשוברת כשמתגחניםואמם
 אח"מים "ואת ה'( תשר )חוום כמישאלכן
 ש"ט הר *%י 5ןי ש% עטשלא שי צ% % שהמן גפת יר הסאם
 שחה הטה "שת % שחק כחבצו
 ון אש טן יע קשי לפר שטהפ%

 ואבויש ח%רא אני כי אם אני העסרעפת
 ומהי צחים בשף שה" זללהה ממראקבלתי
 לקירות סיכוני ההם התלבלר ים בצומחמצן
 ההחן פרטיי לול כידדי זול רעףי עדאיפ מפי איש קבלו שאם ידרך צשד חטףרליזן
 הס/ מרעףא עד איש ספי אקוטשקיבל
 גדיל דבר הנקת לא עכסו כו( תשר)ון*ם
 והנחגגות החושן הקצרת כנץ מספריםוקמן

 בעלים חשי אתו חדא בשעשע כסעסשזיי
 תשר ב2שףס רצתן  ענש, בממשר סה*במם%

 דניי ש9 כתב עצמו עוגהךבות שאכש8ן
 כהדו לפני שנח הא בשן בתושר ותאיושבה

 ג*כ כתב השובה ובטבעה "נ*ל.התעיבה
 אחד דברי הראה באימה עלי הקבל"כי

 יקום כן יפסוק כאשר ושומר דורנוכנפעלי
 ע"*שנ "מף לאלבה ולאלתעשה
 סופר החתם על שכותב מה ורצהבא
 הרו מאינת חלא-ק דורו, גן כמעטפסדיי
 נהגי בי זלל אחמס רשכב48ג סרן עלכהחק
 חיב )אן*ח נטף " זיל" תולע בשיחתבקי
 ושכתב 5א 9 תשר בארבע ועתן 5'(ס"

 שמ- חוגר סכם לפני שנפלה יבמהגנידץ,
 להתקף לאיגרא חושבה האויב יעקבישועת

 ום הצתב : תנא ב4 צמו שממיטן וביקשגם
 ששכם "פה=ע בעה*מ הדיד מיפת הגווהלהרב בז" והשובה יאיהך .הזבה תלוהקהדיח
 שארבה פלפו% וברחתב להעזיבם מחסרא"א
 קוצר לפי ובנתי לח אשו דברים ישלהבר
 לצרף רצה עביתנווצ ברוב ודק וכווששיי
 ובו/ למצוות"* ימני לכן ת*ח שני יודעסו

 לאדיז מצם ו~פ*א זי"ע אאמו*ר ליסיפר
 ומצאו תתפלה לאחר יה"כ בליל זקה*קשל
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 צ- אז "" אאכצ"ד ספר, באיזה בעיוןשקוע
 זקה"ק עוסק במה לדוהת ורצה לימיםודד

 חפו יטרידו לבל לחס ניגש ?, נשפכהבנועה
 בטפר לועד אוהו ומצא אקדושה3מהרהוריו
 דבוהא לכם לספד בא חינו החושן.קצית

 כי "תוהה, בנגלות יה*נ בליל עסק17הד*ח
 נוקשר הדוח של בקחיש דדצן ומפודתםהיע
 "יו תקיש ולפני מחתא, בחדא ונסתרנגלה

 בסדר עמוקות בסוגיות מעתן אותומוצאים
 שמצא זו עובדא להדניש דק בףצתינזיקין.
 בספרו כזו בועה עוסק זצ"ל םאותו
 דודו. בן ב8שס שה" גדולשל

 מי הירצקא דן הרבי שהב"קשמעתי
 פנימה הקודו אל פעם נכנס זצ"לראצשערט

 ב- מעיין "קדוש רבו את ומצא תק"שלפני
 לא זמן לפני אז שנדפס יששכר בניספר
 החסידים מחריפי וכה" הנ"ל כתה"קכביר,
 בספר כץ בשעה מעיק שרבו כך עלהתפלא
 הדיח נענה הסחור בשלחן ערב באותוחדש.
 של מהחסידים לסבול כבר אפשר "איואמר
 ספר באיזון כבר וטסחבלים הולכים הםזמננו
 יצאם יביט לא למה חץ לומד. שלהםהרבי
 בעל המחבר "" מסתמא בסשר מסתבלהרבי

רוה"ק*.
 ב- כי בזה הדבור להראיב אתיההכרח

 גם הררת וגסות העזות בדוהת התפשטהעו"ש
 בסוף חז"ל כמאמר התורה, לומדיבקרב
 חוד יסגא חופצא משהתא בעקבות סוסהמס'

 לא ומסתמא וכד ילבוט זקנים פנינערים
 מבני אלא קרנות החשבי מבתים הגמ'מטרי
 הם שגם מדרשא דבי ספסלי חובשיתורה
 ה- שאמר וכמו החיצפה, בנגע נגחתםיהיו
 אינו חסדה*. הסושרים "וחכמות להלןתנא
 אלא חכמתם ותחדל סופדים יהיו שלאטמר
 התדרשה. גאוה של דע רקת לחכמתםשתה"
 אומר אג"א זב"ז כבוד נוהגים התגחשאיז
 ולבי אלקים במלאכי ויעליבו עוד וצפסיחני
 במלאכים. ראשונים של לתודהם ח4ועגים
 רבנו על לכהוב העה אחד חיבור שחוברצר

 "כאן עליו 2עתע ההראל בית בל אורהרנ"א
 חין זה ומפני )עפ*ל( הרמ"א* מעהבוודאי
 והאשיוץרסת ההפקרדת בעופה שרואיםפלא

 בתורת לכפירה עד מבאן כי בעכלם.גובית
 ומחי תורה בן ואם הדדך, קרובה חנומשה
 א- רבנו נגד כצלו דבדיס להטיח הטלבר

 ל- דיל שורקים 1צ4ה שבחטם פלא אערם"א
  מט. )ישניי יצביא אסר תכבד דגי,גמדי
 הבשו. ממך ומתחיביך מהרסיךת.(

 החי- בצודת בגוצה יפה השפלותוסיבת
 כש- בגבראל מלפנים בי ויתכו. מראשיתנוך
 וב- באהצה ישב הף הגמ', ע"י בחכרישב
 כי הטפר בדפי 8לנ8ע סתטרא ?ה"יראה,
 בגמ' לנגוע חקויה בזין ווזה בעצמןחשב

 אבק לא וכאשו "ם2ושמוהנ בידיוהקדושה
 שלא או בתוי, קושיא צ בגם' מאמראהה
 שיף המהרצם או המהרישא דברי עומקהשיג
 לפני שטו ושפך בביהמ"ד לפינה לוהלך
 חסאת על גולמה בתשובה רטב וקופיוצרו
 הנתחנן ובכה שכלו עיני המהשיכיםנעלריו
 ויזכה רעיונט שחכך דעת לאדם החתןלפני
 כמו וחטיותם חכמים דברי ולהשכיללהבין
 בהנהגת אלימלך הפעם הקדחם רבנושכתב
 לא יעשה "בבה קדשו בלהוק ומסייםקאתם
 אשר עד פצמים 5אה ולא שתים ולאפעם
 ברחפע הש"י ואן ימה השמנם מן עלעירחמו
 "קחר תיוהד באור עיני יאיר חסדיוברוב
 ולק48 לעשותו אדגר ומכן וישכיל יבעשה
סו4

 והצליחו גד4 זה בדדך לומדים וכשהי
 מה חן'ל שאליז בסה האמיש פרי,ועשו

 כולן רבו לשני ודגות 1פהי יתיקשתלמיד
 "ממילא א'( בב, )ויק"ר מניצי למנוהנאמרו
 ווי סמה "יפך פעם נדמה להם שאםהבינו
 בארץ אהגר מהגזולים אחד של ברפדנדפס
 מעה חן וגה המחבר אוחד שלא ודאיהמה,
 ובוזזתה בסיני למשה נאמרו דברט כיחנו

 באריכות הד*ה שביאר כסו בחש"קנכובד
 המלמד אוחו בעירון קה( סה בערפד)בה*ב
 ברחה*ק ספרו עשה לא הההם שהאורשאמר
 הד"ה וכתבחני,

 חלשן"
 עד האמת "אבל

 ישעם האמת להנמי יש בזמנט שגםלדרכו
 וכמבקאר ויה*ק להם יש החומר אחריגוטים
 אחורה בעל ולכן בהד" ז"ל ובימיהןבמורה
 לא אך ברוה*ק, ספרו חיבר בודאינובן'מ

 אם בדורנו אפילו מחבר כל רק לברזהוא



5א סבאישראל

 ולכן וכוו תודה קול לאסון בחכמתויאפיים ש- "יינו ברדה*ק ספרו חיבר לכך רשיהחג
 אפי- 4יא שהסח ושל רוסק המבא"שאתלמד
 עתחמזז וותר בגודה מאמץ נואתוקודס

 מבנאר והענק הזף. לרדהקק* רשי שא4צלי
 קבו, ס4 ת"כ )קטטר בתותים שאתביתר
 אק כלשעתי הלהדק, הניל( בדוח גםתזכר
 ידם, יל השכיל 8' מיד בכתב הכל כיספק

 שהקשו רבות קושיות כי חתרמ*א()המחבר
 ועמוק חריף בדדך ותירצו אחרוניםצליתם
 הר- דעים לשתם הוצר במחק כשלו כןוכפ
 איך כי להכל ספו שלא ספק ולאקגיע
 שהה שמים מלאכת המלחכה להב אפזורה"

 בל על חיבור שיעשה מגבר הלא ומישייהם
 ואחראים הראחחצים דברי סבל לקוחהתורה
 רק שמהב טלאכת מלאכה עליהם יכבדד"א
 פכות לוינם לויזת בקרבם בוססה זדריח
 בירם הן וחפץ ישךתב כתצת בלייתלבה
 חפץ שמעלת איתא ובזה-ק עכול.הצליה*
 בש"ס הוא תע הגבהשים מן. עדשתההזרה
 עויף חשכם אמיתי אמר ע"א הד ב"בדילן
 י . - --. חפ/מנבדק

 חמעת בקובץ לי שהראו מאדונהנחו
 שכתב לגז( )אגרת דל חאשא אבשץשל
 אע ריתמי, יתמי אנן *והנה כדברפ,ממש
 למעש" ולוסר ויל החשבים דברי להרוסלנו
 ח"ו כזעו לא ותטור והדאוש חסידדדוי

 מושג עתר קרע שאני ממני קבלוחותמת
 ושרן נתב14ר תכבר אלה דברים יל מאדצר
 ובכלל "פ* כלל מדבשים לנשח מיםכאן
 הוא הרמזרם ש החלק אם שו היאאחת
 אסרו ש לי ומה והטור, וישומש אוישני
 הראשתים כל סלא מיכאל, או בברזילסלאך
 5ע עקר* "הע הרכיש כן והרי סכלה,שרשי
 ל- הלכה יזה יקי* "וט טחם אצרעהפד
 וברוסי בגבה "גאמרים הדברים שכלמעשתך
 לשיטת נחזור וכוו למעשה, אלכה הושקש

 בקרירות בתפוד כעומס בזה גם זהבההגר-א,
 של בשודה 1מ8א סנעיחסים אטישווע
 רב אקדיש, יננו ע"ה, עזרא ע"ה, יבנומשה
 הו על תורה שנתנלה, הגרסא ההמביםאשי,
 הואר עלא במה שהאיד לכך, תעותדכקדדם

 5תה רואים עכףש - חלקף, שסל ונאעד
 ישראל בית לכל מקובלת היתה זושדדך
 אחרי למלאות בא היתי שחניאלא

 ועלמי
 מי והגהיק סופר הכתב את גם למנותשיך

 צדיקים בנהנה חנחנה ח-ים - יתחפץ5"סמפ4זר
 פני ההשירו לשמה בחורה שעסקוקדדשים
 מחבר אלה בימנו "ש אם וגם בחורפת,פנל

 ובטהורת בשישה לשמה בתושש יצברובייגע
 ובסהרה, באפעה, תורה שלחרד מייק
 ו- הקדישים, המהברתם מאיסת שיעדועחל
 להשיג עכה דבריהם, להעשיר ועמלמוויגע
 את הדוח זקה-ק קרא פעם כשגחם,שמק
 איזה לו ואמר זצ"ל מברידיב הגל"צדודי
 וראה ד4יד"1 גמר בושר מאד, נחמדחטזש
 להוצהש עלי צוא מנה, מאד נהנהשרחץ
 לו והראה הרשב*א, חטזשי הספריםמארון
 רציתי לו ושמר ושאסר, הנידוש אתבפנים
 רשב=צ ללסטר צריכים איך לההשותךרק
 גם אלא כך לאשתים של ותודק רקהלש

 ,ים- כאשר זה בדדך לממהר האהדזגיםבספרי
 זקה-ק ושל בקודש שזקהכר ול*צ משפוסעםאעצי
 יההשי, פני הרבה .ללסיד -"4 לב שסבבצל
 אצל שלמד - אאצפ*ריסיפר

 ש- כמה בהטי
אנים  ענע אטה למד הייסכל וכאשר 

 ומחוק, ברור 45 לזא ש"ש רהבים 8יבפנסי
 זאת .וימד בתהלה.  שחשבו ממר לגמריעינא
 "תלכידים עם זק8*ק למד שכששישמעתי
 שמושל זכרון משר לאור אע חנא גישרפסן
 זצ"ל שאדין העדה ר' מהרה*ג גפסץעמוס
 יתר גם "תף סינוט בשדר קהלתן מבניונהי
 הייי ה" רגיל ריכוז מהישאל. בשניםצעיר
 כשחתי התלמידים עם השקשר באמצע5ץל
 זכרון בסשר גם להסתכל קהשיא אח"שדר
 ה" זה האחרונה4 טפרי יתר בועךשמואל
 כלב ה" שלבו לב 5שב בעל תיתוקאצל
 רחפם במשי גם ל4, אניס לא רז וכלהארי
 בש5 חידושים שסבהש כמ"פ למצוא "שסושר
 עיקבהפא של הזה ובדור התלמידים. סואהד

 ואני באהרפהג להסתבל דדכם שאעריהם ספ- טר"ש המוצבטים מתבריג "שדמשיופ1
 ספריהם השולחים כאיל מהברים עלתמא
 רוצים הם האם ביפצשש, אלמד ואניחלי



ישיאי8נ
 מח- הם שמא או במחרתים אסתכל כןששפכי
 אתמהה לראשתים עצמםשיבים
 התם4 המדרש דברי לבאר בזהת"ל

 אחד בהטל מעשה מצורע, פרותבריש
 והה לצפתן הסכוכות בעקרית תיהרשהה

 חתם סם לסיזבן בעי מאן ואוסרמכרש
 ןל"'אודק?

 בסרקי וששים יחיב הוה קנאי רו

 את לית א-ל לה זבק להכא סק תא איללעי
 סליק על" אסרח דכיהך, היא אנת לאצריך
 הראה . מכורך תהלים ספר לו הוציאלגבע,
 נצור 41ף. חיים "חמץ דרויש מי זה, פסוקלו

 מכריז שלמה אף רשי אמר מרע.לשתך
 נפשו מצרות שומר ולשתו פי ויומרואיפר
 הזה ה5קדא קורא ההחי ימי כל אנקיוכר
 ובא עד פשוט הוא העע עדע היתי%א
 את מזהיר סשה לפיכך ווידיעני זהרוכל
 המשיר המצחיע תורת תהיי זאתישראל
 עובדא עזב יסו דף צד במסי ועייןז"ש,
 מאן חח בעי מאן אלכסנדרי ר' מכרטדדט1ע
 ואכמיש. הזעים והדקדוקים וכר חייבעי

 ש- באלי הי הודר באותו שגם ימלולהנפל
 נמחטה י"א מ טבת עי מפו שיפצו
 "ש ערם דם על לארס החרם16ש
 זכו ואנט. חס"  זל בשחקלפת
 דייק סד ישו ערד מעב הדקוכתב
 ר לשל% ולק במהנת ,צט שאקהאא
 ורבא או החר גחל זלת חשש חלוש
 '%תיש יחר י% ,"ית התףח2ע
 יטב 6נק ושטקש ו*ס ממועוקש
 מהא ש ףל םהחיא תה עלופשוט
 )ץ 6וש יעם עי עלתה %א כרשי6צק

 '4 מאם טאק עצמם ערך ומההםלמעט

 שמרות במהמת )ע לא , ומי אמת דברחדש
 בףמרא רק שיחן צף ,צל בהבליםמפ*"~ם
 "אה ע"ןש ~ער "קזשים אשר שצףבע"ס
 זהר , ודע סם לטטבן בעי סאן התעל -זהכ
 לזולת תהרה  המחורט מאד הרבה שראה%

 תורתן לקנית שמצתי? מי למצוח  חיפשאבל
 משי ליח ה"פמוצ במלאכים הפשתיםויל

 אדם פכל החכם שאמר וכמו והישרים,חכיתם
 מי כו( כו )בשלי תמנתי השל קנהשמת
 ברודה ידיעה לו שרכש בעצמו בטוחשאהד

סבא

 שצריך למעת לו יש ההורה סקצועחתבכל
 בי ללמד, לכלל הגיע לא ועיד עדתן,ללמוד
 במ- ועשירים אחד במקום עניים הורהדברי
 שלא בקורס סוגיא שיש זמן חמל אחר,קום
 עללמוז

 בחר-
 לאר תורה ללמד יכול איך

 קרע *אינני  פעם, אסר סופר החתם8רה2
 אחת תהד "ש אם יהחץ להיות יורכןא-ך

 יוכל חיך ואקז אותה*. מדעים שלאבואס
 ילהדשיס "ירושי לפרסם בנפשולהרהיב
 מם- נעלם בש"ס א' חוס' דק כשלאחיבחיע

 שים ואף בש"ס שלמים סחים יש אלא%,
 בועז עיקלא

 חףכ בזה הרגיש במדהש רוכלונוותו
 כ- ולפיכך חיים, סם לכוזבן בעי מאןהכרס
 אנת לית 6 שן 6, ושימכור המשי רןשביקש
 ינאי שר נען דרשתך ולא אנה לאצריך
 וראוי סרחו כדי יהשלים קנה כברצמנם
 מעפצותי ומשיצונהגת

 וכשהפציר חוצה.
 הזיר שפלות על החוסנן אלע, לצלוחבו

 החפץ האיש סי בתהלים הפסיק לווההאה
 שאנ- דהינו פוב, לראית ימים אזהבחים
 שהחבים חים, פורת לרכוש החפציםשים
 להר14ת רק ולא טהר הנקראת חורהלראית
 וצריי מזעיר סצס יש כאלו אנשיםלאחרים,
 סי הלשק מזהה נאשר אחויהם, לחפשבים
 שישקוד י למעלה מגיעים ואיך וכר.הא"ש

 כהרה דברי לקרבו ולהכניס לאסוףוישתוקק
 ב- כי ידוע וכאשר עיישה, לנפש קריםכמים
 ביהודה, נךרע העשר יולם לאור שישפיעעת

 בוזך בעל הקדדש לזקני אחד ספרוהבטן
 חקה*ק כצחה, תפלת לפני קצר זמן ה"טעם
 והתבודד המיוהד להדרו עלה הספר אתלקח

 ס"ת כמה "קדושים בדעקעי דבוקלעצמו
 פח- וביב תלסידע הספר, כל שגמר עדלשת
 שאל, מחדוד וכשההד שדבקותו, לבלבלדן

 שלרבנו ידוע כן כמו מנחה. התפלקו כברהאם
 ודרכו גדולה ספריי ה" זצ"ל איגרעקיבא
 סדם בכהון ספר אף שם עגלא ה"בקוחש
 אאשרר ומומק בלה. רעד מהחל שיתושסיים
 קנה משתליץ המייק שאבע 59עתוזיען
 של*" משר הדיח לאביפעם

 וחשב הקדות,
 ה- שאין ראה כי יען לזה מאד "פמחנושביו



 מבאישראל

 ומששד שלה אספוים באהנד בנמצאאר
 שתובניס

 הספארי
 איי1- 25ימה אקחרש חל

 נגשמי המראה עלמם
 כ"כ ההרשם לח וזקן

 בפליאחו שזנתץ מותה תספה  קבלתשצ
 לקבי ע"4חד מהנת לי לאמב-ר רצה בנושל
 שנשאיתי בזוחל. לו וסיתר הבפהוקלת
 בקודש דרכו הף )כהיע פקסנה בעהיההב
 הה וכך עיים, וטות להזכיר שלא הדיחשל

 אדיח שכיש אע1א רודנ"4 הורר אתמכנא
 ס8-הם מהכר לשם אנ-ע בצהמדיחו(כרב
 זיעתי מפאת השיקצע משר יבאמושחצצרמחרד
 ע"כ הספר, יוצד לנצלם מ12ן לי פי'לא

 לכמה אספר את לי שנשדה סצצפ*סניווחד
 ולפושק את למדון "יסים באותםיסים,
 שנהו זחנה ישני אז ושני שודא ועדמרישא
 צ- טא החוהא לחשקות להגיע וכדיבערפי,
 יבצבז ולא מרע* לשתך ייצור להית?ריך
 הצבהשל בטל שיה" וכתש תקח ננדתיו
 בחח"בפני

 בהצ41 נתקבלו שספריהם ישראל

 ובש- יהועוע כ81 בדול לנו ומד עזראל,צות
ביל

 'צאצמ-

 זמר כקש סצעמישמם צצאיבי נומש
 בעניני ואמר בשש קבעי של זנותסההלך
 שינץ אהצחוו הוי הי וטו' כקש עצטצתלכם
 נוב-ה אף יץב( טבת )חציבה נענעתיפפני
 בזה מחלמיש 8ף ורני בקש על שםפלוגו
 צם חף ביום רק שלא הקדהש בשל-הושין
 נפעו להד-ות רק אכל לא בלילה גםאלא

 שוע- אבתר" שנן מנה ומה והציהםדההצחוו
 אמתי ת"ח כל בגר טתשבו כלא הצכלנותי

 שהא-דו הטה בארץ אשר לקלחיהםומבאש
 צודך וא-ן אסה?"ס. בחיבוריהם תגלפני

 בתאיבה להתבצצן אפשר עישתה:לארטיק
 התבהקת באהה כ"ג עכנקץ אפ בהי

 א- ש לוהקה לפשק כשבא אה4רחכותב
 ב- החהבסי 788 שושתה השזעקריב*ש,
 ובקשת וקחאהם עצמותע לשני כמזפקרקע

 8ף ערול רב כי ובהקפצו סיכמנואמאלא

 כאחד אה" לא תחבי חתלכור בפתיובקי
 חכמנו נעהרו ככה הקסנעף מלמידעמתלמידי

 וזיכו יכו כך ומשום ההשתים של כבבודןזין
 חיע4 בשדת ארטשאת

 *ר ווים מחשץ אאיש ינתר בחשתעוד

 מהנישפתין
 שולא שואה חרבונות כחבות כרמיתסטית שפתי על ק~4 שלא סהצה4

 כספרי לבו ש0ל4 אמתיים עמריכיםידבק
 ורצדך תהלים ספר הוצש ולפרודהדחהרונ
 שבני ופה שאפץ שכל להראותדייקא,
 כיכ הם חהט חורת לרכהש המשווקקיםעלי

 ספד הוא מתהלים שטפר מפני הואמשוס,
 וכל בפץ פתוח התהלים ה" אלו כיחצמדך
 תורה של בכתרה לזבות הוזצא ושברךבחור
 יצבזכוה מאקרנה ומבקע ובדבקוינכית בב- תהלים מופדי כמה עם בכל אוטרהי

 או כי הקזיעתק תורה לתלטור לנצןהפתה עטרתי כל על ל4 ימחול התאליםפסקי

 רשפשינים של כחצדעמ יביש לנוכחעעי
 חתורת ברוהטך, ספריתם שכתבוואחויניס

 שהסרן כם*פ סיפרהן וכבד לשעה עלאמת
 בי טפרים וו-בר זצ"ל קלוגר שלמההכת
 גומר הי' תשתכנע רבבות והוצץ שלם-הטנין
 תץא חתי תאלחש ספר כל .הים יוםבכל.
 לי טטונל עתה אפי תמציא ום בכלשאטיח
 הצשדחדה*ו4

 עשאאא-

 שמסוע כצידך מתלהם
 ובלי אכינא גלי חורה ולומדיםבעצרת
 שועיהם בשץמ גרונם ח"ה במשאסהרה
 כתונ ,"ןתם אשד כרסום המהבליפקטנים
 התתעע איירי לבסן בארזי אפו לפסעחרא
 בצלם. חיטים חסדאל בית כלישר
 שהנפיל עכז במם' אמי ספנת נמייין
 דבהי חיה בעי מאן חי, בעי סאןקלשון
 שפי הרעו לרישין להרחהסישא

 יאהורה .
4 חשם סםאצ4  )עב' בשמא ריב-ל כבחש 
 -נעשרת ינה לא תיחם סם 4 בעשית זכהע"ב(
 ללבוד זטג שלרשאי. הצל"ש מיתה סםלו

 לשמה, חצרה שלחצר מי - ולקה"ת.לנוסה
 נאבה הכחם ימנו חצרך ח"עו הם כיהמקיים
 ומשחצקקים אחפצקם אם אי4 הילה.העצם
 בדות אהדק כם*ש חהם סם ולדכהשלקבות
 וכון. עצטם* ידך ושכמיס ידעים "בימנשל

 יצמר ואומר מכרה צולמה ואף רייהקש
 כגן .שימר רק לסגוד לא איינו ולעיזו,פי

 מצרות עיפר לשימתה עישו היפיתשדהק
  סיצסי~ךוי בגסה*ר חרו לטעות ולא דהקאנפשו
 ב- עיין לנפש, חצגעים לדבר עיצגדאתוהה



 מבאישראלמד

 נפשך ושסור לד השמר ע"ב צס'סיחות
 ולסמיך עישש, ממך בוסל אני נשבמזךוכו'
 שבמלאכים הראותיכם חכמת נגד חכמתועל

והבן.
 שהמקרא יבאי רו אותנו למד גופאולזה

 וכ- ולמדנו היה רוכל שבא עד ידע לאהזה
 אה"צ ע5א חנכן השכלתי מלמד מכלמה*כ
 והבן. אדם סבל הלומדהכם

 והצה לפיכך המדרש, מסיים כךומשום
 דנמצודע, חיכת תה" זאת ישראל אתמזהיר
 באים נגעים דהבה ע"כ. רע שם ההוציאתורת
 ומובא חז"ל כמ"ש רוח גסות רצל לה"רי",

 חחי שלא ללמדני המדרש בא ע-כברשיי,
 פהקו שלא וע"ה בבורים רק שדעצדוברשוב
 ה- רע" שם המוציא תורת אלא מימיהטיגמ'
 ש- אלא ועדה, לומד שאמנם במי מהריכתוב
 ולשוע פע שומר ואינו רוה בגסותלומד
 הוה חז"ל במ"ש נזהר ואיט ליעלעבעת
 ירבעם על גם תסוה. שלא בגחלתןזהיר
 זבל בחן'כ, פנים ק"ג שונה שה" חז"לאמרו
 ~סנהדדק השדה כעשבי לפנע דומיןת*ה
 רוה, גסות בו שה" משום ואעפ*כ קו(קב'
 בו שהי הרוח גסות עצב( קא' )שט ר"נאמר

 לפענ"ד ובזה העולם נע מרדתובירבעם
 ב- לירבעם הקב"ה תפשו קצבבסנהדרע

 הכא חי בראש, ישי בן בראש, מי וכרבגדו
 אחו חד בדךד חז"ל שאמרו ההש בעינאלא

 שמה דרשו ובירבעם בכ*ם כמוחושהלכה
 וכו' דופי קים בה הי לא ירבעם שלתורתו
 לפסקע להכנע רצה לא הוא ולזהע"שש
 שמצינו לפי היתה וטעוחן דת- שלודינו
 ושלהן בוצר אומר הקביה צ*א( )פרבבים

 שהויית אף דוד על לחלוק שיכול_בר ה" ע"כ וכר סמא אמרי דרקיעאמתיבתא
 דוד של שהורתו האמת אבל ידו, עלמסכים
 הריח ובגסות להרהר, והסו שנקבע הלכההוא
 ודויק. רעל נדחההזה

 למה צוות עתד טעם ליתן נ"ל היולפזיז
 הארץ, צם עשני שלא יום כל לברך תקנולא

 אלא ואשה, צמר עשני שלא שהנברכיםכדרך
 יה4 יראי אז ערה עשני שלא יברךשאם
 מכיר ת"ח בגדר שהוא 5י כי לבסלה,ברכבו

 להבחין צדע יתר שלומד וככל עצת,ערך
 תפלאות" תוסרק בסכסכי השגתו בקוצריתר
 הנתדיק של ערד של לקווך עדיק הגיע"שלא
 מדה. מארץ רחבהאור

 זה בנגע וף? שנפגע לסי היחידהוהעצה
 ה- וסתם מה הוא ממצ, להטהרומבקש
 שיבוא הכהן, ש היבא טהרתו ביםנתוב,
 תורה דיכי סמם ללמכי אמת הצדיקאל

 דעצרח בבהלת לכתבתן שתכהוחסהזונ
 ה- ודוד דוד שבבל הצדיקים ועבדתיתפש
 יחף, שמו קדושת על רגע בכל נפעים5וסהי
 בהצרה השגחן וקוצר עצבן שפלותויכיר

 אמת צדיקי של דרכם כן כי השי"תועבודת
 כמלאכים ההמשתים אם חז"ל אמרוכאשר
 אינש בבני הראשתים ואם אינש, כבניאס
 רפאני. של כחמורז ילא כהמוריםאנו

 של החסמנה מתורת היסותת אחתוזהו
 מלבות לשרש ועכ"י, זי"ע הבעש"טמרן
 אני אין חזאל אמרו אשר הלב גבהותבנ"י
 עכב( סר )ערכין בעולם לדור יכולקוהוא
 לומדי אצל ובפרט כתוב, דכא את אשבתואני
 ע"א( בז' תענית במסי חזאל שאמרווצרה
 למקום חילכק גבוה מקוס מניחים 5יםמה

 אלא מתקיימק את תירה דברי אףנסוך,
 כמו החכמה יסוד תהו שפלה. עיעהובמי

 כ"ח הן חכמה שאוחית בספה*קשאיתא
 והבן. מה, ואנחנו שלשדןמפה

 שהתאס- אלו סכל מבקש הצני לזאתאי
 בעל זקה*ק של דהילר~א ?מא לנבוד כאןפו

 בי להמשיך לבם על והישימו חיםדברי
 בדבי על בניהם חת ולחנך הקדושהצרותו
 ובסהי בקדושה תורה שלמד צאנוחסידות

 בהלכה תנצבה וכשכתב נפלאה ובדבקותרה
 באמצע, סהרה למקדה כם*פ ל~ת הצלהי
 כתיבה כדי בועך לפעמים מתלהב ה"רגם
 נשרוף או עצמנו נשחס רם בקילואמר
 בעת עסו ה' שהי ולפי יתיש. לכבת?עצמנו
 גדולי ובל כשווו, והלכה זכה לפיכךלימודו
  עגונא לפני בא פעם מפסקיה רעדועגלם
 שידתם הכקשה עיה"ק לפני ?ם ריחקשת
 עצנה. כבלי להתיר צדקה כאור הוציאעל"
 ארוכה תשובה רירך מיד נתיישבזקה"ק



5ה סבאישראל

 אל גם שתפנה ובקשה לשהק להחורהוצמוקה
 שי לעמבערנ אבדק*ק שחול יהדי וןהבשת
 לבעל האשה כשהגיעה זה, לפסק ב"כיצטרף
 "י שנהוג אחרי חף כבר ומשיגוהשואל
 פ- 5אד והתפעל הדצת בתשובת עהןשן*ם

 למקור- ואמר נענה אח*כ הבהירה,תשובתו
 ה- אני גם אילי כזאבן תשובה לעדיךב?,
 אני ווי לכם אושר 5מ אבל פסוגל,תתי
 משיג אהדי זאת ובכל חסיד ולא רביאיוני
 ם תומכה עי"כ לכתיב אפשרהיאך

 שנם הצל איי כבר זה את עחעה,בהלכית
 הוא בם תצטרף מצאנז. מהרב חוץאדם

 הדוהי שללוע2יהו
 בצאנו, התורה ליסוד של המחגג הף3זה

 ב- להתקשר אלא סתם, חכמה לי15ד רקלא
 יפני הי אם- בון לזה מסמנים העתיםכל הי ."צמילא ובהתלהבכן בדבקות הןחורת
 ערבינו תפלת לאחר בסה"כ ובץהק"ש
 שמהחג .שבשעה זקנכם חומדים מפיהצמעתי
 לומד. )ח2י גפרות דיא לעקץ "איך אומראחד
 לעדנ- "דיא תם" בלקת שנים הי הבמן(את
 ף ? דנך גמרא .ללא לערנט פאס גם-, דיאסט

 אר מלשדת הנמו מט הנכף, את מלשד)אתה
 של זה יירנו על הוסדק ממש וזה ?(תך

 רק יזצה צעיר בער שכל דמשהתאעיקבתא
 את מ מפלי הענוי הסהרש*א את4מד
 לצרף נחנה שהתורה קמע חשנו והרץ,רירי
 שהתורה עלי יקבל השם הבריות אתבה
 לופך חורה זצרי ועצמו שתפלל אוהוילמד
 )תרד בשו לחוך סעדנש יכנסו היאביפו

 "ג-ע שלא וישכיל יביז את כ" קד*(נח21דת
 דגרי מהשבת אפש של קסתה לנקודהעדיץ
 יולי תציף "~ף י4א שבאההצים,התחרת
 4מר איפשר לב. בראוות דבייהם לדחותהאי
 את ע*ב( קר )סבהדרע הגיר ינתשזזצ
 האעו ולחוץ, משאה אלא דורג שלתורחב
 חי15דו אוהו תלמד וציחורה לבו הסהשלא
4 %א קד4  4תהפת 8ש?ה "חודה 

 בעות סמנת זק %4ןל הלח שקמללאחרים
 ופבסל לרצג והע י)שם( באויר הפחרחבמגדל
 )הקער במדרש כמרש האחרים הספדיםכל
 א5ר וכהוו-כ לה*ר. אחר לחוס שהע ב'(כר

 שוהו לעיל כמוש שנצטרע, )שם( בגכמלקא
 להתרחק "צ דצ*כ חסר. אחן עלהעתש
 ייה סמתונ שכודהים כמו זה וקשסודך

 המבזה זה אפיקותס. עזב( )צס'במבתדרין
 רבניי הני ואמר כגון אמד י*פ הנףחףח

 הלשון ת-ח, אההו שאומר, כחדם)פרשיי.
 שבמ- רבותינו לוסר לו שהי זה הואבזה
 פלסי.(קום

 מורה להזמת שדצה סי ידע תמידוהנה
 מס' מקשש 4טד לו שיש בישראלהודאה
 וב- בערץ והרא*ש והתקן הרעף מםחולק
 יר*ד ושדמע הטור על לעמיל וצחרםיגיעה,
 תשובות כך ש ושסף חצ*ט מהנ"ךוהברז

 איל. להלכות הנוגעים ואחראיםהראשונים
 א- הטימש ארוכות שבושת ספג זאת כלרצל
 והיו להבחן, הדור מגדולי יותר זן אחדצל

 ורק בטעהוופ, שופת שאלות על דעתןמתהת
 ב- לעסוק -וצדם2א, מקבל "ה איואהר.כל
 אתו פעם לי אלהי"רא4 בימנו ואילוהוראה,
 שלומד שסי השער על הנחוב דקהחוברת
 במו- יוראה ומד" עצתם ל"ל4 עצל.ואת.
 יבא שה כל בי25ו, עלאה שכך לפ אויראל.
 שחוש- שבזזר הוות, וגמרת סצאשוצשהתוצפנה
 יגיעה בלי תציק למדן להית שאפשרבים
 ומקלו כשחרונים, ראעפ2ים של בהגיתםועמל
 זאת ושד חאנלו. כזוחו על לסמיך לויגיד
 ש- ממגיל, שנצמח מהלה רעה האיתיראה

 חולש כאנמיים גמ' ללועזי ,צ?*חושבים
 ול- מבאן וצתכוד הטוב ראשו על סוסךוכבר
 ארבי חוזרו שוצף הש"ס חכמי כמו לאהבא,
 הזזד,יוז עב'(. שסחים כמ' )בהכות ץיסנקעק
 לשתה פעמים מאה פרקו שתה דומהאץגו
 סף(. )ושיבה השחד מאאפרקו

 תזריע כי אשה השמילא, בישיר שוהןינול
 ב- איתא כי "מף ימים ד רפכפ81 זכרהלדה
 שיה? בפה שחד המתעברת אוצא שגליתוק
 שכו- נמצא עה*ת בן*ח ועיין זכר, בןלה
 וכבר 5אד, בעי12 מילה היפ זכר להולד
 תששי* אדם באות בכמצלי המלך שלמהאמר
 יר"ם ד טמאה שתחי חורה אמרה יעשילנו,
 )יו ישבנון וכמס* לבונ באות להכניעכיי
 מיבשן וקב"ה עצמו המשפיל בל איתאעצב(



מבאישראל

 ולקיים ולנהיות לשמור וללמד ללמודונזכה ימים שבעת ששהתה אחרי כך משוםוכר
 ויעדר באהבה, תורתיך תלמוד דברי כלאת ימול השמיני וביום הקב"ה צחהבטדמאתה,

 מרחוק עכ"פ לרשות במהרה שנזכההשיית ל- והתרוממות נשגב ענין שזהו ערלתו,בשר
 לנו ישלח כחשר הדצ'ה של הקדדש אורואת המשפזזה.גל

 אכשיר. תמרם, הולך משהעבקרדב הדברי זקני של הקדדי שאורזויהיר
 בדרכ?, להדבק החפצים כל בלב יאירחיים

8 8 8 א פ א 8 8 ש ש ש ט ש ש 8 8 8

 יקרים,פכי-3ים

 דיאטות חנ בעניני שליט"א מדן יהנשמהנשמע

 זרים ט81י2 על מ20 כחברים את ישראלויצא
 ברשב*ם( ועהן מיעים, זלל רה"י )וברי מבעה הים בתוך והלא סתם הים שפת עלוכי
 לומר ישראל "עתדתם ד( כו )פרשה שמות בם'ר חשל מאמד  שפרשתי עפי"רוי"ל

 עין, כהרף הן בישועת חזק כ"כ בטחון לישראל להם שיה" היוניו לבוא". לעתידגוירה
 להשרות ומהללים שרים הם כבר הצרה' בתוככי הזבם ראשם עריק שרויים נוהםובשעה

 לבחר הנסתיד החסדעל
 הגאולה, על להם ובישרו ואהרן סשה שהופתע ברגע בו ואעפעף הרשע' פרעה שלהאכזריות ומגזירותי השעבוד מקישוי עדיק סבלו הם במצרים. בהיתם גם בנ"י היו זובמדרגה

 לנא(. ד )שמות וישתחוו". רקדו וכר בנ"י את ה' פקד כי תשמעו העם "מאמןמיד
- מת* מצרים את ישראל "חרא כא4 גם הכחוב מלמדנו זומדה  נדמו ישראל בעעי 
 היש שפת על עדיין בעמדם העם* שפת "על - מתים לפגריםהמצריים

4,
 סברא ה4 שלכאורה אף למרור, קוים המצה אכילת על סעם לתת יש הנ"לבענין

 ע"ש לגאולה' זכר וההיא למצה קורם - וכר חייהם את לוימררו זכר שהוא - המרורלנכול
 המפודשיםי שהקשו כמו וכר, להחמיץ אבותנו של בצקם המפיקבלא

 שעיד שבשמים, באבים בנ"י של האיתנה אפונתם הזה בסדר לרמז אנו באיםברם
 העתידה בגאולה יבסוחים סמוכים הי בבר חייהם, את ויסררו גזירת לחץ תחת שהיבשעה
לביא.

4,
 חצ" ומצפינים לשתים המצה שמחלקים "יתץ" מצות על נכה טעם לס תצאועפיקז

 כשאנו כי להנפל, יקל פשטות עפ"י מרם נפלאים סחרת בזה שיש הגם לאפיקומן.האחת
 תהלה מלא פינו או ממצדית אותנו וגאל על להשלית ומודים מצה אכילת מצותמקיימים
 באלקי אנו בטוחים מיס מאחנו, צפונה עדיין וההיא ואף לגדא, העתידו הגאילה על גםונירה
 להגלות. וצדקתי לבוא ישותי קרובה סיאבוהנו

4,
 יאחר האפיקוסן' את חוטפים שעילז-ם ישראל למנהג עפי"ז טעם לתת ישחולי

 לבט נחן לא עדייי שהאב שאע*פ לואדיות אוהו. מחזירים הם ישה פרס להם מבטיחשהאב
 כן כמו היסוס. בלי האפיקומן ושחזיר ש מאמין הבן מיד לו, שמבטיח מכין אעפי"כמאומה
 מהמצה חלק מצפעים עתה תנבר שבשנצים, אבקנו בדגושת שלמה באמתה מאמיניםאנחנו
 האפיקומן. אכילת סיד היא וההא ברב, נפשנו ופרדת גאולתנו לזכרשתה"



 המדרש בית כותליבין
 ימנוביץ ארה ישראלההב

 8עירעפרנ

 הכנ בית בחשכת שהחיש ברכתבענין
 י( סעי יכ*ג יי )41" עריכשל"ו
 חזויים כלים קנה או חדש בית בנהמרציף
 קבה או תהילה בזה כעצא לו ה"אפ-1
 ע"כ שהחדתו פעם כל יל מברך וקנהוחזר
 ק"ל בזה"ל הלקדט גשם כתב היטבוהבאר
 חאוז סתרו או וצנטת בית קנו או אושבנו
 הטצכ רם בקול ויברך השרץ יעסדדובמה"צ
 הל- מהנרי יעשי תשובה  והשעריהעשיב

 כיכובנו וכצמיף י1החיעו לבדך 17איןקטט
 והו- לחימכו ההב דרש באפסטרדםבימבוס

 עלז חלק באר והב והת-נו -ברך ששהקרה
 תשהכה השערי פוסק וכן לברך שלאוהודה
 בנידכן פסק נו 40 אוסח בשו"ת סופרהחתם
 הטוב בדכת אלא שהה25ד לבדך  שאקהעל
 ל- שיש ללויהן מתנגד אה"ר*א 02הכמסיב
 לבדך. שא'צ ופוסק שהחייהגרך

 הפדמ- שנחלקו אחרי הדן מצדולכאחהה
 מ- ואחסנו מבדכת לפטור יש זה בדיןקים
 ברכה תהא *א להש בדכות ספקפזם

 בתר כאן בסף זצ"ל וגבה זקני אולםלבטלה
 שאר למפק שהטיפ בדכת ספק דהמהיאש
 שנסהשק במקום בדכת ונואר משוםבהכות
 אשר לומר הול אינו לא (ן לברך צריךאם

 מצסוה לא שמא כי הי1 במציתיקדשנו
 שבאה זפוירמצ בדכת אך לבסלח ברכהחשי
 לנף ונניח ומקהך עושתה בל הלי ווויזתעל
 בר- הצל-ה פסק וכן תיר  ל% מ1חפ באןחל
 בי גי' יה  החספס  בשב גם וכן ס' דףבדה
 נהנה האדם אם ,פההיינו ברכת דשסקאן*ח
 ספק. ביה ואין זפנהנה כיון יברך בוושטח

 הנ"ל ה"הס דברי על לתמוה ישהכאגאל
 זל- זה בענק נפם אאריך קני 40 באזרחכי

 יק הדרשה בחצך שהרב סוב כותבב51
 כשנועי ז"ל שסההז רצד הרב ועשהבמו

 לברך . אם תסהפק פזזו בצירלאב"ד
 סי וכיושר כאביד שם התמנוהן עלהחיינו
 ל, ה' את ע"ד הברך לקמר התחיל דור""
 אלה ה' אתה ברוך דהר האמד בקהלכל
 1 בן חנף וקימנו שהחרצו העגלםמלך

 הבו את להכניס בהתכנפו בחנונתלעשות
 לג לא אבל עורה באתו הדדשאבתוך

 נ פסק עצבו וההר ע"כ שהחיינובמיוחד
 בו יברך ופסח נהנה שהאדם ובמקוםנה'

 ספק כל בלישהחינו
 סברת סוצ להבין "ש התפ"לעשב
 ה חפז כל על הרי לברך שא*צהפוסקים
 ש ומאי בשו"ע כמבשר שהחינושהרכין
 קנ לענין במפקח שהבכא מה לפיאולם
 ליה לש  שמצחת כהה דטעם יקלסכת
 הנאה-ששדמת על לברך אין וווכניתנו

 יתיישבו ולפליז בעצנ*ס בנעתמשהצעה
 ע פסק נה' שבס" ,1אעפ*י אחה"סדברי
 מ*ס ודיי זוהה"צד  לברך -ן יאדםהבפת
 ברקום כי ניהכנ"ס  בצקת של חל יהרז

 לנ אז משצה קים מהיך באהמהנאה
 ה נחגו להזנחך לא' מצוות מדיןעליה
 הבו את להבליע .אויש קניו בסהפסק
 הדרשהבצפך

 ש מה זה על להקשות דישאיבדה
 , בסשרו 21יעב*ץ ובראשם המפדוריםהעקרו

 כל עשק החתית עינית כהאוקציעה
 השפ" בנשייתן שהחיינו מברכיומצית
 מברכין שהרי לזמן מזמן אתי דלאסממזז
 ר ובשוסקים תישפר הקרבת עלבצלים



 רובינשסיין אל" אלטרהרב

 כלאים בו יתאבד דבגדבסוגיא
 כלאים בו שאבד בגד : סה דף ע"במו

 בנד דיה ותווי חנף לנגד" ימכרנה לאהד
 כל- בו שאבד בגד לבכור אכבד דלסההקשו
 תמורה בשילהי כדפריד בעצמו ליבטילאדם
 ליב- בבזר שארגו ח?הר בפר שיד גבילד
 וכון. בדיתר יאיתר ותירצו צמר ברהבאנאל

 תוס' : חשל כאן רנעבודג בצלאל רוובהגה

 צה בהשלק התוטי אבל ניב. וכר בגדזמה
 הדין ד% העלו וכוו ם בסי*"ע-א
 דרבנן דתקנהא חופרא ודק נשלבאמת
 בחולץ היוסי דעת להבק וצריך : עכ*להוא
 בסל ביבש דיבש פבואר סק*ט אוושעימלא
 מו- באינו מק האפלש שדרבנן אשלוברוב
 היינו ס' וצריך טדרכע ברוב בטל דחוסס

 על ורק אך חלה שהחיעו שבדכתנמצא
 שופר כ5ץ ברכת צצמה עלהה וקבעוגמץח
 כבץ בחכה עליה שאץ מצוה אבלהשלב
 סברכין אק צדקה נתינת או ביהכנקסמנין
 הכמיעהגם

 מדוע וסבהא טעם לתת ההשף %אמנם
 ותפרס ביהכנ*ג בנק ש מבהכר אעבאתת
 וב- דשוהיתא מצות שעו השנקיםלשהית
 מקדשא למשניא דא פקודא : נאמרעה"ק
 )רעדא לעילא טקדשא דבי כמיבאיתהא
 בשורש המהריסק תע גף( בשלחמהימנא
 ד(פהריי- מצחה ההש ביחכנ'ס דבנע יקס*א
 ושהר בזקיפן" לי יןעמשן בפף ונצטיינוחא

 כנר גנבחכין ורגנן 25צ~ה על עטפתישמה
 על בדכה נהקנה לא ופתע שולאמבשה
 ובנסחו ביתבנע

 הסצנה עיקר בי להפר נהתהובפשיטות
 שגו את ולקדש להתפלל היאבביהבנ"פ
 כעץ רק הדא הבנ"נ הש*3יאברך

 על לברך דיצרעצו לא וע"כ ושכבהסצ81 פכשט-
 מברכין שאק שהכה למצחת ובדושאאושהה
 גרשום מצוה שחיא אצ*8 שאעמת אף?"ענשל

 וע"כ בסחבה לישב ההא הסחבהשתכלית
 כתב גניטק והרגן הישיבה של רקממרכין
 היא וככמוה כי עכז מברך אק אשהשהמקדש
 אין הלכך הקיחהצק עצם ולא ורביהפריה
 מבהמן או הקע בדהכב*ס כבין על גםל12קך
 וזההיימ ,21רכת שהקדמנו במו .שהמעינוגם

 ברכה יקמ ש שיש מצוה על רקבתקרה
 דאצ*פ הקצב פעשבים החומס חמיוגם

 כיון כאן פנל ההנאה על גנברך מקוםשעכל
 שהחינה מברכת את הסצוה עיקר זהשא?

 בוהקיי ההכא המודש יגל אנ"לרפפני
 הקמת ים בפחח "פלות הגמזכן אתלהקים מש" כלות בשם יעד הפסוק על נשאפוג

 ר לפיפה הנכנסת ככלה חשרתם חףהמשכן
 וכר למשכן כלה ענע מה ימנן א"צסחם
 משה בירך לא גנתן לסהרש וכהקשה יכלאך
 ה- את לקים שסהס ש המשכן הקמתבצם
 כי המדרש זימר וענן כקב"ה שצוהסחצמ
 על מברב? שאק כשם לקצפה המשסתכלה
 אין כך הסצוה תכלית שת אק כיהכלה
 ההש הייקר כי הכדפכן הקמת יל לברךצריך

 וקרבנות בחפיית  שסה שיכנהןהקדושה
 השכער.ומשראת

 כל את משה מהא נאמר פקייהמפרשת
 צית כן ה' צוה בחשר יפר אשרהמלאכה
 שתשרה יהדר הברשיי פש" אותםיברך
 ברכת לבאר אפשר יריכם בפששהשמעה

 ושכמץ- קומשיך הר אל תבטפצ אעף פיחיגנש"
 הר אל שנבא ביה שבקשחנו תפילתך בביתנו
 אנוסס ישנם כי שטמה מומך השקדשו1ד

 בעת רק הוא לבהכנ"ס בהשם שכלרפדם
 דכיתן או פשעית מהיך זכרון תמיםצוח
 ש- תפלתך בבית הפצוצו מבקשים אגולכן
 וידוע שמחה ומנוך תברד הו למקדשבכא
 סועף אלא שודה תשכינה שאין תהלמאמר
 שתשרה ההגר ר2ימ סשה התפלל ועאששחה
 שמחה שם שתהיי ידיכם כמפשהונכינה
 תשכעונ שם תשרה הפיקוחמת



 סבאישראל

 דלא כאן ואינ ע"ש ינשלם שמאספק
 סדדבע אסור באמת למה יבשל שמאשייך
 בחולק התוס' לדעת בסל התנדה ד4כען

 בהיתר והיתר וחדוי נאן תוס' לפיבעלמא
 שפיר בסיל. לא מדאוריתא א-כ כסיללא
 מדרבנן רק דהר בסולק יוסר לפיאלא
 צרב ועוד רבצן גזרו באמת למהצלל

 דויי הב-ז סמי כלאים בהלכות 8כ-םלשי
 קשה בוואי א-כ עיינה שביתא דלאמילתא
 יילת- דל" מ-לתא יהף בען רבנן נע?ל2ה
 בי המלמם עפני לתרץ תלעתם וצ*נאשג

 ומשבב סרהב מסמאי מהלכות הי"דפ-א
 וכף רגלו ומימי הצב רוק הרמסתם כתבדשם

 שכבת וכר במשא במצע שהוא בכלופרכא
 עכלתן דבה צחצחג בהם קויה וסלא אגחזרעו
 ה- דורי הביא גום ההמלצם הרמב*סשל

 דלמה ענה עתאישה חילק( )שאדסתמכי
 נדוק או בהש" הדבה דנטל נקפאמטמח
 בג בבאשת הגמרא הביא והסלקהעי"ש
 .אבל במבע מלפרש בסדיסט בטילהדנבילח
 ובמגע היא דשנתם כרשע משאבסומאת
 אמרען שנוגע אחו שבבל שבסלשיך
 פשא אבל היתר דויב נטן בהיתרונבע
 בישל שיך לא אחת בבת שלם אתשטחוב

 החוס' מקשי מאי קשה דלכחההה כאןחוטו ה- דברי ינמביי ובצה מכש, סחתב סוףחחי
 כלאים לובש גוף מקף הו* ברהבאדלובטרל

 שרך ומאי בגד כלובש אחת בבת ההאדהא
 ב- אחמוס כאן ג"כ אקשה )וביזבזחיסל,
 ד- סוברים דתתד המלרם הפמבירופמייו(
 מדחודייתא נכיר דכא כלאים בו שאבדלגך
 ומקשי מדרבנן רק הנא בטפל דלא אתתובת
 אמת יהי' לא תודה אסור דשכ*פ תוס'שפיר
 עכ"פ אבל אחת בת 5בח בטיל לאכשהבנן
 רתרצו שפיר חמקשי הת" לא. הם-האבנר
 לא בהיתר דהיהר סהעום חיהה חסורדהוי
 המלים מסביר הרוכבים ברעת חבלבסיל,
 ה- ס*ל ולא דאוריתא, אף אחת דנתדם*ל
 משסע דום החאג' ובמביאים הצבעיהגמהא
 התהד משבר הש"כ במפקס עפש דרבעדהה
 מודבק רק ד11א דמתרצים ה2*לבוולס
 דרננן הה ועסי דלפי קהת נבת טנאמנתם

 ילא בדולק אבל בהיתר הותר מכהחוריתא ד- דהף חדשו בוףז כאן רק בס-לדלא
 מדוכנן יק הוי גיששת ס*ל 4מחהשים
 הניל ושמלים כנלענ-ד. אשש 2בתשבח

 יף נדה על חחט במים וקיני קההתיתיישב
 בע*ו כא כמו הקשו שג-כ בגד ד*ח :מא

 התהד צהנים ל5ה וקעי וקשה וצאצי*ש
 בבבי שארוו ונזיר בבאר שער גביחשידה מ- רא" להבות בחצא דליבפלבקושיתם
 ההן פשוט וכון ברובא ליבטל בממראדשריך
 למביא צרקכים ומה ברוב מתבטל דברופנל
 מקיפו- כן להקשות ש2נבהש הצל"ש ע*זרא"
 פשום הגיל המו"מ חצףנקג

 הנמרא דאלחי
 היא אחת ובת אידוים היטצ הנילהפהקה

 דלא כובר הרמצתם עעבאסת וככרי(פד"תא
 מידי התהם' מקשי לא וח"כ השחעעעגהגמהא

 יצא אחת ד2ת דוהמך מחריע-ה הבהשים.ע"ז
 מ- דעב*פ מקוטר מקשי וא*כ גנדדבנןרק

 כנלענ"ד4 ליבשךדאחיתא
 ד- : התהא ההצס' דמוי לישב בהקהיעהר

 וכ- כלאים במהלכות ר-ז ה' סרי ברננתםשכן
 כלאים בו ושאגד נבגך דהסים 2מןבעושן
 ולא הש21 ד2ר הוא יורטים משזם בסוללא

 בר- וע"ע ההוברז קום כתב וכן ומאןבטאל
 כן  כתב רצ,כ א' פשטה פוט כלאיםמוז

 בנומם אחרנה במשנה עין אולםברם2ךעש,
 תמר מסוף הכ-מ על דהקשה בן משנהפילא
 ברובא ליבסרל הגמרא דמקשה הנצלרה
 משמע בדובא ליבטנו תזיד בבור שערגבי
 בוערת הע בסול הע חשוב דבר הףדלא
 הביא קפו ס' חה*ד הצב בקהההשפזע

 ת- ד2ד הוי לא דחוסים רא" הנ"לכעצאקש
 ה2*ל. כהבזם דלא ובטיליםשיב

 דאלמלא התהד שפיר יתעצבוח"כ
 ד- קושיתם מיעי קוהת לא חופרההגמרא
 היש חשיב דבר הוי דהויים אחשרקםהיתו
 בהשיא יי? אולם מסי,  19ה פלאבטילים
 ד2ר חוי ש א-ב בהצף ולחסליצריך
 בריבא, לבמול שפיר מישח א-כהשעג

כשלצפד.
 סי ווועמע2ר אתרהט  המינה בגוףאולם
 דבר הם  רהוטים דיזל הכראפ ?לא9ווא



 סבאישראל

 הניל ששיהה ע*ז והקשח בטיל ולאחשנם
 מהלכות בפ*נ הכ-מ דהנה לתרןתלעתם
 מלא הא"ע "המבנם זכתב "י*גבכתית
 עסוקי מצמד חלק בברו הבטד מצמר.הסיט
 הי ומקשה ימלק שהוא : הבכל .מקדשדשץ.
 הגמ- תעין . הרמכשם הביא לא דלמהכפנם
 סתם באתן אסל שבל-שוצא. סקדפ חזיצב ח- שהחף בציפודתא דדוקא הביל תמחההרא
 כמהררי אן 4מבטראכס*ם שופן במלבטיל

 -רבינו שפוכר .אינ ;ותל-: וכתבקורקוסך
 -בהלכתא יקא ינ- הנרוץ קףשוש:םצחן.שעותד
 בטל אהצ כלאים ען- והפבד בבד ק"לוהא-
 הנקל המלצם יבור.-ומקשה זעווות 2מי4הא.

 מה מרן לנו ח-ל:-%א.ביאר דברץבהמשך
 הני בכל ביסול .שיך דלא ס-ל דרכינוהמעם
 ת- דבריה בבוצת שכתב מה פירייאסתתם
 משום הם, קודקא הר% דעהצת - נראהלופ*ד
 הנסים שכתב וכמו חשנן דבר הףדהמתם-
 בשער במיל שייך לא כן ומפני כלחיםבהלכות
 אסד- של דחושים מקהם בכור יצמף ובכורנויד
 החתרם הם חשובים בבקר ולשרגו- הנצלרים
 דחר דמשמצ תמהת כהגמרא דל4 בס"ק%א
 הגמרא דחה תשוב-להומונים דבר 4ינ6טי6
 דגיי כלאום 1 שאבד בגד מהדלתא-מכחהנקל
 שפיד הש"כ -דגשל חעכ*מ חשובו מכח בסילנו
המיות. לב- בכוחות בנלכדת. כאןך הר6בף6- הבישךלא

 פם%י
 השאדשין.

 שער גבי 4ף2 4הס
 דה"א משום - צאצרת4 1ל: . "פלץ ()שיר,

 בסול שיך דלא -דם*לסובר-וצחישך%ע%כה
 (חוהפב:.ישאפיה. כשלע"ד--דכאהקודקסס,- -מהרצי -מש"כ לכספם 4נל--ה4-?כפקתבכל-
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 הנ"ל-
 דההם- לשום -46ציהה.

 קת4 וכהרצי המל כהגמרא סובל- אהצב*ם

 . . .נץ4

 מיחף .%1 קעי וית מצחהץשהו
 במחצית הנ"ל שטען 'עפי וודקתבאה%
 בבד.עי*ש ד" מה-4תפ' דף עץ %השש
 דעת .וההש -הניל שקשטה להוב נרשה4טד

 ה- בשם מבץא סקקא בשלך רצם ס'ביוכבד
 בחלב לבשר העד כתב והעטףז חשלענטז
 .החלב או הבשר זעם דהתה דבטיל,דקי=ל
 מהחד מקום כאן ואין בכולי שתערבמתפשט

 הבא אבל נכפלם ש בפסי כא"ק חףלאפור
 נתי ולא בשלם וצצישות % "פשהאיפור

 שיך לא אתר מכרטס אפ וצאו אלאפשט
 קוי כמה ילי 8קואנ העששך עכלכםבהחל
 חת*ס בהדושי וק תקשה 1ם ובנקיקשית
 דפי הבלל ועפש-ה מצבתת מא נדה ממכתעל
 בסול ששיך משמע וברשש וליבטיל שםריך

 שציעפת ש .ויו 2שפרב שלא בדבראפילי
 ד- הנפל קוווה בתחשב ובזה - וזמשבעולם
 תמורא המוח את ממאים תוס' דודאלפלא
 משחם קושיתם סיזץ קפה דלא אומרכם"יען
 אלא מצהפת ופישט כתן ניטיל שיך 'לאדכאן
 ע"כ באמת העכוז תשעת אגעה מכירים'שאין

 שם דמשמע תוצדה בקמוטו חוסרמבשים
 שפיר הקשי ט41כ כאן אפילו בסולששיך
 ברובע. ותבעל כלאכם בו מספררפיצצתי

 כל- פ%ם" הני עצע דמי ופף-
 הף כלחים בו שאבד ד2צד ומהבחנואים

 הרמצתם דז*ל נלק2*ד שכיחפג דלאושלתא
 ל- יסקרנו לא ח2ף עאבד צמר בגדשם
 שחין צובעו זה בגד תקנת כיצד וכרנכרן
 הציד אחד בצבע עבים והפשעתםהצמר
 מותר וףץ ניכר ש 4שם ושומטו ניכרוגא
 מצא ולא בדק שחרי ל4 .והלך נשמםשמא
 שבל אזורות במשת בהלכות ביארהוכבר
 בספק הקילו ולפיכך שארבע ספיקותאסור
עכלנה

 הקשה שם -והראדאר הרמזתם- של '
 ול- לחימרח מדרבנן דחת-תא ספיקארט*ס
לה

 הקלו.
 שי ספיקות יותר.מכל-ואר כאן

 ותירץ צ=*שן אסוה בדרבנן ששמ"פאומרים
 חמיו ובמופג סףלהא.דלא דהון משחםהכס"מ
 לא דלמה הכ"מ ש  שתמה משך סןבסנתז
 ע"*וו יפ"שהדם צמר ופל חיט שיוצפדבשכחת

 ים הרדב*ז שכתב כפן הכותהשלענוד
 שלא אע"פ ה2ף הושאו-ר על השיג :ח-ל
 קרוב שהוא הקילו בצה הספיקתה בכלצלילו
 עני !ירו -4" נלאים 4ם ה"- שאםלההשי
 וזה עכלתם, לו והלך נשמפ חצוי אלאצירעה
 דלא וכלתא וההיא במצמדו הבתם שפנת כןגם

 פיש- הבדל לא.."נמז הצבועה שעתישכיחא
 לי והלך נשמט ודאי כמעם אלא וצמרתים
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 יר הומתקו וברייזמ2פה4. שום איןועד*
 שנ% שוח ש 4ם ייע מי מ8ד:לעה

 ,ע שעה עברה יאשר העלילטשטש
החש"צ

 לעבוי
 ר. ביע ירתר מרוחק לסג"מ

בן הוד שליהוא שנם הרצד יצ4-ו44ו4*ורבנו
 הקר הסקץם לקרבת תוהתי ם,4ני

 ביבו החלמנו לא. אם הפ" שמער-ת
 משם ויקבתי ענ סבך ביןיזמתי

 לו-
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 סבאישראל

 שש מלג ה*ז %ק וגא %נדושתהה
 שכוזב ברדעףז חויתן חברו אשתמשחם
 דמשום משמצ דבבנו למירק תדכאחתל
 דתנהש חברך אשת טשוט רפא בה טחןבזל
 בהן כעצא הע "פ*ת הע וגזל גנב הגזלעל

 את ושהלע גזל נמי הר קפאת חדלתורשף*
 כי בה כעצב משר השמו"ע במלאמהאשוצ
 חמף ששהה שק"ן ב*נ רתח אמר אצןאחו
 נרמזתם ישב ולגחה גצל משחם רשייוכתב

 בסנ- ם ונול תבין אש.ת והצוםדהאיסחר
 לסבא גט.הדרין

 מת-
 ולעכוזן שרי דל"שדאל

 בני דלאס ושום ההם "פ-ת הרי ולאאסוד
 ס" חשד חחץס בעלזת חמץ נינאוכיביש
 בהנהרת חקדיסו יכברי"ס

 יערני
 והקשו

 וע"ש בליאון סהשז הכאב עתון 6ןסגיטץ
 כתי של באזול; דשהירי חמף אבל סוד-הבתווי
 כץ- בני שםףם דגם והכח הש*כ כלחמהבוש
 הרטובת דגיי א"ש הלסרן עפש "םבמש
 סדס- נהק ביבוש בני דעכתם עסק הואדגם
 טרדה סלהמת בץ ח-לק ולא דיהרת דעאתים

 גם דיפנת דעא שרך השם הרשותלמלחמת
 שנכבשו השבוהק שמצל אידי עץכבמיהדם
 תרכ לשל שבחתו כתו עםסףל הד עעמכבר
 מל סשום אר ש"ת דהשהצר לומראמא
 דהא וצחר כונצש .בר יופי "ציאלואצל

 הם היבחש בני עכו"ם גם ע"כ לשףהרמצכם
 נשום דשי ובשיפור דא-מבזם כחב זהששביל
 לע- ולא לישראל וק הותרה רנה חבריגשת
 - . - חזוקיכוזם

 ג-כ נהשה ה"ה 81 בבל צודק אניושם
 הע ב' בולע ושפק יששפב-ם דבריליישב
 בכי ועיין יצרו תקופו אם בחותה תשאברצל
 לזה שלית בנצבת ביההילמ? דהא קצהק'סים
 הששהה במאה שתרת יפעת דלרב 5ץירב
 אינה ראובנה בקשה אש4 תאנן ולרזמיד

 שכן וכעד המששים כל שחר אלאמוהרת
 רב לגביה כרץ דקי*ל כפחיה לפסיקוצול

 יפית סירי נס. במנהדדק דאבת נראהולענוד
 ולכאר נהצצ, היברש בני דלאס סשזםהחם
 לאחר ער סותרת דשאנה דביל עתקלר
 כיבוש בני דלאו הגכמ וכדץ מה המעשיםכל

 הגרות וק ש החייה הכיבוש לא חייגינהד

 תשתאמר תבשם חול ת לקומץחש
 ישראל שגם דאף אשש לפואמה שיתרת

 הברן בשמשת ד4א באשתו גצדנקמצחקם
 כערש בגי זיפי משדםאפיה

 פותרי
 ש לבא

 דלאו פשקן משא"כ המלאפה בועךיפות
 להפקיצ פיצל כיתושם ישנן עוצבה ביבשןבני

 ולרני מפכמזן הרחושן, מבעל שלהאושק
 פסק זה בשאנל סיפחת מידי א"ק מיעלווה
 אירא בממשזין בגק דסוטצש כהבהרמיכם
 דאיפור יסגל רשן וציפת לפי אבלס"יא
 נש תצק מ. בדף ענש מל סאים הף"1*ת
 %מר אסא לשיסחד וממילא לייל הבאחווכבר
 מקצרם שבשבית באהע בסלוע-ם יש*תירידי
 נעהו כיבוש בני ל"צ דשא עממץ בד1*י

 במלי דרק תצא כי פ' בואשש פ4 זהובשבול
 ל- קמל וממרפא סיבר, אכחיל הרשותאמת
 רק סותרת דאינה כרני כב. בקודשיןשוק
 אינה בקשה עההיתד דאף המששים בללאחר
 הף מל האקיר אשפוד המסתמא אחראלא
 עכו"ם הגם' תירץ וע*ז המלתמה באמצעאנד
 כיבוש הזקף להם דאון נהק כיבוש בניל"צ

 חצרה השא ולש" נמצא לפזיז אבלשלחמה.
 ויהון 5פאב מצפת להדשא הפזרךיקית
 .במיאון.

 לבאר עצמנו בעה"ק הצנררם למשבתדאה
 דלויי דוכתי בכמה האל ' דרגיהשלעתא
 תקל קתה מאהכה %רל ט48ת קתזהמכות
 ס" פתקם והסונר 5ס8*ע פינתהבוןם
 כחב דהמהבר בכסף קרקע קטפת גביקקצ
 דין על השו-ש לו כשבוע מוקא דוהוצאצא י קבה שהש % תחי שיא תו בית לומכר

כפרעי
 דה- לחשר חץ אבל בצ8% עלי זקף

 דהא דשא קנו בהגרת שףש לו בנהע"י*
 דטי חף השם עפהון משדה נלמד כסףקנץ
 הא הפד הס שלי "שינ והת-ז תשדרשער
 ת,פ מהפרון נלמד בכסף יששה קניןנכי

 דגם ירצחו וציתי גדדך קובה איבדהנדשא
 קנק גבי כמו קנע לשם ש"מ שגצוחץ

 סטו- באבני ע-ץ הצה ענש. טהמל ויטשי
 ישא דברי שם דהבדא ב* סדק כ-ט 40אים

 מבפצת השנן ר' דאסר בהא י"גבבבתית
 ונלמד לו וקם הכסף סונחן דיליףקוצת



 מבאישראל

 חילול כסף שני במצשר והתם מהקדשהדחס
 עאש בהשמט ה4ה %-כ ושתשד סהויייהוא

 דמידי דהקדש נרשה פשטות חכאץצרבאבנים
 דס*ל ר"ל אבל שיווי דמי בוודאי דייבפדחה
 דבקרקע ס-ל מהקדש אצבוט למדיןדחסן

 ונמצא קנץ לדמי רק צריכין את בכסףהנקמי
 כש" ורחל הסם4צ בש" סול דריילפזוז
הסו*ז.

 צכ*ו פלוגתתן לתלות נראה אחרהאעשן
 הלוכד קונה במה המחרונים הקשודהנא
 המקי בספר וע=ן קשה אינ" משיכה איהכסף
 הש- שביעצה סק שוני .דו פן כ"ח ישהנה
 וקא המעות טד הלוקה קנה כבר להקניהבר

 הלוכד ממילא גאת צוד נכהן חהפן ליקחכל
 לשי רק זה טבל לרשומי להכניסן הסתותקנה
 וזיוף מדשי הי% דאפרדטה דם-ל הסייעש"
 לוקח שהלוקח קק קונה שהטומר אפילשוז
 שהפרחשה הסףז לש" מש%-כ מהחפץ זהגבר
 כבמוי קשו 11"תי מדצי יקא לקנין רקהיא
 מצואר ילשי*ז עבריו הצושחצ את ובמוכרקבה
 דס*ל ר"ל %בל הסנ"צ כשי האשר ע-כדרסי

 הרווק. הכפיז כש" למבהר יבדל קהמהמשנכה
 לשי- והרמישם ותשח דהרני אפגלולפזיז
 ד'( )גלשן פבא בישדאל דהתה אזליטורית
 אדמו"ר וסק הביא קדושין דרגשבשיעור
 והס- הנחל והטףז הסתיע מחלוקתשליס*%
 דל*ש להימר צריכין הסתיע ש" דלפיביר

 בעי דהא חפץ או קרקע קת" כמו קניןבששה
 ע"כ שעה דמי ,11ך לא ובאשה וערדמי
 והביא מתקדשת היא שנשרו במ"כ הרוצת
 בחי- מהחכם % לסברא ראיה שליס*%מץ
 קנק הוי החופז לפי אבל סיח לב"בומ1יו
 כגק בזה ותלה קנין כל כמו קנץ ראשהכסף

 דלפי גזל משום איש באשת שייך אםשלירם%
 מה,כ מסעם הוי קדושי דבל הסתיעש"

 חבל קנץ כקרי וקיחה הגם' בלשוןוממיויק
 ליתן צריכין כסף קנת דבכל ממש קנץ%ינה
 קנין דבכל הטופז לשי משש"כ שישידמי
 איסור שייך לדודיה וממילא בשמיש זץכסף
 ובשאר בקדושץ רשפי והנ" איש. באשתמל

 וכבד עא.( עוז מס' )ע" כר*ל ספלמקומות
 וממילא הטונז כש" סול דר*ל לעילבארצו

 ביש*ת מל איבוד דשייך גז. בסנהדרקספל
 ע"א בן בקדחכם רויי כותת דוההפטרל
 שנצשה ייה לבערה רושי חם נקניתבאשה
 בא- דהקנץ הסתלע ילפי קנין ג"כ הרבעלה
 גט ממנו להצריבה נקנית צ"ל מה*כ הדשה

 היה ולתעשה להצמחחה %ו הרץכמש"כ
 קושית למשב בזה כנפשר טסט. תשיעין

 ותברה עפרשא חתל נא. בסנהדרץהרשיו
 וארלי בשל זיקת ען*ג בשוחי בעביר"דדתה
 הר- עב"ל ווגתביר אחר עממץ סף אןר"ל
 ס*ל רשיי דהא נות" מה הבבתי ול%וטש
 הסו*ז לפי לרשפי מקור "ש חולי הקש%דימר ול- חתבהע לוו מיה דבקיות פיסותמכמה
 וממילא קנין כל כבו חוי אהיה דקנקוגדל
 קידחה שאם דק שה לעכוזם קדדשין דאק%ף

 הבא לח"ב דוהי אשת בכלל אעהעכובם
 נקרא העביכם 8*ם אבל אקא משהםעליה
 לעיל כמשכב הבעלות עפשה ושקנתבעלה
 מיחשב וממילא קךושץ. ושש רשאבזוורי
 בסיפון יורו ומשע תעמת הכ"מקיווית
 בכי- הוי חזקה דהקנץ "המד שכתבו מהדזה
 כרץ דשסקו שיסתם לפי רק זה מלחמהבוש

 נשכל יד: בקדדשין גודסין לבערם קודותדסקות
 גצושיכה סת%8 הא כבסף בע*צ עחו*םקנין
 בקדד- גורס כרבל דס*ל רעצי 12" לפיאבל
 וממציא בבסף קנית דכל עבטם אשרתןשין

 ול% יאוש במ"ת הף בחזקה דקותןהפשס
 שנת- מכען ורץ בדק*ש ערש כקמןמסעם
 אבל רשאי לשימת זה וכל ההזקה 8שליאע1
 ספל ממיל% כרצי מקומות בבמה דפסקוחוש

 ו"ןי דמי צריכץ קנע דבכל הסילעכשיטת
 בש*נ מסעם בצשה כסף קנת חףא"כ

 בקדר הסהרש*א קושיית ל"מ1ב ישוכזה
 התוס' חדל וכון עכזת ח24 בחודיה : ב'שת
 ייכפף בחורה הכחוב קנין פיחז דלאווט

 וקשה דעךה קנץ לאתהי דמי משוםמקנחו
 אבר* קנה שושר הזחחה לאתהי ליה הוה%ונ
 אינו א"ב סכלת ץוכ'תב במהררה% ועהןהם

 בנ- דהנה תראה עתו בזה והיייךהדיקדק
 המי דברי על וים כתב הנ"ל בסיעעיצות
 במה הסה"ע דברי על קשה וגם ח-למזע
 בהדיא דהא ע9הון סיידה נלבן דבסףשכתב



 מבאישראל

 דיודות מקרא דנלמד כו. נקדדשקיצטחר
 דבי ומחצך לאגיניניו הצודך עב"ל יקנובכסף

 כסף קנע להצר היתי ראם מבהארערי
 הה דהקנין צמר אשתי ושהון משדהדקרקע
 משדות לומדה ופאני עכשיו אבל שטרקנין
 כמו הקנין הף בישראל דסהידי "שצבכסף
 חיה זו סברא -%המתיק שתיות ואטקדושין
 ,1*י ס" ךחע*ד בקה"ת ההה-פ לפיטךנ"ל

 משיכה דלמקד הרמצכן ישישת שםובמסביר.
 ובמי במתנה אף פיעמה שעיל לא שבהאינה
 והסביר חצר, -בקבין רק . ישיא השיאמשה
 שבכל חצר לקגץ מתכהן שעו דהרמב*זהאפס
 תוהה מחן ניקודם אלא "ר, מסעם דהםהחודה
 קודם מהברו חשץ קנה -שכששצרם נזוגה-ה
 היה השח-כ גמירא עד הבסף ש משלםויה
 ולכאר שלו נוסחת וכצח לרשותן ההפץלהשד
 או שוףו הבסף את טחן דקיהם בקרקעהיא
 שש המקח בישה ובזה בפקה עליזקף

 השסו ש" גם שזה לאסב"ר שרוצהויפ*ש

 קהה דכשיכה שכתבו פרדשני דצה עא.בעוז
 לביתו המחבה כשלקא יק זעא במתנהלכ-ע
 כש" נמי 5-ל דת"פ' בכמו"כ להבז זכיותולא

 שבתבן במה תוס' כחצת. מה דח*כהרמבץן
 עם להנבהה "ש עה"כהע דאהה בהנצצתאו
 חודיה עג. בדף אא צתקשיחן ועהר רשותקניך
 לע-ל דפרש'ץ לתאי טר"מ חיל .בה"דומפו

 דל"בא ויבש בשכנכם קהוה .מיצבהדקאמר
 דמשוי עריך דמוי וכמחגה בצצציאה. כגוןזוזי
 קר עכ*ל וממכר לבאיה מגזל ראיהכריתי
 הסבר שום אץ הנ"ל אהרס השינדהתתר

 דשאך קפה ומתנא בטש-אח זקיקלקושיתם
 בגזל פשא*כ 5*ת לפני כבן רשוע קנתשם
 חף חצר קנץ אם -דק קצה החצר חיןדחה

 פסעם סחם הה החצר אם לא אבל. ידמטעם
 בו-יותרה ישיתא "יכשו כל אמרעז אםרשוע
 אגחל, בתאובה קוט בדאטתא. חיתלתמריה

 בת-יזעם תחד כהנת זה החח-ס לפיואולי
 לנול לידתה אתי מהנה-דבהיתרא ביןדחילקו

 מדגויו האאוין עב*פ לארדע תחוובאעצדא
 השפיות כל שמשלמיז היה הקרין מכתדקורם
 בקרקע ולכאר לישוהו מכניפו ושח"כהפקא
4% ע  דמי בנתעת קאה הס לחדש 

 חיב במלחה %ע דה4 שכשי צהשהשהו
 קטן חף בכיף קנקל  עגונם דאבל מזארוחץ
 דלכ- אסהרו*א קוצנית מקושב ולארזשק"ג
 הגצש ושעגמו התוס' קושית אפגל מיהאר

 פכפף הביא הלא יקנו בגסף חשדותהשמוק
 הנסבר צביי בעבד אציי שנגהו דכסףמקנהו
 שזהת פסוק הגם' הבטן דוקא דאדרבהלעכצ-ם
 מגוא היא דאם בישראל זמרירי "14בכסף
 הפשק ע"ז יוסיף אצ41הם קבה אשרסעדה
 זכיניהם מקנהופכמף

 א-ש-
 עם-ם בקביני

 דאשה יקרץ "סמ*1 כש4 ע"כ שמרהפחי
 כפו שיחי אחיך לא דאצ'ה מיה"בחף

 המר הב-א זה ובשטך קטוע, שלהרשה
 ב"ידאל דבריי יקפ בכסף פשטןהשפק
 ואינה דישראל קרקע קנין כסו הףנשקק
 כלן סכ*ק החמבר לעיל שהבאתי כסןגוהצך
 לקהשית זה תהיץ סמאתי השדששלהישג
 הההד אבל פכיהן פפ4 פ"א בשעתכםהתחד
 דש- סקגע להביא וזיממה ותורצו בזהפיאגו
 יפי בישראל דבי אוצנע כש" שרבוי לפידה

 פריאל בין העיק המן שיפי מפעםהקנת
 בשדה וצלול א"כ אקשו לפי"ז בזהלעכו"ם
 אם א"נ לנמר 5ים ושאן אברהם קבהאשר
 הרא- מן יהר חחרח בדבף עילף וש"עלא
 יהי מהפת דדי(נשון תשנא הנא המעשון

 הסתיע שי ולפי היפק, בכיסא מדבריאחרון
 ק"זשין תוס' ואליקא אדטצ*ר כגקהרביד

ב-
 דכסף דנתי כהדו יהתאר מנלן וכסף דנה
 קנין אקרי לא וששח כפף קנץ איקרידשוא
 אקאי לח דאשה מכפף אגע81ע כש"השב
 מטעם דושי קני סתם כבו דאיתה חטיםקנין

 דברי לפי ולכאר מא"כ מטעם אלאמשושתן
 מלחמה כעצש של דבחזקה לדר בגיסיןהתום'
 לאו סחרורם 4נ*ל ואבס קושית קשהאגדי
 דגם כהרמונכם דס*ל הכע"כ נהמו כיבהשבבי

 שנא מכירה מוקע י בפרק כרץ 5סקחרמשכם
 שאר טוהר הבהמה אחדח-ל

 תמסלסלי
 נקנין

 כה1י' ירבוד דד*י לנ"ל ולפכהן*כ ד"תבנטשות
 כהנהצ דלה אפתל סצהןד,ש ייליף מכויןשאצבע
 בכסף כהנד חמל פכירה מהל* ד4 אקעבפרא
 קנה דפים % תצע עיה % מכר בית %סכר
 כסף כתב מדלא שהעת מסעם דהםמשסע



 סבאישראל

 הצשה כיצד "*א פרא א"צית בהלוכפשות
 פצות אין תקדש ותא בבלף אםשעקצצת
 תה בכסף כיצד חעל*ל וו*פ או כסףמפססה
 לי וכמדומה מכירה שוי ואחצר משהש115ת

 הסי לוו" האזל אבן בם8ר זו ראיהשניאיתי
 ולש"ח מרן דכ*ק הנ"ל כשהפר חמץמ*ע
 שהאף מדכתב כהממשע ס*ל דהרמב*םמבדר

 ולא תברד אשת משום הס בעבורם יפות5וד
 גזה-כ דהוי הסה"ע כזני וזה גזל25שום

 יפוק דפוק מכען שאת ביתר אישולפמש*כ
 קהן5נוצחות

 לציל כמש"כ החמוס קוווית מיחשבולפזיז
 לאו עכסם בהגם' דהפשס להרמתכםדס*ל
 להפקיע בקנינם 5ות שאע הק8 כיבהןבני

 קנץ לענין אידן לחי בגיטין ושםהאישות
 למה ג"כ א"ש ובזה מלחמה בכיבושדקונין
 הסל- ב11ך ראשינה בברשה דמותר כרצ.פסק
 משום היא יפית דא"1ד שימהו דלפיתסה

 עד מומרת דאינה כררי לפח"ק לו אצחאצטוה
 באי לעיל שכתבהי כמו הממכ"ם כללאחר
 ידד*ק4רדכה

 יל הלארם קוווית ליישב בראהובשה
 ואסור שכחב הצב שיא מילה הלעהרמוסם
 נ"ט מסנהדרץ עלץ חתמנה ד"ת כרשלמול
 פוחת והרי ה2ף דלישראל סידתם לקיאע"א

 מה גששב  געאי מתיקת בצי  לאי  התםמשטיפ
 בפחח? חיסההא אגמו במי בישראל האהעשו
 על לדפק "1 וכשירא דהנה ונראהכהפושפ

 משורש חצת*כ מיפות הקשר מקהםהגי
 נבג קודם להיפך הסדר בהבריתא הלאוקוק

 לעיל הגסה מסקנת לשי ישית ואה"קומל
 עישש. גזל בכלל הזה 5מ1ו*פ פחות דגם2ז.
 חתי- כב' דרק לרב סבל : ת דבבריתהתונ"ל
 דכחדב דטעסץה אמר ורבא קרבן חהנכנת

 אפ4 פתקית דבב' דסעמהה אטר ת4אמצוות

 דאוקבע טשום אמר  ור"ג איסורו לבררשר
 בענין ס' אות הרועים במלא ועיץאיסוריה
 דרב אליבא והקז 'דלרבא תך ח' ארתסדנא
 דבב אליבא ולע"נ למימרא סהרה דסד*אסול
 קקי בסימי בפלחי " ** סדנא%

 סדנא אז מהרת כוותר "ר"1 ושפי_דפלמתי
 לקר סדנא א אסור חיש האם לווסדאסה"ת
 דהסאר מפא האוץ אמנים בכמה עטשש
 יהיה ריב אלעא י*נ וד*ז הש מזל"ת
 דדב אליבא ולאוז דלרבא בהתש גםתקר
 ובזה אסוד, דרב אליבא ולע"נ מהרתסוהר
 דהי הנ"ל הדעק וגם הלארם קוויתמבשגב
 משום משטיפ משוות תקודם אקשה לאגמז

 תגריל תם סה*5 אמוד דה*ש כוסידפסקינן
 דהוי זה מסימם משר-פ פחות לגורלחדיר
 5ר- רק הקשה ההגפן משנה בסנדר עויןחבש
 זה וחן* נינהו כימכן בני דלאד  וחיפ-ת
 דבושה דס*ל רב דברי לפי אלח עריהאינו

 לעיל כמש"כ המלחסה בתוך מותרתראשונה
 מפ-  עכרי תקשו שפיר רב י" שיתתמלא
 דסד*א לרב סול ור*ז רבא ד~ף טשויפחות

 ומפילא מהצת פיתר חוש וממילאלממרא

 המי דברי לפי משזאפ שתות לבחל אהודאי
 פסעם חף האיפור טעם דבל הנ"ל משגהגזר
 משטיפ מפצת הבי הקשה שסיר ימזמזהתש

 הזרק. מותר ומשדאל אסירדלשם"ם



 ז נ אצ
 חסדינ גמילות ,י עבודה ,נתורה

 -י,-
 חכמיםעטרת

 על סודה רב הצאר רגם בהדצלם
 זוכה אדם כל לאו בבבל וגם ורבנותבתלה
 ולנירות לדון שנסמך מי אלא ואלתואר
 אלא עליהן סחמכין שאין קנסות דיגי)בלבד
 הנ"ל, בתשובה גאון רוש כתב חעבארוי(

 בישיבות הסמןכים ארוי סוכמי רביכי
 בח- מצינו רצ*כ בבל מחכמי ורב וכףשלהן
 סם4ש חבד' בשם ונקראים חכמים נמהז"ל

 בר יעקב 411 אלעי ד' ם ל"גבקתרין
 בר שסכון רן ואזיל חליף יתבי הףזבדי
 דאתון אדא לסו אמך מקס", וקמןצבא
 % הלכה חינו וגע הסף אבר ואנאחכיסי

 שנשאל גו הלכה פ*ג גדודיםבירושלמי
 לשה הפני פ" חבו פפני שמדין איןאמד

 סנהדרין וביררשלפי זקן. ואהב חברתלמיד
 ואצי הוידא הבר הישיא ישי אמר ה*בפ"א

 א"ר וכר יחודש לקידוש בושי שמוחל ר'לי
 ר' אותו שזחו ויתכן וכו' הושא חברכהנא

 שלא הגע יסד בסבהדדין שנזודהושעיא
 דבטזשלי פלא זה וראה היצן. ר' עף*גממך

 וכלזעירה קומי בסון וצינן הלא פ"נ שבתמי
 וכה דרבנן חבריות אוני' ח4 ורשעי'חרבי
 שבזרוז אמודאים שלשה אותם לפננוהרי

 ב- שנספכו או נסמכו שלא שםבסנהדרין
 זיע ו4 התו בירושלמי בנירה )דרמאוחר
 חננ" דדן לקמר ומסתבר כהזם,מבבלי
 אוהו ג"כ הוא הנצע" ר עם יהד כאןהנזכר

 כגוו נכבלי בכסם עמו אתו הנזכר חנינאף
 המהש"א ילפי קי*ד ופסדים ס*זבסנהדרין

 חב- בשם צקיהם עייפו( הע אחיםהנקל
 כבד. של רבים לשון והוא דרבנןריהם

 מילתא בה נימא בהכי דח9ך5נןואיידי
 סבסדתן בידושלסי דיחקה מילתאליישב

 וכד אחא בר יעקב ו4 שם. לביתא)הנ"ל(,
 מי הפנם )פ" המימי אחר שולביםלעיבור
 לדי קהה אותו מכניסים בתחלהשנתמנה
 א"ם2י כהגד ר' חוף אחריו( שנתממהאחר
 קם" בוא ישי וכעל אחא בר יעקב רןקומי
 וי סמכו איחו ה"מ )פ" לעיבורר,שנייה
 נכנס וכעפת לרוי ,צססכו מקודםהמצו
 אמר השנה( עיבוד לענין לריב סחטירי
 דריה רנ ל8. מק"ש לא דשסצהא מרהאכן
 וקם כהנא הב עלל מצלי קאים הוה ווהבר
 ונכנס ומתפלל צרר )ה" נצלי חורי מןלה
 ריח חסל להתפלל( כמסודיו לו ועמדכ"כ
 ר*כ וצרי קוטף, מיצבר דלא בגין להויחיב
 חתון כן אמר יחסל כען בצקת"מאריך
 מבית אגא רבי איל ובבון, להשחישכגין
 ומבפר אין ומנחה בשמח וסנחה' בזבחעלי ביי עת השכפר אם בהו דכתיב קאתינאעלי
 לי וזכה עלוי הצלי בתפילה. מתכפראבל
 כחדש סומקין אושרי דאיתעבדק עדמייסב
 עד להזקין חבה ריח עלי )והתפללדקקה
 התינוק ול בבס אדייש צפרניושנעשו
 בציבור סב חד ל" אקדמון לקיש רישההש(
 יש המשך אטה שאד יפלא והדה וכוןחמף

 לבל ריח מאחודי ריב שהתפלל זולעובדא
 הגב' עפיי תגל הוצגה עיבור שלומגיא

 סובא שנסער הוה יוחנן דו* הנגלדסנהדרין
 לר' לסמוך מילתא מסתייעא הוה וולאעל

 סר נוסער לא ל" אמרו ההצעיא ורןחנינא
 בר שאואל דא*ר קאתינן עלי מדכיתדאנן
 לבית נסמכין שאין מנק יונתן אפרנחמן
 ועפי*ז וכף בביתך זקן יה" לא שנאמרעלי
 הושעיא שו4 הנול הירושלמי שפיראתי
 בי החודש לקידוש נכנסו תקא כהנאוף

 חברים היו שהם לפי חברים עדייןהיותן



 סבאישראל

 שלא אלח נשלמים המום הי כשבברבם
 בד תנשום ילי. מרבית שאחו משוםטסכו
 כהנא שיב אה*כ הירושלמי שהכשלצהר
 נס- למה אאצל וקשה לדיין, ונתמנ"נסמך
 הי מוכרה ע"כ עלי מדבית אתי הצץמך

 שרב עובדא הך הכגד להביאירושלמי
 טעם בצע בצלות" מאריך ה"מהבא

 לדבד-
 שב- בתפלת ומהכפר קאהו עלי שמבית"נן
 סמיכים לקבל שרי הי* לוטה נומישבשה

 קודע הי לא חבר שגם לזקנת שישאלא
 ש- כמו בדינים' שקי תץא ואוש לוךאלא
 שמר רינתי עקב( א' )דף בסבהדדץמצחן
 הת4 ניתנה שלא לפי תתראה, צריך איןהצר

 וכהנא למזיד.  פרשו בין ל28טד? אלאיאה
 אלא הטרש ואין יקא( ע-ה )דף בנבבמסי
 מקשיבים וגדים בבנים העשבת שנאסרתץה
ל להשפיעני.לקולך  

 שמי למי בם 81 הואר נשתרבב כךסהצך
 בפרק דוצן כהת בסהההג להזהר עליקבל
 הבר להית ילי המקבל 1 משבה דדמאיב4
 הבה דיה התיגס יכתב_ נטה לע"ה מוכראינו
 יקראו הע ת*8 נקרא אבר הרמיתםלשון

להלמה-
 כי השם בזה ובקראי מנומם. הכס-ם

 גבוה הגש כי נאמנת הברה לזה זהאברהם
 8י כפל ליישב "ש הנטה ע"כ. ש5ךם,לשם

 חברים לתוות יקורי הע עה?*פ שכהבלקיה
 "ל לאנטל .אך הבטש שום לזה איהצטידה
 ה- רושם חנקן עקה בב"ב הנבר שדססתמך
 ההבן. אכמין הלעקדי אלא תבנים ואקלשוך
 ד- שמצין מהרש*א אגדות גךרדהפירישרש
 אלו. אישגץםברי

 ליהושלמי בפיוזשו פסיו"להן הר*9אבל
 חסל, כתב כאן( שלמה בפלאכת ג-כ)סובא
 עמר מצית גבי דכהזב מעים הבר לףוקרי
 ותרי ובסצווהכ גאורא וצאהך עם יהרשיטתך
 המצית דימרת עלי אסקבל ופה חברך,טסן
 הבר, קהה אחרים את ושכש"ל ולאכזי

 נמצא עכול. בהוהה, האכנר הבר יחוכעשר

 ענינו אין בכמצבה. הנסטר הבר דהוארלדברי
 פפיי משמע "ע הנפל. ובחב דסבהדריןכהא
 לאות "נהל למשטה אחרחל ההמזמרתרוש
 שדשאים אדם נקרא דהבר נקל שכתב,יוד(

 מהי לעלע מדנוור אלי להההביהפרוצים
רוהט
 רכיבה את ארמיים לפי שבם ברוראילם
 פירושו כאן ובמשנתנו הנזכר דתברלותר
 ')דף בבמאות להרפא מצהל אההרי לאוד.ת*ה

 .דברי עלי לקבל הטל ע*8 שגם ע*ב(*
 סהל' 5יי בדפם למלכה נפסק הע"ביוזת
 שגם אירא ום ובבקק ה*4 ו15שבמשכב
 חביי ו בפני חבהזת דברי לקבל צריךתץה
 באן המשנה שכינת ושל וצ*כ מזד. לחדהים

 הבויון, דברי עלי שמקבל למי הברבהואר
 הכי כתלסהי אסהרות לענין שיתנהגיעיבו
 שכהב להרגם המשנית בפירהש בפניםעיין להם- לאדיא יתבאר דטרנדצו ופרוותך5ום
 שאמר ומה ובר והא נקרא חבר הטל.שם

בכוי
 הו על נאץ ויהר רעל הבר להית

 בסודות בגוה ואסויד הטארה דצלסו5ש8ה
 לקבל צריך הברות דברי עלע לקבלאנש
 פטר י בפני צויך אין ותפח הברים 1בטצי
 עי כמו וכמען ממוקץ פהרת על באסןהעי
 חחץ4ק. ע=4ש ת*8, באמןהעיי

 ער לשבה מעם להזכרם אתי המקנםוכשן
 אחצצר מרן 8יה4 מכ*ק פצם לשקיעעמתי

 דהוה הבויים. תנא נקושי למהשליצוא
 דיה עזב סב' דף בכהובוה כהדוהתהף
 עידנא 41 דאמר הא על ומצלי צניעדיהה

 "חתי עטה כשהיתי עזב( מסם.)בפסחים
 זקה כהמור ואורכנו תזח לי יחן מיש5ר
 שת*ח שדהצב משוםדה*

 מתגאי
 עטה יל

 מני- הי לא ובם איחם ושחשנם הירחש5טצי
 איי האסם אבל עיפש. בהם ליגצ אחתםחתם
 שאן הגרית האוהבת בצטט היחריטהתץח כבי מי כי חושבים, ושהעפה ממח להדפךבוא

 )אבות בוע נקנית שהחורה דבריםמהמץה
 רק וצא סענה מתראקיס 9"ם קטהסהי(,
 משבן להתרתק נכדי פחם ייספתן שלאכדי
 חטי עצמם. אעדה בשיערי תלוי והקולררע

 בשם התנא ושהשש היאת האמת אתלהדביש
 ה4 השצד זאיר לפל אצי הסר : לאמרהנר,

 קיסר(. )תהלים פקורכןמיסוי
 א"א( הטע)חפשך

 שין ה48



 ונשמענעשה
 התודה קרן והוכנע ובמבצע צאגז חפירי ושינוד והנטמעמהנעשה

 כנה במם "תקחמה צאנז בקרית*
 לבדוד רישם רבת והתעודדת סעודהנישו
 והע מצאם הקדוש רבע ושל והילולאעמא
 ס- ן מסיבה היותה שנה בכל כסוועכזי.
 אר- ברחבי צאנז חסידי בקרב מרכזישדע
 הארץ החבי מכל בהמוניהם שנהרוה"ק

 ראשן שסרת ,1ל והדהרנו מתורסולהתבשם
 אשר הליי"ש צאמ המובדקות מדןכחק

 בביאור נפלא בפלפול קדשו דברהשמיע
 בעל ישורת זקנו בשורת עמוקהתשיבו
 ה- או להבות חוצבים ובדברים חיים,דברי
 גול בקודש ותרבו ליסח? בשיטת עינעואיר

 יעשו חע ילמדו ממנו אשר מצאנזהבהמק
 אברת בדרך ללכת ההחפצים המשתוקקיםכל

 בהיי דיק )תוכן ההיעים עץ משרויולהמק
 הרא- במודר וא בירחה בדפס ואגדהכה

שון(.
 צאנז ובישיבת במתיבתא החדש הזמן,ן

 אחרי מנד בשטורם נפתח חרס אורחוישיבת
 ב- שנלמזץ ונרדים ע"ז מסכת סיחם עםהחב.
 12- מס' ללמוד התחילו העל'ס' בזמןישיבה
 נקבש זאת ומלבד בתושם בבא ומסיבת

 הממכהות על לחזור תלמיד לכלמדדים
 סלימחץ שחכת יהא שלא כדי למדשנבר
 דפים מאות חמש על כשבוזנו וכמתודיםח.ה
 בחושדי "שוכתרים בפלוג דפים אלףועל

 כדק משי לקח לשסוע זוכים 1.כ1דנף"חברי
 ב- פעמיים שליט*א' צאנז הגאבדק*קמרן
 כיק ולומד הפל15ל ויעור מלבד -שבוע
 ר. לידםבאדר
 כתה 2וד נפתחה  עיה"ק ב:יררפליםש8

 האשח כצעד צאנז בקרית תודהבתלמוד
 בבר קחמות עהה הת"ת. התרהבותלקראת
 בשכוכת הגרים וירים גם ג, ב, שגכהות
 יל- לשלוח משאלתם הבהה הציר שלאחרות
 של החנוך דדך על ויהוא בק*צ לת*הדיהם

 התחדשו?ונ שום בלי הקדושים,אבותיה
 שש לפהקה מקוים הבעל"ט החדכן זמןרצל

 חלקי מכל תחבורה ולסדר ולמוחנהרת
העיה"ק.

 ד- אברכים טרלל נתייסד במקק בבני81
 מצףינים אברכים במ1תלמןס בו צאנז,הסהץ
 ה- מרן כצק הודאת עפ"י ובהךראה.בהורה

 הלימודים ההחילו שלשמא צאנזגאבדקקק
 אי של וחילדלא ימא וכהוא ניקה כיהביס
 ועיתק זי"ע סצאנז היים דברי בעלגהוק
 האברכים באים ר להם באוד ונבועמיי

 ,יליס*א. סרן עט*ר כיק מפי לקחלשסוע
 בביהמ"ד מטפחם שיעורים נקבעו כןנמו
 מדי הנלמדים השיעולים בעיר, צאנזדחסידי
 אופזר הנשופע וצבת במם' הםערב

 ה- של המקומן ויעד התהל בנתנ814
 נהתבת בפעולה התהרה קרן להרמתהבצע
 ובבתים צבור בפצסדחת שזחות בדיקתשל

 מקבל הרחב עתטטנור לציין יש בעיר.פרסיים
 הצעק חן בתשואת המיקש הנציגיםאת
 ששלה ע"י הנתקנות והסכשולות מאד.צצה
 עצומכם. חןו

 העד פשי כני הש"י סבא בכפר*
 בתים מאות בכמה המזחות לבדיקושקומי
 הר היקפה במלא עדתן מתנהלתוהפעולה

 צ. ,1. הד"ר הרצד חברי של לממירדתםוזת
 קעס- אלישע ה4 השיביץ, ישראל ו4ושלצר,
 אירו.טצנברם

 הפעלים דב "דה*ח ידידנו ולדאעיהו ב- מקומי ועד נתארת תקהה בפתח*
 לבצע יה" שחאקמז נא הודביץ קלמןפן-ה
 ההררה קרן להרמת המבצע של הפעולותכל

 ארת ר' עידנו בפ ע"י לנו שנמסר כפיבעיה
 א- הרצד את להרחיב עומדים נ"יהחהביץ
 ולבליסקומי

 סכל ביסים צבןד אישי בפתו
 ה- קרן הרמת לנען לפעול החפציםהורגים
 הנחוצצר השטחים בכלהורה
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 לתורה"ייח'" "הענומפעל
 שתתקיים תכנע בעת שליט"א צאנז הגאבדק"ק מרן כ"ק של הצעתולאור
 של ממטרות" אחת כי - מלוננו של הגדול באולם העל"ס שבטבר"ח
 סבא שיראל ירחון )רשע העם* בקרב התורה לימוד עידוד תהלהמלון
 מפעל להקים התורה, קבלת מועד בהתקרב עתה ההלטנו כס.(גליוך
 במשנך יפרנסתם -הסרוזיס הרהב לצבור אפשרות לתת לתורה""העם

 ליהנות ההמה, יחו ולשכון החומריות טהדאגות להתעלות השנה,בל
 יחד שליס"א. תורה גדולי .ורבנן מרנן שישמיעו וחסידות תורהמשיעורי

 בשרות מוניטין לה שיצאו המפואר. במלוננו אידיאלי ונופש אירוחעם
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 הבכאבעמק
 ,-רמישה בזמן זצ"ל ניטרא אבדק"ק הרה"צ סהרזנזונות

 נ"י אייזלר סטיר טותה המסור ומשטרןמתלמידו

 ביער האחרונההשבת
 גועת בבר ה" המאבוא אל הזרתינאשר
 אותי שאל ותא לי. דאג בבר ירבנוהצהרים
 הצלחתי אם ובם כ-ב ארוך זמן היהניאיפוא

- 1 העיר עם טלפתיתלהתקשר  ספרתי 
 כמה בעבור אולם מאד, ונצטער הכל עלש

 יקי בשיזרת אות% לחה רבבו התחילדקות
 בל הושם עלנו שעששי חיזוק ובדברירות

 דגל הקדו17 הארש* על לנו סיפר םישוער.
 מקבלים שהע הקזזשים ותלפיתוהבעשרת
 בתל ענין בזה שיש ל% ואמר בשדרתשבת
 וסיפורים ענינים ונהנה וכהנה סוד.עפיי

 לי כדי השי"ת, לעבודת הלב אתהמלהיבים

 השבת קבלת לקראת שתנו ולעודדהכין
 הקודר. ביער אותנו השחכההעצובה
 אי- ביער סצאהז שהאיכר חזירתיבדדך

 תר בקיתי פח, לעצמי חפשתי מיש בור,ה
 את קצת רחז רב% לרכנה מים והבאתיתו
 הבאי ערב ולפנות קודש, שבת לכבודפנת

 מספיק שיה" פיס מלא פה השעם עודחי
 השבוז כל למשךלנסיי
 ל- אשכח לא זו שבת קבלת תפלתאת
 ובהשת- בדבקות התשלל הקדוש רבנו !~ולם
 הבנ- לא לבבות. שקרעה נפלאה דגפשפכות
 האר" התפללו למה הסוד את מעילםתי

 תפלת הקדהשים הבעש"ט ותלסטםהקדוש
 ששס- כצת אולם דוקאי בשדה שבתקבלת
 כי הרגשתי רבנו של הזכה תפלחו אתעתי
 השירים* "שיר ש הללה התפלות כלאלו
 למצב במעתד נתקה עולם* "אדוןהצד
 שעישנה הפסוקים שרויים. א% בוהזה
 בישימון במדבר "תש * וכר ההוהים"בין
 קרוב כ4ב בדנן מצאי" לא טדשב עירדרך
 שדי "יעלה המתרשית של%. המציאותאל
 "כהרות יער" עצי בל ירנין ות בן אהגרוכל

 יהולל ז5 שול יר%2" הדית יתד כףיטהש
 בקול הדהדם * "מף יערות ויהודףאילות
 זפי הרי של היפר ונצי בין בהנתריוקחת
 שתקהה כנפיך יופצל התכנית וגםבאה
 ולא לי רשי אתהף ומציל% עומרנו קלכי

 ה- במחבוא מעאדת  משסדות קבלואירא9
 רב- של תפלחו - היצר. שיחי שביןממובן
 כל ובסחה. תש" הטנצ במצ? היתהנו
 הת" 12מנו הגה כל חדשה רוח בנו הפיחסלה
 עייש41 נפש על קרים כסיםאותנו
 בחש- שבת קבלת להטת יכול עלהכמה
 שלי בלי ברדון בלי מנק; בלי - היצרכת
 הדבקות מלאת הפלתו אולם כסאובי בליהן,

 ל- מעל אחשר הסימה רבנו, שלוהגעושים
 לבותנו את והאיר הקישתו אשר החשכותכל
 בי למדליקו ניחן וולא שיר - עלקובאיר
 הבצצים בשיחים להסתיוי יחצן ולאנרות,
 בהחשתם ימי ושת של איר-

 .צועדיםדגארדיסטים
 כמה עלי% עברה בבקר החשוןבוש
 רשי לפתע שסע% ומתיזעת. פחד שלעשות
 לב שמנו לא בתתלה השיחים. מביןרוש
 שונים לקולות רגילים ה%5 כבר כילזה

 ה- כאויר אולם היעה ב11ך החיתשריצת
 נתקפנו יתר מקרוב תשסה התמידרעש
 :בהלה
 אלא חקית של רשרוש זה אין כי ברדרהי
 של עב סבך בק הקרקע על נשבב%חים השי- בק המסתובבים אדם בני שלצעדם
 יחי שהקולות עד רות בקוצר חהכינווניחים
 מאפי- לוקטים אנשים לראות יכול%דללן.
 בי מאהנה הרחק לא העצים על שהירדת
 בעבור ריבה לצשאת בזה השתנמרורים ומהיכ- .סרצנק" אלו לפיהות קרחיצעית



 סבאישראל

 כבר לפע הסלפ חפשים שתקךשעה
 עיטש זה מקרא ארום בו81שאי4 עמרקצת
 השסיר מחאתם נומפ הקרקע בי אותלו
 כ"כ אבקי הזה במקום קעור לחופרלגו

 לחפש לאורפז נחשבו ותמריץ אצוש,לראיית
 וחזר. פתאים מאבואמקום

 הצפה מן לצאת ברצענו אם כיההפו
 מבלי חול מכל חנחנו חת להסתירע"ש

 יהי- ופחלצו שיד של שמץ אףלומצאאר
 אותם ושאלתי לכנס" ערב עליתי -זיטי
 דלי גי5ק2 מנזת לי לפמר נמלים אםאם

 בעד פטעא האיתי ליצג הי הרבכפלנו
 בי גם לי למכור אוכל..סהזו קושנים.מאה
 איכר לפ1ח1 איב אמנתי ע"כ הזחת,פעם

 עיב אצלך ההייה ר ביום אצלישקניתי
 לי אפשרות לו יש אם אוחד עשיתיפשט.
 ל* השמר קצר, לזע אנשים ומשאהסתיר
 לחפש אלפא נמשכתי ע"כ לה אפשרשאי
 מחבטת מקוםאויי

 לי הלךכשאני
 *ס-

 אחליד בשביל
 צתי עוצר במתשבצה טצך - גהרלשעלה
 כפרא בבוזזת נהם .ודאב קהמה נבהצ'כי
 שמשם ביטש ובתפתא בדכה לו השבתיסבך
 שתי בת בית על לי הראה הדבריםבועך
*קהמהז  וששמר מאתרע הרחק לא שצמד 
 הוא אם שצחי וכאלתי שלה אביתשוהן
 תמצר עד אנשים אדישה להסתיריכול
4 1וצם  1 כמידעי 

-  
 שי כפי הא"11 עצה

 בבית אצלי - ערך* רבת מציאה עלקפו
- 1 לשנא אפ"1 להסתחר המליםאתם  בא 
 ותוהות נולי אמוזוחת הדיהה את לךמצוא
 אתם כסף כמה הוא, משאלה אבלכשצמך,
 1 לעלםסרבנים

.* 

 סכום, איוא לד אנשרתי
 מספוק, ח2 שאין אוו לטשאכא וצלילוהוא

 אותי בנקש הוא הבי21 צד הצמווגינתפט
 אחר-; השנסתי אדייזג את לרשמתשאכנס
 אשנ" לששה הסדיקות ש עליהםחמקיך
 סגפן המחיר. על להתחבת הפשעתעויף

 הי ספקות בלבי יורר והעקשנו השפעאי
 החלי ולכן ולנאמפה1, למניעי ביחססהזת
 אבוא את ראיתי בסדם אולם לגמרי.5צמ1 להתיזעי כדי הכמיד על לו שיתר שלאסחי

 בש*2 חש כי כף פשת עייש
 התאי ואל, אמהיות אדרה את ש"משחם
 מבקש. עוהוש הפיל לו לאעניקאסכים

 בנותצי שוו תפם אאודיט לעתדכשבכנסנו
 ההלה אל - אותי וקיטב . מצילי שבנפינות
 דטנעקרי- את דתרחמה למסז' חסהכל : ליאומר
 המודי ייבלכם 21% תרניה י 1 צועדיםססים
- 1יינים  ל- שהרים אנח* מהפשיר אם 
 *הסתחר אאר בוזר יון אתמול נפש.רצאם
 ססשאום מם ומנת העיר, בקצה כאובבצריף
 כי_אצלי לך, דע אבל הערערם, אוצילחשש
 מיצב אחד אני שבם ספני מוכספיםאתם
- 1 כשם אף יהפשד לא הםושצלי  בשמעי 
 נפשי, עמקי ומר .:זדעשט2י הללו הדבריםאע2

 הדל21 על הכהר בצד כבר לתצותהצטעקתי
 לו וחסרתי ומנעהה על באועבות לווידיתי
 שדכא אמחיר את לעפלם נוכל ל%וולשהצי
 נז- - בנשה"וזו2 המקום את חמבתישכקש
 המאי אמקום אל שירהב ללכת שלאהרתי
 כדי סיבובים יככמע כצחה וצשיהד 12לנובטא

 השאיר כי לעקחבשתרי, סבל לאומשייש
 אותי והציל לנד לאח-חי .עז, פתרבלבי

ומשרנטה
 יפה קשוטה שעטשיזק8ייקתו21
 בשביל שכל לחפש שוב יצאתילרמיה

 פכי בחור כמו לבוש ומפתי כממעוכצ.
 צאתי קמט להתבלח הספקתי נמם15שלם,
 מהכמרים אתמן שרכשתי הנילוחגצצצנת
בבנמף.
 הדהד בכפי, לאסי לי בהצר כשחניוכך
 ? נשיי אתה : קרישהבשעני

 שמתי לא -
 בה' אלי נגשה פתאם הלאיט ואלגוםלב

 אתה כצועד, בצ'כיות יצוב לי ושתחמתיש"צ8
 אוי בלגלוב לה  עניתי ף וצד" "את ףהשפי
 וו אתערה אשהכבעה לש שהיא כדשאלס
 כלרש תפחד .אל : אלי לדהר המשצבהוהיא
 כמא ססתתרים עאצלי אמרה ד 5קרבוחר

4תשעיט*  מתיא ום, סי אותה שאלתי 
 - ליעגתה

 כמה*. רצוד ובתא פרידתן .גבן
 לפנה מיתי דברה סכלתכשהשתכנעתי

 ממי ושאלתי היער בחוך אנשים 1ששפאנו
 - בביה"מ אותנו גם להסתיר עילה אםגה



 סבאישראל

 אולם בכיתה' מקום יותר לה שחין ליענתה
 מסתתרים אנחנו איפוא לה שאראהביקשה
- 9ם כל איבל לנו תביאוהיא  תנגדת 
 חתה יתד עליתי - כפובן. דגל,תשלים
 ויחד אוכל, מעט סמנה שיתי שלוגלדירה
 ש- כדי שלש המחבוא למקום חזרתיאתה
 קיבלה היא אדרך. ואת תעקום אתתביר
 5- בעד האשח כתשלום קדשו 100מאתנו
 סבתב אתה שלח משה וכלום חשרנהוזה"
 באותו שנמצא )וצהל( בער מאטוללזחתה
 שתלך ממנה-  בהשגו כן כבו בפרעשבוהג.עת

 זהי הסית משם ותקח קודם שהיינולהדירה
 את ותסתיר רבנו, נמל יד והכתביספרים
 וצמי יעבור יד אצלההכל

 הבטחתה והיא בשבוע, ב' בעם ה"זא
 מהנ"ר תשובה לנןלהביא

 ל- בעו מיגעי

 לחכות התחלנו בבקר ו בקם בבקר.מחרת
 מש- לשמוע עיננו כלתה כי רוה בקוצרלה
 הרצדלום

 מיבאי
 עדיין הגו" אולם בער,

 ר9 8 השעה עברה נבר באה"ק. הושיעהלא
 כבר התחלד מהבר/ זכר שום איןרצדיק
 אותנו ססוא לא אם קשיצ מי : מאדלמשיג

4 חיו?להבטטא~פו  10 שעה יברה כאשר 
 ביער. ירתר מודחק למלחם לעבוד"חלטנו
 הס- שליטרא שרם הריר ולהלקח זצ"לרבנו
 הקר המקום לקרבת חורתי ואני שם,תחרו
 ביננו החלמנו לא. אם אגהר תחזור אתאות
 לד- משם ועקבתי צר סבך בין נשכבתידם,
 יעקור אנו ומוכרחים עלבה וכהלשינהדיע בי- יבצהרים, 12 יפצה צר חאעד לאשאם
 וצבאה מהריכליל

 אוצה( יבא"משך

 הברכותמע11
 הלב מערב טוב מא ברנות הנאמנות ברנותנו-
 ה"ה הנכבדים ידידנו לתבת בזה שלוחות-

 נא פרידמאן שמעלקא שמואלהבה"ח
 מברוקלין נ"י לנדוי רפאל מרדכי ברוךהבה"ח

 הק' ישיבתנומשמידי
לנשואיהם .

 ניע איימר צבי אברהם הבה"ח -
 הק' ישיבתנותלמיד
ל

 מברוקלין נא וויליגר בנימין מו"ה העסקןהרה"ח אירוטי~
 מי משה גצוהקרוצהקקלאיידטי

 לע שנק צגיהרה"ח
 לע ריינרייך דבהרה"ח

 מברוקלין נ"י אייזנברגר יצחק אברהםהרה"ח
-.-

- 
 החניםלהולדת .
 ניע ארנפלד שלום יעעןב החברהרבני

 מברוקלין נ"י שפישר צביהרה"ח
 הבנותלהולדת

 מבררקלין נ"י בשגר הכהן יצחקהרה"ח
 מברוקלין נ"י שווארץ כזאירהרה"ח
 המצית לעול היקרים בניהםלהכנם

מברנים
ן טמא" ""ןראלסערטת צאנן חטיזיאגוד
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ישראלנ

 מקודם שם וכתב מה בלשות ועייןרא,
 למפסלתהה אתו לא במחן ברשיי פ*שלגבי
 העדים כוונת עיקר בתר בזלתן כה"גדבכל
 דש- עדות פסדלי גבי דאמרי דהאדדמיא
 או אחזתו למחזי להוהלי

 לאסהח-
 ע"ש,

 כיצד כשמריס בפניהם דכשמעידע ס*ל~זה
 הףא ה" הייתש ונצר תר מעידיןאתם

 עמנו שהזכיוז ו5ה המששה עלשמעידין
 תה ווצדהג עם שמדברים משום זההייתם

 וכנ"ל, העדים על שכפנתם תודהשחידשה
 גדולה סברא איכא בפניתם בשלאסשא*כ
 מדברים לנטת דאלוכ העדים עלשכותתם
 שלא חזינן ובמה מהמעשה ולא כללנסעדים
 חודש לאד ומ"כ העדים לפסול אלאסו
 העדים על דמןידין נוחרת דהסבראהוא

 המע- ולא בפניהם שלא העדיםכשמזבירק
  עומדים שכבע"ד סיבותא איכס ום*םשם,
 מקרי נפקותא ג"כ שלהם וכשן בב*דשמה
 ל- דגם דנמצא וכנ"ל, בלעלע ההרצדקצת

 שחו- אף שם עוקדים דהעדים היכאגם2רי*ס
 בון וכה מעידין אתם האיך המזימתמרים
 אליהם מדברים "ם לפנקתם שמדיםזוהם
 וזעה העדים אל שמתכוונים ראי כ"כוחת
 שלא משמ"כ לפיסלן הורה שחידשהתידרש
 מדי- בנ"ל העד לפסול שבא שנו-כחבפניהם

 מ- שוהק  חה דרדחצ, מכה ולא נאכןנא
 סמ- לפסלן אבל וכתב קדשי במלווןהרייס
 כ4"1 בפניהם  שלח לפסלך ענו היב"צ
 17דדיח חמר, תם בגזלנרתא פסיליםאשוו
 יא תיתש, חף דלא כתב  בפכיהםגה?לא
 לענף הוא חיזורו הש*ס קאי שע"זבפניהם
 חזוק. כבלפצנ*ד בניללפוסלן
 המהריעם על הרחקי הגשתן עוד ומ"שט(
 סריות בפייח הרמצכם לקרש שכתבבסה
 שהיסו קאדט העדים סתו אם לפיכךה"ה
 ושזז, הכחישו שהרי עיזת כאן איןאזהם

 עדשין התיקבי דלא קאסר ת,?לוסיןדלענע
 ש-  ההש וחידוש ושזז הכחישו שפויליוע
 הדחפי רתמה שהגהתם, דוקא תורהחוזיה
 שאם בהרמב*ם כן לפרש אפשר והיאךע"ז

 מן היושתק אתלפטיר
 התשקמי

 בא הוא
 כתב והרי עדות כאן ואק כתב צורךלאטה

סבא

 לשלם ז4ממין עדרם היוכ זה נפרקלמסה
 אין ולשיכך 14א קנס לשלם שחבקבמקום
 הדבר ע"ע וכין ושה, עצמן עשריסשלמין
 הענשין לכן קודם סחו שאםפשיס

 נתחיבו לא עדהן .מורישהן שהריפלולם פוחדי
 דבאמת .להמר אפשר שכלי קס לפיע"ש,
 לפיכך שכתב ום הרמחים לשה בגוףלשד
 לפקני מאי וכו', שהזימים העדים מחואם
 את גש1דם שאמר פה זה הרי נתוסףהמה

 יה- ואף בפניהם' אלן העדים  אתכהזמין
 כען ס"מ שמחו כרירי כא' בכחובוחי*0

 הוה בפניהם דשלא כבו כהבשהרמב*ם
 הף מהו אדרבא 4כה לפיכך מאיהכחשה
 במכות הפנ"י בהקדם קומר ואפשרכעקש,

 קנסא חבה אמרו רצע משום בדיה ע"בבף
 בעלים גיד פקן והרי תדע אר*נ וכרהוא

 תדע  נפי רבה דאסר דהא וממקינןוכשלמין
 ש- גרסא גח?*ט הרף ונצלחה עשר לאיהדי
 משסע ולפיז וכפירש"י בעלים בידהממון
 העדים עפ"י הבצלים שילשו שכברההכי
 ע"ב ד דף דבוק נספיק ורץ ריב*אדלפ"
  הזמה מטוייך נמי דבכה*ג זוממך דצדיםבדרה
  זמם  כאשר לנפזהצ שיך לש מביןדלצנע
 א4כ ז"ל 4רמבקם וכ"כ עשה כאשרולא
 תר עצת זמש דמשלמק . מהרה נמיר*ע
 מיס דאוכ אישכא לטקטק איכנו דלפי*זאלא
 ממק שנה" שילמו שלא בכה"ג וכו'דרבנו
 שה- 5מה עתר הפשלם דבל ועוד קנםהיא
 וולא הכא וכיש עצמו עפיי פשלם אץזיק
 אששר 5הץ להפיק ביקש אלא כללהניק
 משום יסמין עדים דתשלומי. מבדידרבנן
 ב- לח' בס" 8רנו*א ולבף'17 עקש,כפרה

 הוא ו-קנסת אף בזא"ז זוממע לעדיםנפקחעא
 יצא שכבר ה"ט4 להשנא יהוסף "שעשו
 בממון אי עכ"ז הוא, דפפון פההם עלמסת
 ששה. כאשי ולא וסם כאשו שהךש

 זה ולא בסדיה נשק בריש התתךהצה
 ת- ובמכילתא בה"ד ד19בשק דכמ?גצעהב"ק
 חשב הפתיחה על אם יכרה וכי יפתה כיניא
 ד- הפרה בפ' למיהו כ"ש' לא הברייהעל
 פתיחה עסקי שעל אהרינא לדר17ה לירש

 כורה אחר כורה להביא או לו באהוכרקה



 ן2א מבאישראל

 ה- שם הש"ס ובנליות ראשון, מעויהשסילק
 וסב- בפסוק משפסים פ' ממכילתא עודביא
 המ- על חייב הטביחה על אם סכרו אותו

 ע"ש, הדק מן עונשין שאין אלא לב"שכירה
 דהתם ננשום זה הבטי לא התוס'ולפענ"ד

 לס*ש לממון סרתם ראי ואין קנסאחף
 דאק הסמ"ג עשני סד' במנ'הדדקהטהרש*א
 ה- עבירה וששה זה דאימא מה"דעונשין
 המפורש בעונש מתכפר אינו פנוחגורה
 עתשין י"ל י"ל זה ולמעם סמנה,הקלה
 ויפפידהו לחבבן ישלם לא דלתה הדין5ן
 ה- בס' וכ"כ עתר, לו  שסיב פברא ישאם

 בין הנפק*ס שזה הצד שעכו"ם בפ"רקונץ
 מ- שנשק דהאי במגכן ולמהרש*אהמעמים

 קנסא דויי 51כרו מטבון ולוה עפשה"ד
 שזה לממון רא" ה" לא מה"ד עונשיןדחין
 שנראה המכילתא מן להביא החוס'כוונת
 מה"ד עונשק אין ש5ך בממון דגםמשם
 לכי כן דריש לא דילן דבש"ס סייפורצקז
 וה- דילן דורס יעל ולפזיז יכרה' וכייפתח

 מה*דדה- דאיןשתשק בטעם תלצץסכילתא
 ל" אית דילמא משום הטעם סגלבבילהא
 וטוס לסמון קא בץ חילוק אין ולזהפירכא
 וק תא במפרה ל" כעי שלא הטעם סללדילן
 להביא להם ה" לא לאה בסמה, ולאבקנס

 לה- וראיתי - המכרו, דוסבון5המכילתא
 ה- בהנת שזה כ' סימן מאש במוצלדיא
 ממון לענק דגם מהמכילחא להוכיחהוס'
 דלא דידן מגם' הבשו וע"ז אעמ"דשיך
 מה"ד דעתשק סקל אלא תיהוצא האיס"ל

 .דוטבחו מהמכילתא גם שם והביאבממון,
 ד' תשלומי שהיא קנם שהם ותתבושכרו
 ב- אבל יסה בברק שם ובדשבוא ע"שוע'

 יפתח דכי מכילתא הך ג"כ שעבשמהוברת
 מסתב- עוז וכתב שאצטמד ללמדך יכרהוכי
 מפני בור בנזקי אלא כן אמרו ולא לירא

 דכהתיהו נזיקין בכולהו וליכדו חידתםשהיא
 שאיש ועוד ושתזיק לילך דרכו שאץלפי
 לך שאין כדת מדין עתשין ואק וכדש%
 להרשב*א תו'כ ע"ש וכו' חדושו אלאבו
 התוס' אך ממון, לשחד מהמכילתא ראיאין

 גם שפיר י"ל רצנקפ זה, כתירוץמיאנו

 אין לזמר עתר שייך דבקנסלהרשב"א
 2 ה- תירוצי תלוי דבזה וי"ל מהבז'עונשק
 רצדים ד"ה ע"ב ד' בברק שם והרייריב"א
 עפ"י שילם ראפ" פידח דריב*אשמסין
 . כאשר בממרן דל,ו ח5בק זופתךהצהב
 דטעם בחזרה, דאפשר ענוה כשישד ולאזמם
 ב- אשף קנסא זדממע עדנם אי גם שייךזה

 ( והדיי עשה, הוי לא דמ*מ ששילבו,כה"ג
 דגבי בקנו להן סח"נטץ הגצן דגבי~תרץ
 וצ- האמר אם דהקח זה מהסד, עתשיןממח
 ודויק. כמזיק לו דמדמם הציל ד"אסתא
 וזמה יין גלתה דהחורה י"ל כן המהעוזי(
 היכא אבל "מעש, חף תה זמם, בכאשדרק
 לכ' . מחייבינן ואפ"ה זמם מבאשר הוידלא
 : דעדים החק?ש צ'ז ליכא מ"מ בממרן,נסו

 ן אלא זוממין עדים מהזדת לא שזהוממין
 ; זה וכעע חברו, מסה ומפסיד מזיקמתורת
 בארי- עישש א, ס" חו*מ על "ריגםבתה
 זכית מאי וכברא דשייך י"ל ערב וא"בכות,

 הראשונים דשאים ודלתא וכד צוגידסמבת
 כינו כאילו דישי הויה גלתה דלח אמתהם

-  ודוחק, כצ"ל העדים עלעדותם  ב- והנה 
 דבש- לפורד סהרי*ט לשיטת בפניהםשלא
 נותנת דהסברח והגדש ויה לא בפניהםלא

 בפניהם שלא כשמזכירין העדים עלד5עידק
 ה- נאמנק ושפיר כנכל, המעשה ולאהעדים
 ה" וא"ת התורה חהיש בדליכא גםשניים
 וכמזיק גמור פמוו אלא קנס הה דלאהףא
כנ"ל.

 המהרוטט על הנ"ל הרפ"י קושיהומישב
 קשש העדים במחי הרסוקם לדברישפירש
 תשלומין לענין ערות כאן אין אותםשיזיסו
 לזלי דגם ליתן' מחרבי דלא היודשאשל
 פסורין היו בפניהם שלא הזמה דאקהדין
 :. ) דאי להמהרי*ט ארש ולהו"ל קנסא,מכה
 היר- ה? הזמה עתש ליכדו בפנהתםדשלא
 דליכא דכהו ממון דין ע"ז דה" חייבקשת

 דמי העדים, על כהעידו דהף החורהחידוש

 המע- ולא העדים שסזכירין כשן הסבראצד
 ל- מתכוונים שאין ע"כ שמתו אחר גםשה

 בכל  עדותם לפסול אלא עכשו שלהמעשה
 אהני דסמכת חזיה מאי דליכא וכשןכקנם



 בדי הסינהנענין
 בלילדרש

 סם אומר הוא מה לשע - ההנדהבסוד
 שו- ולסי לי יקש לבם לכם,  ההשתהעבררה
 וחף בעיקר כפר הבלל מן עצתן אתהוציא
 קת בעבור לו ואמר שיני את הקההאתה
 לדקדק "ט הס/ מננצרים בצאהו לי ה'וחוה
 בקפירה לד לקהות ההברה בעל צוהיידע

 שזמנים מצינן ובהותה טינקה אתולהקהית
 אשר לה' ההש פסה ז2ה ואמרתם בנטעתא%
 : ם )שמות וכון במצתם ב2'י בהן עלפסה

כז.(
 %ן, ע"א קה' בעסהים הנמו בהקדםת"ל

 וכבתמר הסיבה צויך נהמן דד' משמראיתמר
 בי הא סליגי ולא הסיבה א"צ דרקנמשמה

 וכה בהווי כסי בייעד הא קטאי כמיתרתי
 ואידי שידי סכי נשיתסר ולי דאתסרהשתא
 ושע*גדבצלמא תכל הרמן וכתב הסיבה.גשו
 לקולא דהבנן ספיקא דבל חינגאקיגל
 עברינן היא דטירהא מילתא דלאס כיןהכש

 בראה ולי ףל, פירשו כן דמףלתאליווהא
 נהול דאי בכולני הסיבה למועבד בעידן4כ
 נקיל תם מהני ספי בגגי נקיל צמאילעלא

 לגמרי הסיבה מצות מיצקדא האבתחץ?ע
 מאמר נהון )הדש כבנא הקדוש וץ4יעכ"ל.
 אה*כ וכתב הנ"ל הרוזן את אביא כ'( ירהטד'

 אם הטו וטצה כתב ז"ל הלשףע יהנ"דקל
 ש- השמש כדוצן יצא לא הסהרה בלאאגל
 סטי משסן יצא שיסב כשהוא מצה כזהתאכל
 הניבה בלא אכל ואס לא, בףפב לא איסב

 חשיי הששת בכיס הע בנסיבה האכליהער
 כשעפים 2ף לפי הסר ותוש על? וכהאוכוו

 ובמסתעףכוסות
הסדר

 מהמידע רמשנה שכתב ימר דלטעם הדץשל
 2ה פגה נהדעשו הוה דלא טחם בדרבעכזע
 דרבע בספק להחמיד משא"כ לכתתלהדנה
 ל- איסור .תשע ד"צ בתוכי כמי בוושש"
 ולסער לפה מנו זה הכוסותו עלהוסיף
 מצות מיעקדא בתהץהי הקיל דאי משוםושם

 בר כשאירע טיך לא ג"כ זה לגמריהסיבה
 תמי והוא המיבא בלא ששתה מיאקראי
 עייפה.עכלה-ק

 ב- זקהקק קהס%ת ליישב נראהולצנ"ד
 על כמוסיף פהשה שמה הרועש דכויהקדם
 שלא ששתה כשן לנצמר חטא ומיהווגיסהת
 הבונות ם8נק עלא הדבר חשדםכהלקהה

 הסיבה דהעדר יחדה יגל התא עה*ש,הף
 מגם לה% דרבנן דמשק לעכב ה-ל לאלהוד
 מ- לשם כעז? דלא דעתר דמי משום עא6
8 דטת  9  % ל  8 ת "  א   
 דמפחשע מס השך מי ש"מים
 "ח לא דק שץ י1 בטת 19כ1ש
 כק שנ שפע, תאו 2אם כיגרה
 חף לפת 9" מאשן 9ה ששו.%א השהו" ל1צ פא "יש 6%א%%
 צש , זצ האשר המ זיפי משאק י נחש ח1מ הה וצ, ים 6פעך
 פ%מ תה"שש סייף פ יאשתש

 ר מזע שי% נתת קש 9" שתהבי
 כפיר מי פלחכחח

 ר יהל ישת ש פדכ מאחרז
 חיש סשה בק זחה ו ש(אישם

% 2יא וץ  הש,ש  האץ סיג 9 

, ל1 א "   8 א  א ש   של %א פשרם שהאל קלןתזק י 
 כאם מא כא תת כתש מזתי1

 ממ זמש שנף מט8( א עדשה
יהריי

 6עד ושץ סרסרם טפת גיאהה

88  % ש ה   , 8  לאשן שאס 
 שץ בטה, 'אא של יפקיע 2פףוק
 ה" זיןנתש

 אק בצעם שלא צפו
% ישו האש6ק  ד" מוג ושת שה 
 חדק מגל מפה  טחו כשן התזת"
א



יקרא

 מילתא לחדש ברעיוני וצלה פריה, וע"שב4
 דהיפך לזמר מסתבר לא באן רעדבטעמא
 הבבד ונאין דיננן ממצוה אלא משכבכחצה
 רב-י לקיים זןאדם על מצוה אלא בעצם5ש?ה
 מ- לק"ש מכוח שאקו הדכא ומשקהתכפים,
 בלל, 5ש?ה עמם בעשיית אין חכמיםצות

 ב- ווא שהמצשה דשיריחא במצחןמשא"כ
 לו "ן אם חפף לן איכפת  לא  התהיה נעעצם
 הי מעשה חיתעבד דפב*פ כשן מתצההישך

 בס" הנתיבות למתש דרמה זה ולציידבשרה
 צויך אין דדבנן באיסור דשגנ ן סרקלל"י
 עי"ש, וטף דמי עבר לא שמאילו כפרהעים
 נח- האקדד אק דבדדננן משום נסיוהצעו
 לש- מצמה שהאדם אלא בעצם לעבירהשב
 ההורה ככל ועשית נהלום חכוכם להשדמוע
 לא על עובר כן יעשה שאינו ומי יורוךאהגר
 אלא לעבוד סבוון בכהן משא"כ יכרתסור
 דלי- כהו כלל  עבירה בהו אץ בעיגגעושה
 לקצע בני"ש נה*נ אהוד. עצם כעשייתוכא

 שהביא מה בשדרה וע" חידק. המשקה,כחרת
 בי רק זה מאורג לעיד דאי רסףץמשרוע

 ע"שש צ'כ דובנן במצוה אבלדשוריחא
 ה' סרק במשחז הוציא בפרמ*ג מצאתישוב
 הרש- אף בדרבנן להיפך עקל יףל,שכתב
 ירח יצא לא דצווח סורים ז"ל והראיהב*א
 ע"פ. הוא, סלך גזירת בע"כ ההודהדש?
 לדעתי שכששחז ה' וברוך כדברה מפשוזה

הגדולה.
 ד- שהקוט. מה בפשאעת "ל~פי*ז

 מארו הבנים תשאלת לגמר מסתברהיה
 יהדע ומשתתפים חביהם יבליע עלבסם4כיס
 הבן שיאל השעפ"כ והסודר, המצהבאכילת
 בעלמא היינו, לכם, הנחת הסביבה מההרשע
 מה אבל רעבה, כי נפוי לסלטות אוכלאנכי
 חשובה עבודה סגה ענשים שחתם עמבהזאת
 שא- ן1ע*י שמצא כאלו. "ם?נות גחמנותכ"כ
 בחכך מכוץ שאחן דעחד מגלה הוא זהל15
 זנאינו יצהח כשעמתי והוה מצהב לשםלחו
 אתה יאף ההברה געל צוה ע-כ לצאת,רהצה
 בפסחים כמ"ר דס*ל "םף וע? אתהקהה
 רבדרבנן דרבנן הזה בזמן מצה ע-ב()קטר
 מוטב וא*כ וישבב כתנה דרגשך אסרצוהרי

ננסבא

 דממילא כיון בקלות הפצה לאכול יכל.ולא
 בא דפון קרא משא"כ המצהל מקייםחהצ
 ומבזר מצה גם שאז טהג שפסה בנטעדמיירי
 בהיפך אף תצא הרי הכדאח4יתא מהווךהוו

 להקזית תהרה יודתה לא בהציקה כנגלבחעה
 והבן.זוע?,

 למשהות צוה למה להסעים "שובעתר
 שי- בהאר כהי ד*" ברגן דהוה דייקא,לויניו
 במירי מים סצ'נ דבוקת דאף הריםטת

 כפש? פסק הצשו*ה טעה, שכן חצ*כמאכילה
 ע*ב קכי' הנפסחים ע"שש. יצא מצהואכל
 יצא לא סוור בלע וצא מצה בלצ רבאאמר

 לעסה ולא דכה21נלע פשום ברשב'םועיטש
 בפיו הרכם פסק הע וכד הטעם מרגישאינו
 ע*כ הציל. הטעם בשך'מ עייוש הנבמחים
 לק"ש רוצה חיט שהרשע שרואים דכיקיקל
 להקהות ההברה בעל צוה לפתנך הכמיםמצות
 ואז כרשי לפום הכל ,1לא כשי וויניאת
 ה- יקעם לא וממילא המצה מטעם יהבהלא

 ל- כדבעי מצהה לשם יכפן אא*כ בללמצוה
 אלא אינה שנצצה בזסה"ז רק ההמהוי.

 ע"נ אם להקפיד אק ומשכ"כ כגילמדרבנן
 לחכמים ל"צ נ"תא אדרבה איא מהמצוהיבטל
 למלאית רק ואוכל שיל פחרק שהואשרשע
 העקרא משא"כ ושנצוה. בחץ ישה לארשותו
 צוה לא החורה מן נוהג שמצה בזמןדסירי
 טך- מצוה שיקעם דסוסב ,1ינ?להקהות
 משגנרים כראר מנצון ונאיט אףאורייתח
 תהיה. של משנה לגמרישיבטל*

 דפסחים אשוגיא עפה י4ל אחרוכחופן
 חצן דש1דיתא בזו"ז 5צה רבא אמר עףאקכ'

 מצות. תאכלו בערב קרא ב" היהדר5צה
 הרבא זה השחד זה אחד אמר ב"י אחאורב
 מיבעי ההיא מצות תאכלו בערב הכתיבחלא
 ורבא חג' רחוקה בדדך לשהי לטמאל"
 דלא קרא צריך לא בדגר ריהף סמאאיל
 יאכל לא ערל כל דתניא נכר ובן תערלגרעי
 ומרור, במצה שיכל אבל אוכל איש בובו,

 וצריכי, בהאי ובת"כ כהאי כתיבואידך
 וראותי רבא פליגי במאי להתבונן וישע-כ.

 ול- וב*נ מערל דרור טמא ילפינודלרבא
 הרחה ברהבים. ע"8ש ילשינן, לאראב"י



 סבאישראלנד

 בן כל ד"ה שם התוס' מ"ש בהקדםלפרש
 אין וז"ל, אוכל חיט בו בו יאכל לאנכר
 חייב ודאי דהא לאכול תחב אינו בולפרש
 שאיט אלח המצית נכל חייב דהאלאכול
 בשעת 7015 בישראל דמיירי ונ"לרוצה,
 ד- אע"ג וקאמד תתרבה ועשה תזור17חיטה
 עלץ נמנה שלא כען הוא מעליאיורכם
 אוכל אבל בו אוכל איבו שוב שהיטהבשעת
 בהוסד הוא צנן עי"ש וכד' ובמרור במצההוא
 עיטש בו ושה ע"א( עמ' )יבמות הערלריש

 לפרש אפשר דמסתפינא ילולי עתהבאריכות
 דקרא צול ע"כ דהנה בכה"ג. הגברדרשת
 שי אחר ישראל על קאי בו יאכל לאדבקנ

 בנכרי בין מורי הכתוב דהרי להאכלתאסור
 מהמכיל- כרשא כמבואר מומר בגבראלובק
 לע- מזהירה החורה דאין ההש ובשוטתא,
 קרפ מהל* פרט בר"מ להדיא הוא חנןכו"ם,
 ללמדנו הכחוב דכא יקל האוכ שם.ובמב*ח יי מצוה בחעוך חיזנ נתכים, עץ*שהרז
 לטן- להאכילו אחר לישראל דאסיר קואבו
 ישרא- על שמוסל ושרור במצה משא"כמר
 הארכתי וכבר למוסוה להאכיל אחריםלים

 במצית. המומר לזכות בעניןגתעיבה
 בו מפרש דרבא לסיגי, דבהא "ליפריז

 וואעקפ הנ"ל החוס' כמ"ש חג' אוכלאקע
 מצה הוא 1כל מים הפסח אוכלשאינו
 סמא דגם שפיר פינה ילפינן ולכדומודר
 אף ומהוך מצה תוכל רחוקכן בדדך והת"במי

 דבעהכ קרא ואעתר הפסח מקריבשאעו
 רןחב*י משא"כ בזמה"ז, למצה מצותתאכלו
 "ן- על דקקי שפרשנו כמו המקראספרכן
 לסומר להאכיל שאטור שאף אחרינאראל
 המיא לא א"כ ומרור מצה מאכילו מיםפסח
 קרא איצסריך ע"כ בד"ר ושהע לסמאכלל

 ולית בדיר ושה" לטמא מצהע תאכלודבערב
 בזא"ז. מצה על קראל"

 הזאת העבודה מה אומר כשהרשעולזה
 לכוון צורך שאע טוען שהוא וכניללכם,

 ר שינע להקהות ההגדה בעל צוהלמצוה,
 מ- בצחתי לי ה' עשה זה נעבור לולואר
 שאק למענתך דהיינו וכר. לו ולא לימצרים
 ד- הזה בזמן שמצה יוצא לכסן צריכיםאו

 בניל, כהנה בלי ם עצאים ולכדחורץתא
 ב- מהכתוב משום מדאורייתא דהוהומנ"ל
 'על אבל זמה*ז על  קאי מצטט תאכלוערב
 ר"4 איצסריך לא השקה בדדך ושע"טמא
 במצה ולא דבו ששום תה הכ*נ מערלפינן
 שיאכטה אחרקנא ישראל על קאי לאומריר
 בם2ה קולא והשף עצמו הנ"נ הערל עלאלא
 חש*כ כנ"ל ודרדר מצה אוכל ידנו הפסחעל
 מצה יאכל והמומר לראות צריך יחרחין

 שינע את מקהה ע-כ "משבה, הקייםומרור
 ד- פיכלא ט1ל %א 1 מצות ש "יעגשלא

 איכשת היש ראש ובקלחי בתאוהמהימנותא
 ועיקר. כלל המצוה יקטם לא ען*ז עםלן

 הע- מה אומר שונא י4ל הפוךהכדדך
 ועבדת המקרא לפשעית והכותה הזאתבודה
 מצות תאכל ימים שבעת וכר העבריהאת
 חזה תוים דרבנן בזה*ז ומצה סוברוהוא

 כראותי הא*כ חכמים דברי ולקטםלשמוע
 את הקהה אתה אבל מצה להאכילווצריכין
 כרבא וא*כ להאכפך צריך ואינך וידןשינע
 ח?*ק. התחיה מן בזב"זשמצה

 מצה מחש הביכרתי לא מצה דבלעהכהא
 והא- מגזר, סננם בעינן במרדם דרקמסיוד
 תעיה סימן נמריא ועתן פעם, בזהרכתי
 מהבת ווט אם הסתפקתי ?ב' וס"ק טרס"ק
 בשוגע חורב לויעררו, לזכר דרשנן רקאו
 ו- וסגלן, הקפידה, שהחורה כזד בסעיףנקט

 ע"ז  ו1ע5ד כ' סעיף "לבהן בהבתותמצאתי
 וכר מצה דאכילת ליישב יכתב ב"הושמתהן
 על אלא קאי לא ושאכלתי לומר "טושד
 חייבה מרור בטצם דמרור היא וסבראהפסה
 כפה בהדיא דכתיב מצה גבי אבלהירה
 ע- איקרי אכילה נמי גלישה אכרתהפעמים
 דמברך דמעים ע"פ בפן הרישש והנה""ו
 ע"קש כזית שהשכל צריך מרור מכילתעל
 לה- שורשר ק' סימן השאורא הוכיחחרזה
 דאכילה הברכה וששום רק בזית א"צתחבש
 נסמא דאוב עלי ותמה הפסח, על קאידקרא
 קרא דאהדר" וראב"י רבא מחלוקתלגבי

 הג- והנה ע""ש כזית צריך דמעהלאשמעינן
 ואפשר הרשרש, בשיטת אזיל הלבושהות
 מה כשואל דהרשע ביה סגר הגדהדבעל



 שני פסח אכייתבענין
 שני בפסח הטהור בשלחןדרוש

 הער- בע עם עשר בארבעה  השגיבחדש
 יאכלוהה ומרירים מצות על אוחו יעשובים
 ישבדז לא ועצם בוקר עד ממנו ישאירולא
 סן( )במדבר שחו יעשו הפסח חקת ככלבו

 אהר השנה כשמעברין לפי כתבובבעטוט
 ירד בו  עשר ?שצצתני ולפי ניסןבמקרס
 להבע ויש (ר, עם פסה בו  עושים לכךהמן
 שכל דייקא שני בפסה למן זכר ענשיםמדוע
 בדרך שה" ומי לטסני אלא נקבע לאעיקרו
 מוז- שאים הבנתי לא הקרא ובגוףרחושה,
 ברמי .ודאיתי ס*ו. בליל פסח אכילת כללכר
 הערבים בק עשר באהבעה השני בחחהשוכן ושי וכתב בזה, וכצמד 5 בפסוק לעילבין
 סעמו שמלוהו ומרורים מצות על אותויעשו

 של בצוהרה הנזכרת האכילה בעתיאכלוהו
 קיצר צמאי לעתן ישף מףמ אך ראשון,פסח

 להאריך. לו שהי במקוםהכואב
 שפרא . בשנה הטניה דברי בהקדםונ"ל

 פשים ה" זה רבד והנה חיל שני צמחלגבי
 שהשכלכזיתפםהבליל מ"ע זעה תמידאצלי
 המץ איסהר אבל וסו' ושרור מצה וגםט"ו
 י*ח, יצא פסח כזית אוכל דאם כללליכא
 מותר בוהתי וכף פסח אהבה עוד ישואם

 הכזית עם זאפ" "?' החמץ עם הפסחלאכול
 לאו אי חמץ עם לאכול מותר נמישהצא
 יצא אם אבל למשיה' מבטל דרשותפסעם
 לאר פותר אחרון שמית שיידח ריצה אויי"
 בשום מצינו לא כי חסץ עם הפסה כלכול
 וראיתי חנף שני בפסח חמו אהצרבהים
 פסוק ס' קפיסל בהעלתך פ' בחומשברשיי

 אי- ואין בבית עמו ונטנה חמץ פוש הקלה

 ד- מצלי והוא באכילתן, עפן אלא חמץסור
 זה לדבינו יצא מהקע ידעתי ולא חדשבר

 שהאריך. ענש כלל איסור דאקדנראה
 דהנה ז"ל רשיי דברי ליישבתלמיד
 לחמל דפסת א' בליל החיב עיקרתדאי
 מים =ח, יצא שכזית וכשאכל מצהכזית
 ש- כל -אבל תצה, קקה שבמית דאףאשדל
 זכעק מצוה, בזה מקמם מצה לאכולמוסיף
 מ-ס הכד" את פוטרת וחת וחטהתרומה
 בכל תרומה קדושת נתפס יתר הפרישאם
 ת- אם במצה גם אפיל כמ41כ שהפריש,מה
 דרי ולא בכולו המצפה נתפס מכזית יהרכל

 וב- רשותן אכ"4ז הכזית על דיתרהאבקית
 ס" השי בחשם דוכא החזקתי דשיסתפרט
 ד בכל מצה באכילת איכנו דמצוהקצ*א
 במצחה הובא הגרסא שגסת תע ופסחימים
 לדהין דגם ילל שפיר א"כ להגמיא,רב

 עכ"פ דשסח, (ך בליל רק ייי דהמצוהדס*ל
 מ- יתר חפ" (ו בליל מהמצה ואכלכמה
 מהמצוה. נתפסכזית
 השהגן על חשם לתת "ש דבריה כניסואם
 שרה* מצה לאתל שנחן קהילית כמהשל
 די א' בליל לא אבל הפסח ימי בשאררק

 בורניאו סטזד שה מנהג ה" ומעולםפסח,
 להם ה" לא שרו" למצה חשינו אידטמנ"פ
 חשורו לא ואי הפסח, ימי בשאר אףלאכול
 לד- אך לאפל, להם הי א' בליל אףא"כ
 וא- אכילה שבכל דמאהר לתרצם "שבדהצ
 קעביד, מצוה א' בליל שאוכל דמצהכילה
 ליח עציץ אט מבישנית דבמצה ברורהה
 לאר יכלו אם א"כ להדיא, שנתבאר כמומצה

 וב- רכנול דרבנן ביה*ז דוצה סוברהעבה"י
 דמצה השאירא כקהוית מצות תאכלוערב
 ב- מקרי אכפיה וא*כ בכוית אכילהבעי

 יצא ושפיר הלב"ש הגהות וכמישבליעה
 ולי חזוק, שיני את הקהה ולכךבבלע,

 ייקר שמצה הלבוש בהגהות קפאתטץץ
 וכ- ציקש כרעו את למלא לשכנעאכילתה
 אוכל והוא הזאת העבודה מה שיאלשהרוע
 שיני את הקהה ע4כ יצא בלע א"כלשובע
חזוק.



 ל א ר שינו

 יא- אסאי מצוה יקיימו שבה רגילה מצהכול
 ו- מצדה, ידה שיפס"רדעל מבהצלת מצהכלו
 לי- ידקא דעאל דיכא ק"מ בשבת מ"שע"ד
 ויין בשר בפולסא ע4ש, ובוודא בשראצהיל

 ויין בבסי אלא שמאה דחק מדיבאמבשיבין
 מבוש- למצה בשוגע אבל קאט, פסחיםכדא"
 ול- רגילה מצה לאכול ואפשר במקוםלת

 מבושלת מצה יאבלו אחאי חציה בהקסם
 טעם עוד יש עד*ז חשלי המצוה,שיפסידו
 בשאר אף שרה' שכלין אצ שאזלמה
 דמצה העיקרי הטעם )מלבד הפסחימות
 יה- החזקוני לשימת חוששין דאנןשרד"(
 מצוה איכא הפסח ימי בשאר דאףגרקא

 מצה כעין שזה לותר ויש מצה,באכילת
 המקרא וכעין ודו"ק, דובתו ידי בהשיוצחק
 עני לחם מצות עלי תאכל ימיםשבעת
 ה- מן אק א"כ ךז*ק, לחזקוני למצוהוזה
 של המציה ולכסל ולבשלה מצה לקמתראוי
 והבן. סחהאכילת

 שכתב ישראל חמדת בס' בראותיושמחתי
 מכ- יתר אף מצוה הס אחת שבאכילהדכל
 )מנחות התכלת ראפ מהצס' ראי והביאית

 דבשני דאע"ג לדקות יש וסירו וז"לליח(
 ליכא טפי רבי בי מצוה, איבא לבןהומי
 דג- המצוה על מוסיף זה דפק כלאיםאיסור
 למעוטי לשי וכי אהבעא גדלים שניםדיל
 ערבי נחל ערבי גבי כלמשכחן קאתיטפי
 ע"ש, בלולב הרבה להשים ונהתגקגותים

 ואכילה אכילה דכל למוסיף אפשרולדרבנו
 סצה, אכילת במצוות נתפס א' שבלילדמצה
 שידיח אף פסח אכילת במצית היהולפרוז
 לשם לאכול שמוסיף מה כל מ4מבכזית
 יעוד זו, במצוה נתפס פכזית יתר אףפסח
 ה- הארעך יכבר קדמיים ווא דפסתביותר

 דאפשר קדשים דאכילת במצרהאחרונים
 דסוטל כיון רגם כולו שיתאכל הואדהמצוה
 המצוה דנתפס יגל שפיר להותיר שלאעלץ
 מצות בזה מקיים ובפסח האבילה,בכל
 זחל הש"י ינרי איש נכוה הופ, פסח,אכילה
 דכבר אף הפסח עם בא"ש המץ לאכולדסק
 קעביד, מצוה האכילה דבכל דנסארייפח
 ה- מאכילת שרע הרי החמץ אכילת ע"יא"כ

סבא

 לאכול אין ולכן ידכו, על מצוה ומפסידפסח
 הרווק. הפסה עם הזדחמץ

 בחודש המקראות הכמוך וספיד יפלולפרוז
 על איתו יעשו וכון ים עשר בארבעההשני
 העש" דכסו פי שמלוהו ומרוריםמצות
 בשה המצוה הה ע"כ הפסח והקרבתשחיטת
 ומרדוים מצות עם אכילתה בסו*כשלג
 ואמרה יאנלחי, וזה בכולה מצחת איכאנסי
 א"כ בוקר, עד ממט ישאיוד לא הטעםתורה
 אלה ולזה מאומה שיתר שלא מץ לאכליש

 על ולזה בלה' יל פסח אכילת חולהמצוה
 ו- תצלל הפסח כל יאכלוהו ומרוריםמצות
דופק.

 אין תנן צ*א דף בפסחים זקפנהועו41ל
 ור' יהודה ו' דברי היחדד על הפסחעיחטק

 שאינן מאה של ממץ-ה ואשילו שתיר,יוסי
 ופיר- עליהן, שוחטת אין כזית לאכוליכולין
 לה קאמר יוסי ר מאא ול חבוקה ואפ"ש"י

 באכילה, אלא ופסח מילתא תליא לחכלומד
 מאה עלהע שוחטק כזית לאכול אכוליחיד
 ומח- אין בלם בק כז"ר לאכול יכולץואת
 כן אשן "רמצכם דעת אבל עכ"ל, עליהםטין

 של חבורה אפ" ה*ג קרפ מהל' בפ'בשכתב
 כזית לאכול יכול מהן אשרד כל ואתסשה
 דהר*מ הכ"מ וכתב עליהן, שותטיןאק

 לדידיה דבעיע אלא כרפא, . דלאמשרש
 לאבול יכול שאעו אחד אפ" ב"מ יהאסולא
 האי חהבנן ביתא צ*ה בדף נים ההנהכוית,
 ה- את שמחטין שאין צבדי מאי אוחויעשו
 מה- לאהךירי לאפשר דכמה היחיד עלפסח
 קשה הכל כחבו סיביי ובתודתהדדינן,

 ורא- הפסח חוקת מכבל ל" דתיפוקלרשב"א
 שהתמין דאק ומושה בפרק לן נפקאשון
 הפסח את לזבוח תהכל מלא היחיד עלאוהו
 ובפסח דדוא ההוא ליה דלית רעלבאחד,
 שני ספמח גרע דלא משום לי נשקאראשך
 הש- אמאי לרבנן לפי"ז לעיין וישעכול,
 על הפסח שוחטק דאק זה דין חורהמהמו
 רעל ראשת, בפסח ולא שני בפסחהיחיד

 המון ה" ראשון בפוזז מהזיל הנראהדכפי
 דין נפקוס ה" לא ריש ועפיי בביהמ4קרב
 בפוש משא"כ המדד, על  שוחטין דאקזה



 מבאישראל

 מ4 וכדסשמע מדדי רק לפעמיםנשאר

 ולח משסע לאסירי דאששר כמה כלוגבי
 רכן הפקש על להמהות אחד עוד מצאובקל
 ב- או לסמא כחץ משידען בו,81יפמ*ש
 שמצאו אידע שבקדשי לקריא סוכהשחץ,
 קרא קמול ולכן הפגש, על להמנות אחדעתי

 )אגב יסחטו, לא כיחיר מכם בפ*שואפף
 חתא בהשרץ א' לסמא רעיתי במגיש סלעיו"ט

 לטמשת הותר ואיך בזע גרת איסוראנבא
 לאחר, בפ*ש להצטרף שסכל כדי בשרץאן

 ו- מה ענש בזה שעבד בו,41שיסכל
כתב(.
 ה- על נמנו לא כלל דבדדך מהכחעכ"פ
 ל- הגיע וכ"כ . בידית אנשים אם כיפרש
 הבתכל פ1ןוג גדול חלק כפא שלאלקו
 אינו בוודאי כ% בשר של חרולהאבילא
 הרבה כ"כ לאכול הטל דמי תאוא לשםאוכל

 לשם הפסח דאנל ומחתר אחת בלילהבשי
 וכנ"ל, השכילה בכל הסתוה הס לכןמצוה,
 ה- ביעז-ש כד, הפסוקים המשך י"לולפרוז
 ציתו רששי הערבים בק עשל בארבעהשני

 על הפסח וותסין ושון סינ" רבנןחם-ררשו
 בבאן וזקא זה דע קרא לן וסדסגלההיחיד
 אפ" למצוא עלה רב דבקושי מוכתבפרש
 דלא חשאחר הפסח ש שאסנה אאדעוד

 כל לאכול הוצרך בוקר עד מבתותפשירו
 לשם אוכלה דאהצ חטידאי רב, בשרא'

 ומוז- מצחת על לכן משטה לשם אלאתאוה
 עמה לאכול שאק הפסח כל "שנלווזרים
 בכל נתפסת שהמצתת רשא וכשיסתחמץ
 ודו"ק.וכנול.

 ימי דר אליבא הנצל רשוי בשימתזהנ"
 יל*ע יצא, אן לכל כוית -תצא אהה חםדאף
 חובת מץ יצא ואיך הות בכזוב אכילהתעי
 עפימ"ש צלל סכדש בפחית פסחאכילת
 ימס דא4 אסא סרט 50 אי-ח ח*סבתשר
 ברכה ניתלש: הצדיק שמשטן דכיסיל*ט
 נשתלחה ואילך פרק הפנקס ובלחםובו

 סדש- הצטעים כפול, מגיעו כהן וכלמאייה,
 אומר וזול ייננים בוחש' וכ' הטף ידיהןכין
 הו לא בבזכו אבל כפול סג"מ דווקאסבי

 אכילה מצתת לקצם דימו כי יעיהןמושכין

 כען לגמרי אכילה מציי הה לח כאןאבל
 הי- וא"ת שבעק הי ולא כפל אלא וםשאין
 פס- ריש כדאמרף ושבעין כפול דמגיעןבא
 יקל אכילה, ושדת ס"ףיסא איך : 1 דףחים
 המציי עויף כזית אלא לגמרי בזית בעידלא
 בשוה לחלוק יכווין הס לא ולכלם אכילהבא

 חבל הניל, בתשר חרס כש ת1חעכול,
 מר- דהפ*ד ישנים מס' מדביקי ללבלרויש
 כפול מאכילה שבעים היו דאי ממ*12יקא
 שאדם אכילה דאל ש"פ ג"כ, חיטפיןוהד
 והסב- חדש דע הגש ביזיון כמו י*חיצא במעי ומתברך יפי האכילה מאוהושבע
 דקרא אכילה ל' בכלל שטי 3ן נותנתרא

 פסח קרבן טס אשל כפףכ לענעיט'עכ"ד
 שלא אף ראשון פסא למטויב שעכודחקו
 במעיי מתברך ה4 קימעא אלא טי5אכלו
 ייגח בזה הצאו כזית אכלו כאילו 5שיהם

 הנבן. פסהאכילת
 בלבבם קל וינסו כתיב ע"ח בההליםוהכה
 אמרו באלקים, וידבדי בנפשם אתילשאל
 הגם חנף במובר שלוש לערוך קלהיוכל
 תתעבר הן שהא לכן יכר תת יוכללזש
 בישראל עלה אף וגם ביעקב נשקהואש
 פתח שמים תלתי פתל וחקים רעוצנף

 וכף לסו 2חן שברם ודי מן עליהםהסטר
 דמשמע להבע ויש לשחנע, להם שלחצדה

 רה- בישראל עלה אף וגם בם 1והתעבר
 ש- ודלתי פמעל שיקים דףצו בהאענישס
 מן עליתם וימטר פתתמדם

 הם-

 אדרבא
 מאו- נענשו ה4א מעוקשם נתפלא הייביה
 בשלח בפ' כתב כתב רשני הא יקל העמה,
 ל- דלהט ה' כבוד את ודאיתם בקרעה*פ
 בפנים המן הף להם נחן לכן שאלרצהרך

 כזוגן שאל דלתם המאהבי ע"ש'כשירדת
 בכו- שפים=ש פסל 1' בם ההעבראסאי
 אכילה בלא לחשת אפשר ואידיחקובים ד- דמע מקורי? פנחס ו" להגהיק פבתסרש

 שרה בן לחב ת" בידם הוא טוותהשתף
 ול- עכ"ד: שנה יתד שחי מכהי ע"שור'
 אולי המדבר כד"ר דיעה דדדר "'לסנתז
 ללא שיתי 1 במזיינת שיתעלו 1חפץ

 שיו- שבעוה*ב כצדיקים שהי השתי'אכילה



 דרעוין רעואבעידן
 אחריפריטת

 כל אל רבד לאמר משה אל ה,וידבר
 כי תהיו קדשים אליהם ואמרת בנ"יעדת
 נתינה מאד תמוהה והנה היא, אניקדותם
 זה בעבור וכי ה"א, אני קדוש כיהטעם
 קרוץ יצור ידמה וכי קדושים להיתעלתו
 אוילה אש בראשית עצר ליצרופךוסר
 וב"ו. ב"ה הקדוש המלךהוא

 ג'( )י"ח, אחרי ס*פ דלעיל בקראיונקדים
 תעשו לא בה ישבתם אור ארמ"צכמעזיה
 ימעז מביא אני אשר כנעז ארץוכמעוה
 את תלכו, לא ובחוקותיהם תעשו לאהנמה

 וב- וגו' תשמרו חוקותי ואת תעופומשפטי
 )לקבן ואידך הכא, ג"פ, משפסי אתמסורה
 ואידך נפשכם, תגעל משפטי את ואםכ"ו(

 וה- לרשעה, משפטי את ותמד ה'()יחזקאל
 מתבתן כאשר דהנה המסורה בכתנתנ"ל

 מאד יודעת ונפשי במעשי  ומפשפשהאדם
 בזדון, חטאי זבל שבטתי לבבו נגעיכל

 בערוב תותו וחמורות בקלות ובמצלבמרד

 אבל מים בו אין ריק והביר ריק ככליימי
 לבו כואב ומאד בו יש ח"ו ועקרביםנחשים

 קדושים-

 העוב- לבבו קירע יותר ערר אבל זאת,על
 כרימון, מצוחר מלאים ישראל שפושעידה
 בה מתבתן הבה, למצוה אתפול שחשבומה
 בידו היתה עבירה אדדבח כי ודהרהתתה

 ה- עה2ה ה* שלא ולהאי סיפתיוהיצה"ר
 ר- פעמים ופא הנו הלש, הטרומותמצמח
 המה ומצות עתה חיטב עבירות ששבות,
 פתחרט ולמחר עליהם נפשו מוסרואפי
 להת- ויש בהם, אין מציה ריח ואפי'עליהם,
 בד?טא כזה למצב לייד יכלו ההשךבונן

 לטבח נשוו היצר עצת אחר לילךהתחתונה
 בדרכו וממשיך מזה למד אינו ועדיףהגל

 יירה האמת אלא לכך, לו גרם ומההנלחה
 עד ושוב שוב הטונה חוסל דבתח"4הדרכו
 לרביע השי"ת ותיסר אותו משליכךאשר
 עפ"י ענין חשד וגה חוקי לספר לךמה

 נעשית בה רטנה צטט-ה שעבר כקץסאז"ל
 ול- לחסיא עור ממשיך וכאשר כהיתרלו

 וכך חץיוב כמציה אפ" לו נעשית אזפשוע
 פיהו כי הן הוא וצדיק הקב"ה שלמהית?
 ב- נשרש כך חבל משפס, דיכי וכלמרינו

 ה- מזיו ונהנק בראשיהן ועטרותיהןשבין
 נזזשב לאכול לחם דדרשו הא ולכןשכינה,
 שמים ודלתי בם ה' התעבר ולכן לפגם,להם
 גופא התא שמים דמ עליהם וימטרפתה

 בן לייב ר למדריגת זכו שלא עונשםה"
 להיות, כדי מן לאכול ששדכו אלאשרה
 קימעא אוכלק שיחי אפי אלא עוד%א

 אלא זכו לא נמי להא במעיהםושיתברך
 לאכול שהוכרחו לשובע להם שלח?ידה
 להם יחשב גדי ולעבש שבען כדיעד

 והבדזאה,
 עושים דלכן בעה"ט' דברי אוזןולפזוז

 לרמז שני, בפסח דייקא המז לירידתזכי
 טומאה לא' שאירע מאחר שני בפסחדכמו
 הוא דרחוק מתח רחוקה בדרך להיותאו

 ש- משמיא לו סבתן ולכן הקדושה,ממקור
 וכנ=ל השה מבשר גדול חלק לאכולתכרח
 שזכו העלמנה בקדושה ודבקים כאילוולא

 מצוות שיצאו יזכו במשכו הפסחלחקרכן
 מתברך שהד ע"י מכזית בפחות פסחאכילת
 גאא טעמא האי ומשום יכנ"ל,במעיהם
 לחיות זכו ולא במדבר לישראל האירד
 והמכי- מזיו שיזונו עיי ושתה אכילהבלא
 החיים באור דבקים הי שלא מאחרנה,

 עוז והרהיבו גדולתם לעוצם למהדרכדבעי
 לדרש בלבבם קל וינסו אוכל לשאלבנסה2ם
 קימעא שהשכלו אפי זכו לא ולכןאוכל

 ראשק הפסח כמקריבי במעיהםושיתברך
 והבן. שני הפסח כמקריביאלא



נב הכאישרץ

 שתעה סקןהו בראהצ אפ" אשר עדחטא
 לבו חל שווע וצלמות חשך דרך לאבורן
 לו פוסעים אק כבר המלך, לדרךלשוב
 שכו- מה וכל האגדתית הדדך מוצאואינו
 יתר כן והקזזקהת האור אל שיוצאבר

 והר הקליזצת ונשדפים "נחשים ביןמסתבך
 הפחת אל הפה מן ובהזח דוה אל מדחילך

 לע- בידן מסשיקו שאק כשלו והוארח"ל
 בשכלו כביכול מצעת חצבים תשובה,שות
 גוי- שעבר לו נתוהרע ולאב"כ הפשוטהעב
 מתדפנים וע*ז יחמי, נפל תצהב תיו בזהדה
 דאק תשובה אליך ה' השינצו להשייתאנו
 ודק אליך, לבא האמת דרך יודעיםחנו
 יחשיך לא תשך וגם תעלחצה עיעאתה
 יכול איני הפי ממך פנף אתר איתלך

 ישליך ה' השיבנו ודק אקע, ולמלטלהציל
 אבל שלקצה, ובתשובה לב בחשץ נשובהואז

 ר- בלי דהרי לכך האר וראיני היאהאמת
 הייתי ,צבגיזעים כגרוע ימי רכל לפניךדדע
 ואל נקדם יסדט הוכש- תתפלל אליך~כן
 צתה, עד לפניך  שבהאצר עוהספזהמיתזכדר
 פ- הים בהעדתי באלו בעיניך חשובויהא
 חהצבנא., הילאא ומעתההדש,
 ואמרת בנ"י אל דבר המסורה רמיזתחק
 וכמ- וגר אדמ*צ במעשה הקא אניאליהם
 תלכו לא ובחוקותיהם וסר כנען ארועשה
 ול- תשמנו* משפטי "את לקיים הוכשואז

 לך להוב וביש ברה חתהט בהיהתקשר
 הצתם בוזקות "~ן אם אבל הימיכוכל

 מיד ש כנען, חורץ ארמ*צ נמצשירעשו
 בקעם ותמאס נששכם, תבצל משפטיאת

 ב- וציפד תמשיך הטששו ששדףמצמת
 שתשכוב נושך אזי  לששוע ותוסיףמרדך
 מש- את ותמר המה צפצפת עביויתיךעל
 בחסא בהשהשהו והר ויעטף במשקיעפמו
 נמןס תקמי ללא הישע נדשא רשעהק5
 החפי "שובה דרכי יה ש וזפ"הא:
 קעביך דמצוה סובר פשע דבר כל ועלתיג
 אם חרק רגל ברששוהנ ה' מצית אתוממיר
 דעת יחיננו הקב"ה אז בחוקותיהם יילךלא

 האמצר לדרך ולבא הגא אני בילהבק
 ב- החמץ להשבית התוה"ק ציותהרלכן

 דשא מצה אכילת טצות שיקהם קודםע*פ
 עה"פ חזאל כמ"ש המצוהר על מורההמצה

 מצווך אלא מצות א"ת המצוה אתדשסרתם
 בומשו- הרדביץ כם*ש ע"ז על סהרהוחמו
 ולהורדת במשפה אוסר "חמי ולכןבותע,
 יצ- מכניע ואימי חמצו משב"א שאישדכ*ז
 ש- תמר דמי המצוווג לקהם יוכל לארו

 מצדת ואחבל כגון מרו  עבירה. היעוברית לה- עצל מצה במשכילת ואפי מצוהמקיים
 הק-. רנותקן רודאה2 לפי האסכלתמכתש

 יברך שלא אד הים אנו שמפיהםדושים
 וכדה גסה אכילה לשם שפתיח אובההמ*ז
 המצדה מקיים שאינו ויבהן השההרהצד
 הו- ואחר חמצו, יבער אשו עד דפסךית המצ- יקהם שלא השיית ציוד ויכןכרשוי,
 בבטחה ועדע הצץשברת?. גהו. כלבדק
 מצית לקיים יוכל אז זד אל לבר בכלשקצב
 או- 8ם אבל ית' לפניו לנחיר שהשיהשיית
 רגעי ס-הר ולא עמו המצו בורד מצוווכל

 .לבבך
 וצני לפסח שנדחה כטמא הדש הרי

 . בבייר עמו ומצה חמואושר

 לכם חמפרינם דכ' הערער ספררת ענער"ה
 וב- וגה תתרצה תמשיח שבתות שבעוגר

 רצו- שעושיו בזמן תמימות הן אימתימדרש
 הקמלם אצל נפוץ ההנה ותמיה, מקום שלע

 בספיושן שפבמתי מה בספה"נשמרמוים
 שמדבר מה כלל עדעים אינם ובאמתוכה
 פשוטים ואנשים ולציץ, משפה ושכלפאזה
 ה', אל ולג'וב מייתינר לוצקן צריכעכמוכו

 שבאדם סמנת בז' כנבר "מה המידרסשי
 הוד" ניצוח החפארחע קהשה אהבהשהם

 ר קורש, מספרי כידוע מנטרלהההקשרתן
 כגון הללך בטהרת שחטא במה זד אלישוב

 ש- או השיית לרצון שלא זורתושהזבות
 שדיבשכזר או בכעס או הרשותם עלריחם
 הלבץ או צדקה פליוע שקמץ ומ בדדאיאל
 מעשה אהה ערוה אם או חמור חבירדפני
 אד הבירד, על דלהתבדר להחבטי כדיטוב

 עם להינצח כדי דברים במתייהרשהכחש

 הכללחן לפני במבעים שיהי כדיתבירי
 חמאה על ישוב וכן טובה המשרו לווקין
 חסא? רעל ומעשה' תיחור במחשבהנעור?



ישראלפ

 לכופו זולתו על למשול שיבאבפעולותי
 ישגם רמדה מידה בכל כן רצונו,לעשות
 אלו חטאי כל על וישוב ומצשים,ענפים
 יום דבל וממתו, עם עם הספטקגבימי
 שלא בזה שחטא אחרת מדה לתיקוןמסוגל
 ל- הפשטית חיש ית', לדצינו בהוהטתפמט
 עלומים קרפטים אוהות רמץים ובזהנמדי
 ובחי- מדרגתו לפי הכ"א נהוה, מעלגבוה
 ה' .יראי מנהג תעה השי"ת, בעבודתנהו

 סוי וסי שברצות במם' ספדיע בימיללמוד
 ירהמהו השי"ת וכאשר א', ם עם עםטה
 ועד מבעזריו חטאי כל ?ה בדף לראיתעכל
 והתיך הס באין לתקן שצריך ומההעם
 מה לתקן גם עכל ואז הק', בהמדחצפגם
 וירח- ה' אל ישוב וכך הק' בספירותשפגם
 תמימית הן אימתי המדרש ח-כ השי"תמון
 מצית שעושה %א הצש4ם שעושקבזמן

 פני, על אווע הוופחת דצת מבלימידעות
 להש- צער כביכול כרמין הרשעשמצמת
 אז שהם רצונו עושה אם ורק הק"כיבה

 החדרה לקבלת לזבות היכל המהתמימות
 שמכי' בתוהמך לעסוק ויכל השבוצותבחג

 נפשו עדיק זיכך לא אם חבל חיים, סם*

 בשבועות החוה*ק חת לקבל ובאושידותי
 וששע לעבירה מצוה בין יבתק לאאזי
 בס' ואית( חיו, הטית כסם ההורה לוותה"
 ב5למל- נקבים ז' "2נם בשדם אשריצירה
 שיוטם נקבי ב' אזנים, ב' עינים' ב'תא,
 ובפיסות שבצדם, הסגדת ד כניד והםוהפה
 בנקבים שחסא מה מידדתי לתקןושח"ג
 חפץ ולח דל מזעקת אזי ויאטם כרץאלו

 אסר דיבוה2 ששמע נטן תנשה בקוםנית הש- באזני שחטא ומה וכדי דצתבשסיעת
 שבתרגולתו, נקבי חשאי בצעי צןריס,
 האדם את יצר אשר חלקים צלם בחישהם

 מ- יבין ומנה הבניתו, דהות בצלםבחכמה
 יוצר של חנמתו תעשסךת דמקצתקצת

 ולשוב נפשו אח לתקן לבו אל ויתןברשמנית
 כדבעי. התורה את לקבל קעל ואז זדאל

 נימים נתנאק שאק הטעם וזהוואששי
 ה- ימי ב" נרשאין וותק כשם ספה*עבימי

 להירת האדם חייב הללו דביררםתשובה,

מבא

 ב- ללא ועוונותיו חטאי על בתשובהעסוק
 הם קודש הספירה ימי חבל נשואק,ודחות
 ה4 אל דשב יבץ ולבבו האדם דרכילתיקון

 דבחג בנ"י עם יזכו ואולי לסלוח, הוכהכי
 בזוהבן כדאיית גלרתא 5י יפקחהשבהית
 12עזיק זמן כל ה' אל וישובבת"שצעג
 ויה" יאחר שן תוהמה לעשות בהוממפיקין

 אשרי הכ' חףכ ח"ו, נענת שינןמושיעקי
 דאשרי א', בוצרת חהלכים דרךתמימי
 עפ"י האמת בדיך הדדך כל שקולכיןלהם
 ב- ואוגדר הולך בחחטך ככסיל ד"א ה'הורת
 מהו כ% ידע נאיט נפשי עלי גילוםלבבן
 אש- ורק נוגה, מליפת כולו וכל ית'רצות
 ואך ידדשוהו, לב בכל אז עוזהיז, נוצרירי
 הלכו בדרכט כי צדע - עולה פציו לאאם

 ל- פקודיך ציוית אהה חתרי ואטריה,באמש
 תחינתי השפיל אבקשך אחלי, %ן מאדשמור
 ה- עיד תיקיך לשמור דדכי וסיכתולפניך
 משחדתיך, כל אל בהביטי אב"ד לא חחאמת
 לחו- שר בת מהבד% יוסע איני אםאבל
 ועתן טן?בא לסצהה אמיתית מצהה וכיןשך

 אזי דעת בבלי שט אם תציע זחוטאופשע
 מן ערום ואני ?ד'ח לקק בבצתי מאדאבוש

 מים לו חשי זוין מעם לו אויהמצית,
 צי ותהנתים ותפילות בכית ההרבהפקודה,
 של קטן לניצוץ לבא והכה כדי האדםריך
 אל להקברה האמת אמרה ולכן האסיגדרך
 ואם ח'( פ' )בפר כסשות"ל האדם אתיברא
 ד~מצעת יקיים ד"א האטת מדרך תדעלא

 ראי שנקראת סההחרה יה" מה איכתיתתם
 חשם השילם חת לברוא צהצים %מהשית

 לא שקרנם דובר וףי אזי בוקריקייסה
 יברא. ולא מוסב היכן חג'.יכק

 שנת- כמה עד ומראה הזה, בדורהפהכותיו דת- העולם בתהליכחת נתבתן כאשרוהכה
 רי חנף הבדילו ועושותינו מהשיטתדחקנו
 והאשיי אכפיהה ורהטו הפנים הסתרהגררל

 ישי באלקי משמשרים דברעו ואקקחרסורנ
 ישרש% אמצי שלומי אפ" אלא חסי,ראל

 ושאמינים תפיך לגגך ה' ופחיתיהעיעים
 ועה"ק עשו יתיש שהבורא שליסהבאמונה
 יעילת את להם אף הפעשים, לכלויעשה
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 ובמדל 8הטדאק4 המתלים ח' מרשילהטת
 דרך למצא מאד מאד קשא הפניםהסתרת
 וב- וחלק הק' פר(מהזינו ל2ו הסלסלההאמת
 חשות עזת להשקפהת בתפסים מבנייבד

 לעי- וצוגעים עוצים בענעקם אפ"כוצות
 זו, לקהמצעת 1 מקהלתית האמוצה,קוי
 כאב הכשבש זולתינו בשמחת והסכמיםאלה
 נהם הכוסחים בדריסתם וההלכיםהנהים
 בהש- משהצה בהמיים, וניחתם היוםוכל

 בדדך הולים השהרים המפאית,קפותיהם
 צדיקי על עתק חצדבוים ופתלתולעיקש
 ךפספ- אקודסים הבוזדהע זה שבדהרונואפת
 רח"ל ספישל לכלל שהנאים בג2וחמ,רים
 דכפה אהמר לא אם לי השו אהמר אם ליחשי

 דהי אל מדור והילכים זה מדרךוירקים
 "1כץ הדדך האמת בדרך אימ מששתולו
 לרשע לגמר ה4א הדרים בור לבטוחאור
 רשצים של בשבוע לספר יקא אתהצדיק

 חלו 14 חץז'ל מזם, ההיא בעתוהמשכיל
 זו עוז בע נ5"ם ואין שחת לבארעדדין
 ובעוה*ר דתה*ר, לנוקבא הצהלים 1לעכז
 ואציי ככפוש שנים ההסתר כילדות שואהכל
 ואין ליפין ופנתו וגר פני אסתירהסתר

 שיחותינו צר, אלקים הכקש מור הןיעשמ, בעעי הישר סוסךוא"1 ואץ וישסתםעהי
 חשי מה, עד מנ"ע אלצו ואין וגה האינולא
פ שי ימען מ "י 14לו א  דמ- 

 הרש- דהרת בין מה בעליל העאיםשעא,
 שדהה רכך הים על שצחה שראתהשונים
 בפו- הרשי ההצדוקים ,21מצ1, כבמרדאזגלות

 וב- בארץ, שושטים אלקים יש כן זכותםדל
 ס21כי בנו נתקיים שמד של זה בוזרשקוד
 כנושר הששף הווא בהם 5ני אסתירהסהר
 סד- תחחך ומשלאות נמים לנו עח4ההשי"ת
 ילי גהסתהחע ממתירם הריחו בראשיתרי

 ב- אאמת מבקים שאין עד רביםבהשים
 לדרך לבא יה לכל המצה א' רצצהיונקר,

 הננס האור הממין השי"ת דהתההאפת,.
 הבעש"ט רבמצ ואמר לצדיקכם לבאלעתוד
 ל- אעם אם ח~ע תהה, המו בחצרהדגנן
 את למצוא ינכל הורה דעת נול קטתהנקההה
 בחודה שהמפק בסלד בהחיהשק הבטץהמיר

המחצתך וחסהי 9 תעי לזנה עשנת חי ינץהה
 שי 83פרת בנא % דני הו וקפדהס
 שהידע וענבכם חם שי אלקהנ4 ו אני8ם
 -כח" יהי' ושלא אלחשם ור אני כי כללצע
 אמ*צ כמוהרה אזי וכוו אסתיר אסתרואמו
 השל תלכו לא ובוזקותיהם תעשי לאונר

 הנע- סהיפסי (8ת אה"צ כומצים' גיל אלה42מהי
 עין ואז בהם ליכת תששכם וזקורן ואתשו
 אל- וי אני כי חרץ אפסי כל משןבעץ
 ב- רבה  שכהת התקוות יתבהל ובזהקאבם
תולם.
 הב' פי בהקדם "מסחהה בביאור נשלעוד
 ההורה הכמת על הבצנה כתכפה פחאה5"ת

 ד- בשהוק, במשש בשקית מןצמצהזטפזייתא
 רואה חוי חווא דעת 4דם חתן השוקתאם
 יום, בהשגתו בניי על המסד סיב אךבה

 כל על לקמר ולא וין אהאת חכמהתושוו"?
 רלעחהר ולגרף ולחרף המראשה ושאסורהבר
 חז"ל הנפרש קידמו: עם בשואל עלדינים

 ווכי נקראו שבבבל דת*ח כמד()סטהדרע
 פשי קנין אלא בצשלכיג "הץ ושמהבלעלים

 הי א-ל בני עבו על התמים לבקשחש"ק
 פיה האש נושם' ריבי וחרכ" הזקןכהלל
 חסר שחורת כשתדאה ווא בחכמהפתחה
 ראשית חכמה בבחש הוהדר ואז לשונהעל

 משפסי את אמצעה? וו*כ זף, אהאתחכמה
 דה שאני . בו1התבם חצ4צלד או 3מףתחשו
 הפ- לרדמים סובסד עהחצתק היינואלקיים
 ץבע תהם, מלך פני לאיר גניי הזכוסדים
 ב- ימלוך ער ולעולמי יצוד % כי טהרכל

 תגעל מהקשטי את חשו אם אבל בקבןכפתר
 בעיני- שטרי זי מהית על הכשבדדנפשכם
 ב- משפטי את ותמר אזי חסה שמיסיםכם

 ובטוי במיהדים רק הה" שתורחורששה,
 חרק כנצל אמר בחורת היא כמנובלים5ים

 הז- הרשע להרבות הריחמת הרעשלעורר
 תגי מששרר ו(1!ז מציר הנץ בשלם,מינות
 חושך ויל וה בדור וביימת נפשכםעל

 ר דדא דאחסור דמש"טנ בציקבתאואפלה
 קשה אקורה סה*ם הסלך פני אודהסתר
 השיצת ההרי האמוג לנקהרת לבא ומאדמאד
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 הוא וקהיש קדושים, ומשרחש קדושהוא
 הגשמיי האדם יכל היאך טו"מ ז"ל,איונים הר- כמ"ש מושג זבלתי ונעלם מבחשהמל'
 דע בת" אלקים השגת של א' לנקחזלבוא
 כ"כ כשההשגחה ובאיוד אביך, אלקי%ת

 היא והאמת שסינטה נפלאת והשנסתרת
 פנים ההסתר המא עתה בידתר הגדילרהצם
 א*ס ותאיר עלמין . בל תסבב וממלאסיני' פשי אתר דלית הבחכ"ע של הזההעצום
 העולבות בכל ומאירוהרח

 השפיה.
 .ניכר לא

 הנביא תתש זאת. את ויבן "חכם וסימזימה
 כי ולחלחו ה' זקנתו פה בהמצצם ה'דרשו
 וקראוהד לידך, מבבר זה נמצא הואהבה

 זאת, רלהבץ במפוארת עעיבו וסימאדילו הב-  עינותעו ויק אליך הוא שקרדםותראו
 סהשבותע אק ואיש דיכו רשע יעזובולכן
 להשיית 5ה אל כי שזזו עעי ואזוישוב,
 ש- בעינותיט ורק ידע, לא וכלל ליסמוך
 לה'  שנשוב ומיד הפגים, הסתר נגרםרנו
 רבוד חת פועלי טל יתפרזז - זולםבלב
 הה"ק  בשם זקה*ק וכמ"ש יזרח, עלינוה'

 ואפאיר ביותר, 8גדזל בהרשע ואפףמאותם טו- בהוך אתם עתכן דהומת זי"עמאפטא
 שניתנה התוה"ק על מרמז אנכי דהוהלומר
 נסתר הוא דאם הסתר, ואנני וזפנהבאנכי,

 פני אסתיר אזי בה עחטק ואינומההוה,ק
 הי אף בה ידאה אזי בה בועתן אבלמהם
 לצדיקתם הגטעאור

 קזישים שניהם יצמרת וגר ה' וידבורינו דב- בתחילת הכטובים לבטחון נבאובזה
 והייתם ותתקוהצתם וכחג' בוצה*קעסוק ול- בקדו*ט להתנהג חתם דחייביםההע,

 קדוש כי הטעם, החוה*ק ואמרהקדושים,
 שמו"ל מאד נסתר ס"א דחנ, פד ע"א,אני

 להת- אתם צריכת  משהו ולהשיגכלהכיר
 א"ת בהאור ולראיה להכיר עכלו לאלא"ה יב- בקדי*ט לשמה בהבהיק הלעסוקקדש
 כין בכל עיקרים הי"ג יועק אם ואפי'ביה,
 יבא לא א*1 ויסגף וכתעבה נגלו העשכל

 בשכל אקא דהרי ע"ס בהאור השגהלמשהד
 ית' משנדו משהו להשיג הטבעיהאומצי
 החכם ואמר זולתך אותך שכיר איןדהא
 תפיטא מחשבה ולית הייתיו הרצתעאלו

.סבא

 ה- בעסק נפשו ימסור אם ררק כלל,ב"
 נק' ילבך בקדוש", ילילה ?מםתוה"ק
 בקדדשא, אלא נקנית דאינה הקדהצההוצרה
 א"ע סקריכן בגן אלא מתקיימת התוההנאק
 המבע. מןלה למע- ית' קדהשהו אור לדנציג לזכותיוכלו אזי יהיו וקדוחכם כ"ז מקיימים וכאשועל",

 וירחם ויחוס השי"ת שיעורצוותפילהגו
 אשכל ואני ב% יומיים ובעזהי*תג,צמקיג וכלי וזחנית בלי יה תשוה שפל בדהרטיות בגש- ושבזן בדעת עני ואבען עני עםעל
 נכבה שלא דור דכי ביהמקק חודכןזמן מ- עתר זה יוד מצב גרוע דבאמת דכא,את

 ושד וחרא ביפי חרב כאילו בימיובהעמ"ק
 למאורות שהיו וחכמי ץבטה כריב*זישראל חכמי לני שאץ זה יחום בדדרלגריעותא
 ואף ב"ב, שיבנה הבית חהרבן בנמןלבנ"י
  העמים בין ית' קימו חילול גוףל זאתגם

 עבודתנו תה" ולא נצחים, ולנצח ודורדוד ל- בעלמא רבה שם" התקדש שיתגדלקש לב- בפה אלא ישהאל של בהם ואיןשמים שב- אבינו על אלא להשען לנו איןוממש
 ורק אך דלח ח"ו, וגששות וממקלבגוד
 הקץ מקיץ וצמים מלכות כבוד שיתיימםעל
 ע- למעננו הלא בעילם, הגדול ה' חילולעל
 קזע,צתך, לשען ועשה שמך למען עשהשה,

 בקזזשה הצבודתכם תהד קז-וגציםוזש"ה
 י- השי"ת כבוד ויתקדש יתרומם למעןרק

 וע"ז ה"א אני קדוש כי וכס*ש הק''חצרתו
 זאת וכאוצר וטשיוייכם תפילותיכם כלתהי
 ב"ב. עליהדוש הק- אורו שיתגלה לפעול תוכל אזיתעריה

 איכה )כנדרש במצאחזשל עפ"י יאמררדד
 רצתו עישים שישראל "בזע לג'( א,פר'
 מעלה*. של בגבויה בת מהמיפים מקוםשל

 לכם דעו כי יען תהמן "קדותיהםוזשה"כ
 "אלקיכם" במדת הוא " ה' אני קדוש"כי
 האמת, חכטת עפ"י עמוק ענע וזהתיש, י- אלקוהו עגל עליכם מקבלים שאתםכפי
 יתברך שכן כבוד ע"ד השי"ת יעזרצווהבן.

 בב"א. עולם לגאולתכה תז- קדשו ממרום רוח עלנו ויערהויתעלה,



 המדרס בית כותליבין
 הלבך7מטאם אלימלך צביהב'
 עולים"א "צאבדק"ק ט"מא

 כוונה צריכות מצוותבענין
 את פל ישראל "התנש 4ם.( צ*זבמסכת
 ש- מפני לפרזל אא2 ימול לא תץחץאבותי
 לו אמר התודא ו" דברי גרמים הר לשטמל
 ההודה מן מ"א מצינו היכן וכי עסיר'

 2טשג שתצא עד שזלך מל אלאלבטא
 חין מכאן דמשיוצ  הרוצש במלאקרקשה

 צוי- אין מצעת ומקל בחצה בעי לאתסי
 ף ח" :( )קיד דף ובפסחים בועהכות

 לה- מצוה בותהת שטיש אעץפ אומרקשי
 תבשילק, ושני חתרוסת חזהת לשנעביא

 מצף דס*ל מצוה מדקאמר בגףחמדתך

 העע וכי עסי ר במוש קער חמדעישן
 דלכאחרה לשמה התיק % משאמצעו
 סמ"הערים. ויה התחרה שתיבת

 ענע מוו  החקיהה בהידם לתרןושפזור
 הפצווה מצניה מגעש חלק איש האםיחצה
 או לכלום מכשבת הצשי אז וטוובההכלא
 רק כותמת בלא %ם מתשגע2 המעשהדילמא

 כחזה של נפרדת בשיה יש המצחהבהדי
 הכהזור כדי יצא דלא אמרינן גהץ לאהשם
 הבועה. עם המצוהויקים
 השסקים במחלוקת הלזי יהי דיהחעךל

 הוודה מן זזצמונה פשר ס' בס"ביש דהל- קורבנן צ השווא וע "יא הבחצהאי
 ושנ"ל מדרבנן רק דווה ליכדותפרם"ג

 נפ- מצוה הוה מדרבנן דהכה2ה נימאדאי
 מעשה כפף ענין ליה ואת כחצה ולידת

 ד- אר"ל מהוהה מן הוה אי משאההאסצהת
 הכהרה ובלא הפשה מששה בשף חלקממה
 לכלתם נחשבת המצחהאין

 דהוה נימא ראם לבאר צויך לכאורהוהנה
 כהנה של מצחת חומשו וחכמיפמדרבנן

 מצדה קרם שלא דממתם לזמר אפשראיך
 חובת חץ נמי. יצא לא כחפה שלצפרדע
 שכה מיס' מביא ובשובח מהית.המצוה
 בברכות זענמרינן "הא פקשים דהתתד.)נ(
 היא ענוה לא בוש כחברי עש" דאם)יא.(
 מי 'דחפן 0מתנ" בגם' דאי חמביאכלום
 האשיימה"

 ושולחנו הסוכה בחצך - יהובו .
 פכשירק ובנה פוסלים בוש הביתנערוך
 זקני שחיכו מצוחת לבוש ברה להםאמרד
 ההורנהת בן רמי שנת לבקר בשה חלייבנו

 ה- בחוך ירובו רשינו יושב 17הףו3נצאוהו
 לו אמרד ולא הבית ב11ך כשלדצוסוכה
 סוכה מצוות קץי23ת לא נוהג הירע א-כלו אמוי הם אף רא" משם להם אטיתבלום
 דעטק מינה דייק הנבא בהוס' והקשרמימך,
 ב- דסייתי דרת" כלום ולא עשה לאכב"ש
  צ*ז רא" צויך וכי הנהר מערי כביהעשה
 לש בבישו צעוה דוהם בב-ת שהלכהשיכח
 לאחיה התם השיצטיית ות" כלהם הישיאוה
 בנקפי הכדש מחרבנך מחפייע דביההדכא
 כהברי ונשה דשתם גורי הני אדאה"יתאלה
 טןאחיייתא אפי המבז' יףי נצא לאברש

 דמ- אפיחהא דיתה הזמש לבישסוטושבאן
 וקא שלחנו  אחד ימשך שמח דגורדטללתא
 דאפי סיסיך סוסה מצית קייבחע לאאמוי

 לבנה. נשמן ומבטש ק"ש לאמדאוריתא
 דהחבמים הקמו שאפ" מית נוטעהש"כ

 פרשר"חא, פ" המחז קי עת שתית בשלי- קיים לא אם הורה דק עלטוסישש
 דרק רא" שום מזה שחין בשוטחומקשה
 מדאקי"- אפ" יצא דלא אמרינז שבהאצל
 שפא דגזרינן הטעם בוש מפרשי דווםתא



 מבאיטראל

 לעקור חברים ביד כה יש ובמכההימשך
 את ושמרתם משום בנדהה הכיצבדבר

 על ד4מה1 שהחכמת בבסטת אבלמשטיתי
 כתיקון עשה . לא שאם נישא מי תנההדק

 דאורץ5ש. חובת חץ יצא עלאחכמים
 מביא י*ד סי אורח בינה באמייוהנה
 צריכות אץ פצות סץד דאף חוזים5קטפד
 בכל לעבדי היא יובן דמצחן טווהכצ21ה
 דאינו רק הכמבורז כל על נאמר ח8לבבכם
 בכללות  עשה 13צנת בבישל כתמוהמבטל
 וקיים אף כתרה בלא עשה אם מ*5אבל

 הם~ות הצשה ביסל מ"מ כשרטיתהמצרה
 נאמר דגם עוז ותמה לבבמנ בכלדלעפו

 סיפא בשבירה הבאה מצרה המה א"נגן
 מ- בביטול דאף המצהר זיבת מץ יצאדלף
 מצדה אמרען תעשה מול בשב ששהצוה
 ל" הצרפה אצדה . קהם ש ג2ג4הההבאה
 וה- פקיים שארפ במה מצהב-ע ד"והלגזל
 ששקדה ושהחשה טסי ההכא לצעפה אתשיב
 בכל דלעבוד הישה בישל כתנה בלאמציה
 והשסו חמצות ידח. יצא ד"א תאמרלבבכם
 שיך ראין קושייתו להבין אמתי לאמאב"ד
 במציה בכותה בצבירה וכמוה מצוהלצמר
 וע"כ מעפבת א"ש וגשמה שפח"עצען
 ה" לח הוי מ-פ כחצה של מץע דישאף

 זעה ולח אי15ר 2אצ? האמהה קוםבמצורע
 תבלת תחמר דאם גימא ו5י מצהב*עבבלל
 א6- התקא במל ווק מצהב*ע הוהבציצית
 תובר רגע דקל משום סצהב*ן דהרהוינן
 הכעצם יגובב את ואשכוב האגוררעל

 היה לזה גדלה איסור יש ושממסהעשקתן
 שאעה כען במצפת במאה אבל5ש4ב*ע
 מצהא לששות איסור שים אין א-ככנשכבת
 מצהב*ע. בבד תוה "מש כורמהבלא

 מא' סי בנוף השגיא קושית יכל ז8וכעץ
 )צו( בעיבוין רשיי שימת עלשמקשה
 מהא למשאף לה משהא חוסיף בלדאהצר
 מצבות צעעת ד יאירה פונק סוףדתנן
 אהביהן רפא אחת מצת" שאתפשקזא*ז
 ונוזר ביבייך גושי גדף ואמדקע פציתד

 ש- בפלית העצא חי במנגין אזבחדרתה
 חסכת הח2 נשבת כהלכתה מצויצתאינה

ש~8שר  ררנה בהא שידי ליכא הימי לש* מגףתשן " על 2צד יד יח לו של 
 מצהצת הףל דלר"י דאאץג לדצי הץקנק

 הד מצ4הז ור ושאיל לי בהטילכשלבתא
 אהעד אחא תגרע בל על דצבר כיוןסגם
 בטאת ואהב למשאיי לה ומסאי תגרעבל
 חאפ*ד ליישב, מש בה ומפהס לררינמי

 פפרש דרשני דהא שפשפות ל5דץאפשר
 באיסור וק הוא למששיי לה משוידאאןר

 הפר עמת ב' בסה"ת כגון די"קא תוסיףבל
 והציצית  התפילך ושת לסוסית וגמניאלין

 תגרע  בבל אבל גמור' משחפי 14יהנוספות
 שהולך הצוצית בשלהן איסור "1אמו
 אוהבה למשאר, שף" ההשעור בהדניפא
 ניהולך שוליה בהך מצהר ושיהם לרצימיל
 ל- שיף דהש"סיר גתה לובד שתך לחואו

 ד-  השגיא בנצת דאבלל אמת ועמשאף,
 בבגד ש"ש האב"ד עצם ושסיף דאבלוע
 מקשה ולזה לחבאה הבמי לכל לה משויעו

 הענד ובעצם  גין מבית ד ושיאפי
 לחחי רש"י לש" א"כ המרצ בל חהיד"1

 כנ"ל לפונן בהכל להש"י לשכ"ד אבלמשאר,
 ה- הציצתו על איסחר שייך היסנף בבלדרק

 שום שאץ נען תגרע בבל אבלחדושית
 עוד הבדבה שהילך הציצית בשלשאעתר
 דל- איועד בעה שהך לא מצוה בהאמקיים
 לענק דירן בנטץ חהקנ מששפץ להשהי
 מ*ם כהנה טעית דיש ניבא אם אףכוהמה
 ה- משהת בצצם אי בנמשן דאינהכען
 דהוה לחשר שייך וא"אא אקיר שוםמשעה
 . חזוק* מצהבקענכלל

 מ- ד6צ=כ לאסהברים דפין אפסלולפופו
 אפ מדדבע דמצקכ להסוברים וביןהנת
 בכל מלעבדו בהנה 2ל ענק דישלמדק
 מקרא ילפען מהית דכינה למגד רקלבבכם

 והף המטית כל גבי משכבת ךהכהצ4עה
 הצש" אק הכחסה שלא מהפששהעלק

 מדרבנן דהכתצמ ולאהד לכלהגנחשבת
 % אבל כתנה מצהז דיש זה מקראילפינן
 באו חכמים עק המחב את מעכבתאעם
 אמרו בוונג מצות יבטל שלא כדיוגזרן
 לח- וצריך שום המחא אק הכחצהדבלל



 סבאישראל

 כפנה ול העשא יבסל לא וצי*ז ולקרסיר
 זובה הרי אפי' יצא לא כחץ לא אםולכך

 ובבחרה אבנטם גזירת דווי בנשוםדאוריתא
 אב- דבר לעקור חבפים ביד סח ישבהדאי
 חויי יוד אבזה לגמר השפשר במגריעחוב

 ב- הפהכא התחם ההבקצ ייפז בקהמחלוקת
 יצא, מצה ואכל דכפש בדק תעיה סיב*י

 דכ5אוהו החוספסת גשם כתב הפחםדרכינו
  חמן שהות סביר "4ה" מיהר תצההשכל
 מצת שהוש יהו פי אבל מצה 2ו44כלוצספםצ
 יצא, לא תשיה וכצאתי לאכלה רצהולא

 שזה ידע אי דוקא דיצא יהא סוברוהדנן
 יצא, לא י"א לח אי אסל פסח והעםמצה
 דהכח42 דהא סובר יועחם דרביםושוקל
 4- ומד(איייחא דבדבנן רק הוהמעכבת

 את מעכבת ואעם נפרדת מצוה הוהכענ"
 מעכבת שהפץ42 בעי חכמים ודקהמצנה
 אי רק תה בחצה מצות יבסל שלאכדי
 כיון ולא והיכל סממה ודה פסח' שההוםהרע

 כלל מצה מצות ק"ת שלא הכמיםאמי
 אינו אם אבל כופה מצות ואביטלמורמת
 אנוס כותה מצות לגבי תהה סנה' שזהתדע
 מר גב" שיך ואק אטם, צעק חשילכוין

 כחצה בלא אצא שסהאת ציץ חכסק4רם
 וייצן תונא דבכהאי ירהתם להבינוצ"ל
 אפס כחצה מצהז לגבי ווה מצה, שזהתדע
 שנל מצה, תצות וקאם רכסים גורו לאחמ

 משים מהכת מבכבת דהבהשה סובר4ו*ן
 יזליג חששו*ה המצוה מסערת צלקדהוה
 אחי כשק לקני י סברה וכשהצעדןארייה
 לפרש שאיחשד לי אמר שליבואסורר
 "ר*ן שכשב ע5י*מ שאת ביהר 4ו*1צברת
 ש- 4רסב*ם שיטוו ליישב )2ה( . בר";בש"
 מצה השכל כשנהי הונס מהל' ברשורסק
 דשאני משים מב"כ פסק דב3לסא אףיצא

 בעלמא כדאמרינן מע4 שכן מצאאכילת
 נשה שכן בייב דצרקות בחקנים4מחצסק
 אאסר-ר כנק שהקשה מכבר וה2עי"ש.
 נהנה שכן יגעיל דפה הרצן עלולליס-א
 הרנן ש42הטה לפו"מ ובפרט סצ*כלענין

 לענק דבשלמא וערעת בחלביםלמתעסק
 העבידה לעבור כה112 צריך שאיןאשור

 כשאין מהעסק מכח לפוטרד שבשראלא
 ישל ויפיר האיסור, פזמתם כלל לוטזע

 מר- דהא מתעסק דוה לא ובהנהדבכה*נ
 מציה לענע משא-כ האאצר, וצאתגיש

 ויצחן השיית בצות לקרס ההצהרצריך
 מועיל 80 אהב להניעך זכר מצהלאמך
 נתי לא 4א מום המצה פסעם יצאנההא
 ולי- אאוורר כחק ההדץ סצהה' לשםכוץ
 הדין אוך מצ*כ לסבו לחקוי "ש דהגהטרא
 להנאת 2ם נתבתן חפציה בתכת מלגדאם

 ע*ב( )ב' דזבחים להא דחפה צה 4מםעצמו
 פכילים לושכן ושלא לשמן שנזבחודיבורם

 ספי בה מחריב דסיבה יעזם שאני דילדלאו
 אהנאת משא-ב ע"א( 1 )יף התםכמחש
 זה מע והנה הציע. כ"כ קפדינן לאעצבו
 בראויית בשך עמסת חים בעצי גםחקר

 ס"ק צז' בסי ושתיבות למקש ל"ושדמה
 פק- חצלגא מלוה פלגא שהנא דבעקשקאא'
 דלא שתלאי כין משכח לתפוס מנתרדון
 אבל אמלהה רק קאי עבוטו לעבוט ביתואל

 בבורג לד שיחר ע-כ לתסיס פתראפקחת
 שאפי אף הכל בעד שש"ג אחד מפזלח48ם
 שקוון המלגא ב3ד קטן חפץ לחמוס לושר

 בידו שהה" כדי מ-ול חפץ במכהץוהירס
 הוא התפנמה ונתיקר פלדה כשלגא בפיגם

 מבים לזה ראי הצביא פקדה. פלגאמשום
 היצרי לצההכה שכמהה הפט' .ובצי *()דף
 הישה ליבקה דכנסה מהא חריט מאיכן

 ומשני פסולה והיזיש שתיפק בשביכשרה
 ע"ש מיס בה עבד לא אשר דכ' התםשאני
 כהן- סיתר גזהקכ דלקבא דבמקום בוכחהרי
 דבר ובשביל הנוותר דברי בשבילנ2כדין
 עייפה. הבתיבות את*דהאסור
 דאסר שאיה רפשני שם בגבו צלועאבל
 שה אע 4לא מ"פ בה צבר לא אשרקרא
 זעע- זטרין עיקר על ציתי אלא יוהרהקהצ
 לחלק מנכל סד"כ ווזצטן מלנלה 5מל"כוה
 הגמ' כהנת אפשל ע"כ מצהשה, לביןבינה
 זכדזן )אנני בחר"פ זק8"ק שתירץע5י*מ
 )דף בקקהחשין הרוב-א אקוטית *(אות
 דזבין גבהא דוטשי הגא לאמר פה עלנ'(

 הוה לא שבלג ודברים משום וכו'סכם"



 מבאיאנראל

 חעהחצה בלב ביפוי מהני אייך א"כדברים
 לושנו איש וגבין שם הפירץ עמו,במחשבה
 דברים פעיל אקט מחוצבות פבעשפיננו
 במחי ותהשמ חמץ ביצול אבל וכו'שבלב
 טד נתחשבה אצ% כלעת תפחן לבייקר ה- ויהוא יתיש הבחרא נפר רק שההאשבה
 11י וצו*ז עכלוהק ממש נמעניה ותשיבלה

 ל- דסצתר תבדד דבאבידת בבאס הח"קקבן
 תר שוא אם לט איכפת לא לצרככןעומחה
 מה- ידע אקן שחגוו סכען לצורכו גםשב

 כמו שהה וברין לבה נלבלב ודבריםשבחך
 עליה 4שץר לן ולמה חסר לא וזה בזעהזה

 בה טומר לו פטנ%8אי מענטז בעגלהשהש"כ
 אדם בין יקז מלזוכה בה נוטשה נולוהפסול
 לצרבה למזדכי אסוד מורטבות העיעלהקים
 ול האטתו על להעיר "צ ומבאןודו"ק

 חפץ שושטיהת ומשבידה דצהטלצנשיצתיבחע
 חפו- היא האבזמה בנצל של להרשלתרזשש
 מותר ולבן בתא נהגה המוציא גם אם זליפת

 שבשלט במשכן משח"כ השסכה,לצורכו
 ילהפם"ר הם46 במוביל גם לקחתמרעהו
 לצורך גם הוא אם אף אסדר הת"4ם%ה
הפקדון.
 ד- דחף שכתב הררן סמנת יבןהטעתה
 במצה פ*מ מצם במקרא פסקהרמב*ם
 בע מיש ה16י פעה שכן כחצה בלח חףיצא
 השודכה, לשנוצי שיכין אסחר לפקקםאוש
 לשלם מצה י*ח שהתא אדם לך אקא"כ
 מ"מ זהי וכמשר לשבש רצוי כהנהןהתף
 שעת סער איש ם ש שן" שלא יושכןלא

 דפנן מצה משולת ובשרט מהמשכל,המו
 בערים לאסל שאפר עצב( צר )דףבמתנ"
 לתהודה, המצה שיאכל כדי לכרחהסבוך

 טהבה ובע"כ למלו-ש תורה נחנ" לאוהרי
 מצוה כותת סיקרי לא ולעגול פחאכ"4הגם

 ממתי להסיר לרגע "עאסץ אם ואףבכה*ג
 במשך סץפ המאכל הנאת כותת כלשבתו
 שלא נמצא 9 כותה גם תערב הכזיתאכילת
 ל- סול ולשרכך במעטש שלם שיעחראכל

 ץ דבמצצה 6סר אני דכוכרחיםהרסנתם
 ח"ו המצוה כוונת על תהרה הקפידהלא

 רח- אסר מצה אפול התם מץד הגיכתזת

 אמרה שויעדה לפי ה-1 ח% פחסנח
 וכרה כבלשן קאמר ה4א דייקא תאכלומצחת
 84כל וושט לש"א ההדהה מצהר מק"שוהא
 סעצסן לרצוע באפשרותו ,ואע יעשהופה
 ע"כ ממילא, הבאה האנבא הנאת טנתגם

 וצא ולפננך כחנא- צדיך אין בעצהבכדאי
 סיעתא יחי ולפיע משיח ואכל בכפוןנם
 גוזרת אצא פצ"ר סבל דהותן שאמהתילמה
 במצה רק כתשה בלא יצא לא החודהובכל
 כותה בלא אף דיצא התזרה לנו גילתהדיקא
 סהרה של מצמתת אין השאבה כ"זשהרי

 כשידע וזקא דיצא להימן סכל ולזהשלקמה,
 לבו גילתה או דרק פסח ההים מצהונאת
 הרווק. דיצאצהורה
 הוי חי דבהא להוסיף עדר אפשרותבה
 דההרב*ז לאר אי כחצה בעי מצואכשך בש- אי ת4ץ יושו מדאח"ץ5א (1סדדבנן
 בה- סתם מא"כ למד ראפ" סובר 4הבטה
 הץהגהות כוהטה בעי דלא מההה מצוהכשר
 ה"נ מת"כ דאשקד וסובר עליו פליגאהביי

 דדיה פ4ג אשרי כבהבהקן מצגהבהכשי
 סיודה וטבלה שנאנסה דברה :( )לאפולין ב- דש'"ל מהב מאב"כ דשסקינן רח"פביא
 כזע מורי משוה יצ:ווכשר ניכוה האןלברתה
 דאששר מ8ם ההא" מה ש"כ כתפה בעידלא
 ל- דסוורה סקל במבילה ודק מכ"כדס*ל
 בעי לא %זה מצוה הכשר דיתי משוםביתה
 סובר אשוי דההבהות צ"ל ע"כ אלאכהדה
 מצחר להכשר מצצה בין נים אין פצ*כראם
 מ- חלק דהיה משום הה מהית פשכבתח2ה דהב- דלזשחתקים בהם תלף זה דההאחחףל
 המעשה אין זה ובלא המצדה מעשהבוף

 אבל עצמה. במצחה רק זה לכללםבתרבת
 בעי לא בבה"ב נתקיים, 4ה והרי מזהצא י- השגיל הוא שהנקשר כשן מצוהבהכשר
 הס- מהקאה במדף ענץ לזה השין בפרדתשטשע ס- וששו ושכחתמי ליזפהפקים ומהח"ככחמה,
 נקם ואין הרפיות בכל וכי אמרינן איצנה
 הרון הוי ולפזוז מצוה, להכסיף מצחהבץ

 דצציו- פפרש דהרתן %א.( בהולעלוויסהד
 אי במצרם שייכא לא לאו אי לביתהסוירה אי וטבלה בנאנסה ההנן וו" רב בעגתא
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 וייס בנימין יהתתן מורנו החתןהב,
 בייבום קטןבענין

 שנים ביט 1*ש עגב מה דףממעלק
 החרשיי וכר קביה יבמתו על הבא 4ףבים

 אלא בחלימה שי תיפסר הפלאליורשת
 ג' בבת לעיל חלמה הכשע"ן*א תייקבגט'
 ליודשה פרט ולא סתם פה"צ*י א' ויםשנט
 לא מילי לכל בחרת זיקונה דלעילות"
 אלא כשחז דאהצ בכתם אבל רשייפרט

 להזי- רק פ" לכך לאומרכן ודקמדרבנן

 עישו. לסלא יהז לה ליסמא לא אבלתה
 ריבם ויל דרשתי המהרבתא מ4שחצה
 כנגד ונא לכאה שלהבנן יק קתהב-ט
 ד- בדרה עא י"ס בקשזוצק רחץשירת

 קונה ברט דנהחת סול דלאויאמדאוריחא
 ה- בזה אולם ומנארשים, כל וכבקשמהרת,

 ר- 9"ד עקב שץי וריבצת לעיסתומהדשיא
 רשיי בדברי ,~ורהא יכ' תטף ורפש יקהוא

 מצות לאי ושעוסה טבילה דהכאאצ"ל
 ור רב איפליגו המעי מכשירך אלאנעהו
 צ כוונה בעי חי גחמסן במצות אבליוחנן
 חרזי יב בהכא נפש"ק9 מערלי לאלאד
 דושיח דהרכן שפיי מובן וכשבריבוכלל,
 מהית מעכבת דהכץנה דס*ל ברוום בןלפרש
 מצה ואכל מסאן 2מ לעל שבתרצונמו

 ב- הע"כ המצחה ממעשה חלק הףוהכחצה
 בחצה בעי לא מששה בעי דלא מציהקכשר
 ל- אפשר ובוא במצ"ח, דפליגי א*אוא"כ
 פיי בדדך ולה"ק דמציקדא הצדיקהצדיק
 לנשים ללמוד רטוב ח' אות א' הקדחהייך

 ההקשה משיה לשם - סנדלתן בהצעתשיכחתו
 ולא מצוה הכשר דהה טבילה דהלאבשוטח
 דאה"נ ופיר יונן לדבררו אבל. כחצוץבעי
 מצה ואכל כופאו לגבי כהתרן פסקינןואנן
 וא*כ פסח והים מצא שזאת ונרעיצריך
 הבהנה ובלא משום פחות מעכבתהבתנה
 דבהכשר ה"נ לגלום נחשב המצשהאין
 פקר הדרך חבל כנקל הכחצה בעי לאמציה
 ד- דסוברים להש" אש" להחמיר רוצהדיך

 צריך דא"כ נפרדת מצוה מד"ת חץהבחעה
 לל- דטיב אמר לזה מצחה בהכשר אףלכוע
 שהטתהסור

 תעיבה שקבלו? כביר לא זיע זההתמה
 ביאו ובו שלש"א הקה"צ אאשצ*רמגהק
 ור' אשי ר' בע המחליקת ההכר"םבהתך
 סיבר לשמה מילה דמעי קידה דני.יהודה

 עצ- הם"6ה מונשם הוא מילה מצותיערור
 מילה מצעו האח חבי דקחפר קמי ור'מה

 סובר דושא רק ונצדות בהעתר חם-שלשמה
 ולא הערלה מניעת יצא מילה שצותועיקר
 דעיקר ושי ילו" האפתל הם"4ה מעשהעצם

 1- מעשה א"כ עורלה מניעת הואחמצות
 המצוה לערער מצהה הכשר כעץ הםנרלה
 הערלא. מניעתשהת
 הניל. מלהרר קדשיכן יצפיר מתישבובנה
 תףל מצ*כ השי לר' דס*ל יאא*נד"'ל

 חלק .דווה כאן החיהה מך משכבתדהכחזה
 נח- המצשה אין וצוומה ובלא המצההמשף
 ד- כיון מצוה בהפשל רצ*כ לבלתישבת
 כניל. כחז" בעי לא נתקהלה הפעולהעיקר
 נ"ל מ'מ זשצ*כ בפסחים דס*ל אערגוליה

 בעי לא משוה אכשר כעץ דהיהדבללה
כחצה.

 ר של קדשו לשת שפיר מחהיקוהשתא
 התדרה סו מפה מצהב היכן וכי דקאסרהמי
 צריכים ההצו דאלסלי היען דושא.לשגיה
 תה מדרבנן רק וישרה מצוהע בכללשחה
 גם אץ כי נפהרת מאחז מיה יהדותהמשום
 הכשד רק דהיה אף לשסע בעי מילהבמצות
 התודה דאבל ליעי דס*ל כען אךמצהה.
 דותה משום התורה מן אסצוה כתנתבעינן
 דווה דבמ"לה סול ע=כ חמציה משףחלק
 ו- לליסה בעינך לא מצהה הכשר כעערק
 חטכהל
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 עישש. מדרבנן רק וקונהדסע
 בקף זונה הפהרש*א דכוי לתרץלאפשר

 אים שמסעד מצן רגל בעי ע"א, וקטדושין
 לקטן, פרס איש תיש ארגז וכר הקטןלבנו
 מייי אמרת ואי קמן, לששת פרט א"1אשת
 גרי" תקושט וכו' לקסן אישרת מצעןער

 שנים ב"ס ביבם הגא חשי א"רדמהעד,
 דטראצריתא עסקיע יבמכן על הבא (והים
 על" הבא .דתיסא סנן וכו', ל"חזיא

 דלערלם 15ריץ שףל' בא*אפתחהב
 ושמיק נתמעט, ם חרק מהקתקנאה
 עאי א"ר אחבו א"ר עלה, הר מאיהמן
 ודע הנשות וכוו, ב5ץל אלא "1ד%ת

 כ, בסחרה ס-ך 0" דשה*ע מהשקבקיאו
 מהקרא לקטן "שצד דאץ יתגנז קשרילו
 לבס- וממעטו קסן, לאשת פרס א"כזומרת
 אצרות שקנא בשלם מציאת שום ואץרי

 לג- רבא עמרינו אי סה1א*כ ע"שש,לקטן
 אז מיתה אין אפנה אישות ש"1 דאףלות
 במקום יק כן להלשינן להמר "1שסיר
 דל- לוסר "1 שפיר מקושת פשאר אגל5ך

 דהפסוק וקא בשת" ח~ע אגורת, איןגמרי
 שפיר ממיתה דק וגאצעטו ביט ביבםאיסרי
 אישות אץ דלגמרי החי לו" דס*לקיא להמס- אבל הישוור %ק לגמרי דב"שצדילל
 לגמדי סטאטוס שפיד מקרא כדילשיקלקסן

 לזשתר*א (נה*נ ולכן אישווע לו איןושנקט1הצ
 מ- כשמעש ודק במענת קהנה דבייבוםפו-ן*י
 דב- מהרה וענקי גם להכצאשבש אבלסיתה
 ב=בום מם לקטן אושות אץ מקוםשום
 מדדגע. רקינה
 דב- שעו הק' עמא נקח בקרסון2:0א
 כש- שתשתה לה פשכחת האיך יבםש"מדת
 קרמה להיות צו-ר דהא תשתהה להקינא
 קת-ם יבם עלי בא תר לברצל בעלשכיבת
 מ- 1שוצ ל" קרית יבם שחצפך להשקינא
 אצנם ביאת עלי בא אם חוף היא,עליא
 השלא סמל" לכל לה דקתה סגל רביהא
 ד- דס"ל דשעצאל כליבא הכא דסייריע-כ

 הא- לדברים אלא לה קנה לא אצנםבבה4ת
 חת*ס ובסוית מילי, לכל ולא בפרשתסירים
 דכיון למנכשת השפשל רצ5 רפא ס"הצום

 על בבא בכנון לה דטהיכחת הנבר 5הדלא
 בעל ישכיבת קנאה דלא בעדים שלאהנמחו

 בדגמון, קם: ידים בלא דאף שעם5קר"
 קננה. אתו ערים ביי דלעהלם ה8"0ותף
 נחשבת אעו ש"ב קובה שארנו כען5רק

 היתה לא עדהן על" הכשבא בעל,שכיבת
 תה פדלא השיחי והמשאשחה

 טין הגב'
 קקיוק דתהש' אליבא ג*ט יבם עלףשבא
 בעל ושכיבת מאחת חהש8 קתה תחשולחט
 אהצ חצתה קונא דאהצ תכהן 5אעךכסקרי,
 עה*ש. בעל, לשכיבתותשבת
 ו- התהד לעיסת וק 41ש סביליוהנה
 רעץ לשיטת אבל ושתיג ש2ה דאקצהביא

 אין ויק מהית קצה ביט ריבם דסףלום
 עוב איש, אש5 משים מהשה עליה=בין
 על" נובא בכה? הנםף תף לא ל5העקשו
 מיקרי בעל ושכיבת שנהג בגס כשהאהיבם
 מעל- אשמן אחן ושפנה מה-ת לה קנהדהא
 מיתה חיוב דלנבי כיון ש15*י תקראתיא
 קבתו"לא

 די ז-שפצאל אליתנו אגם' וכמשון
 מילי. לכל לה קנ5 דלא כחץ יועצינקראת

 ר,1*י פההה הגם' דלגאשקמת לשילרלש"ם4ש
 זעבירא משסע ההרס מלשון וגםפירטים ה- 5בל מגם כפשטות, 1*ש מדרבנוזץ21ה
 מהיצע שנה דלרשרילהם

 הבום מו"ל בפרא שסה אחצר דהמההשפצל
 ביבשה חושסין קקחרשין אע זס*ל דרבכתב
 מטעם ביבמהו שובם קנין דשכן סוללעיק
 קידזשץ . פתע שאאצ בפוט דהאקהוישז
 וש פט שאת-ס

 קשוש-

 הי עמ*ש

 סי יטבם קנץ דבת עגב, מיס ינמוהושי
 דלכך להסביר השפשו עיי"ש, קידד1ץטעם
 דהקבמה דכקץ קשחתן משום קנינואק
 בי חרק את אשת משום עליו איצרההיתה
 דקנאה לדכי* א"א לו הותרה יישםסוחט
 הצפיתן קידושין חין דהא קיהח1ין15ש05

 יני שסקסם כין חרק כציהדוגבאיסורי
 בלא אף דקנאה ודא גזה*כ הבוםצות

 שייך אי האחרונים נהלקך רהבהקשישין,
 הבצם, מצות קעת בלי בהיבמה קנץבייבוא
 ש=ך דשפיר סגל תקושח במצוהוהמנפח
 נחלקי ושמקרינים השאר המצ": בליהקנין



 מבאישראל

 חדש, קנק החודה ותידע"; דכאו חסולעלי

 וכש- תבום מצות כשסקרת רק שייךאעו
 1 דפלוגתא תיל קנת, ליבא מצוהליכדו

 וצבם לגין אי הלרגשנים שנחלקו בטהת4מ
 ש- מה*כ סתם יק או . קפאית מסעםהוא

 שפו א קידדשין פטצם יקא ראםקבשה,
 הפצוה לקעם ורכות לההדק ושוקאפול
 משא-כ לקנות, אפשר הממה קהם שלאואף
 ז- אשיל ישפיר אז דכא מהקן "קנין גוףאי

 שע- ישיל מצדת 2אש19ם דויק אארשההחווא
 מ- הקנין ד"ק דקל וב השמילא דהיה,יה אי- יישק גם המצעה וכשליבא זה קנקקפם
 מה- הכנ"ל היא, בוערך חרק קקחחצ?סעם
 בלי יפנק שייך דאבו 8*ל שפירשייש,
 בר שאיזו ב*ט קמן הקע הסצהה,קיום
 חיב שום אצלו שקך ואקו מצותקעת
 ביבמה, קנין אצלו שייך אינו ג"כ.מצות
 א- יודו מן'ונ דקהטה זס*ל השני גם%כן
 להא מדרבנן אלא הקנין דסק דבבליבא
 ומיושב קץדדשין' תטעם הלגק דאקס*ל
 נתח ברף דשץ סוגיא דוש קישייחגושפיר
 מצוה יצוברח וכמ94 . ידב יחליב%אזלא
 בנס דבשת מודים כורע- ולדקר"תקביס
 ת" ע"ז והך. זשפיר מדרבנן וקקונה
 דדותן.החגם
 האחרו- נסתפקו .דחנה לחמר אפשיועוד
 ה-  שמחדרה יצא יעצם נול וענת אינים
 חבום במקום אנא האיסור את לגמריתירה
 ייבום במקום מדם מציא דלהבא בשפןואף
 איכא לעולם דילסא או ההורה, אסרהלא
 אלמנה דההורה ורק אח אשה אהאד הכחגם

 הלהיתר כרה האיסיר שמפחה ייתםלסצנת
 אהמו*ר וכלק אאקןד, דחיית מכה רקהוא

 נ"ב יכפות רשיי מדברי רא* הביאויל"ט*א
 ורק אנא איסור אימו דלשהלם דאלישא

 מידי ל8 דיהיב דאע*ג היל דהתה'המצוה
 קי- אין  שמרי חמך הו גמוהש קשקשתל"צ
 להדש משסן וכף, המצחת כסדר חלאיו התיר- לא השתורה אח באהצת הואויןדושק
 ורק אנא אעיר איבא דלעולםמרבויו
 ביבפות ההנה אחשה, דהתה דישכםהמע";
 על שבא קטן יבם בשישי איאא ע*בקמא

 תנד- בתלה יבמה על בא וכו' קטנהיגמה
 מאיר בר' דלא מהניתק ליבא ובגמ'5ה
 דחד חבר לקטן גדילה ר*ם אמר כיוסו'
 הבא קטן אבל שוח דאיס"רא בחשהמינחת
 בני אען יאפף רשרשני אמר לא הקטנהעל

 נבטיח אוכל דקסן חיסור כאן אעיבום
 הקשה בך חותר להפגישו, מצית ב"ואין
 תגדילו בתלן יושמה יל בא קאי מהאאגמ'
 ומסיק ויא, א"שדא ובחשה בהתה כיהתא
 גם דהא מקיצה חיוב סא"ל, כה דכאטנף"
 אביי אמר .שם, הקבצו גר ל"צ "אידבט
ן דהו, כל על" יבאיבמה  מסוג"ת דצכ*פ 
 אין עובר ובמקטן מה רעל משמעה%
 לא למפרישו בדוהן בהד דאק יכעןקשח
 על רק הה והקרשהא חובה אם לןאיכפת
 הנכף ת" וע"ז עוברתן האיך הגילההיבמה
 דממילא קסן היבם על אבל סקווש,רילפשע
 בכלל הפשק צריכים לח איסיר כאןאין
 שמיג בס" המגרא בשם החוס לפינישיא*נ
 אים קצת והמש .מ"מ כענש חק% שאיןישף
 מיק- בקסנחתו אוכהה בהיה בא אם ואףל",
 קהותי מעשב שפיר פעק, מטקה "שןרי
 ובלי היא יחי" זייבום ס4ל רשה דהאתנו'
 ה- יאצל חשה*2 א-א,. השיסרר אחבאפצרה
 אף דבותרת יעשירו; גילחה הגוזלהיבמה
 היבם אצל מ"מ שם, זזקמת בר היבםשאת
 לא להפרישי מצעים ואין נענש דחעוכיון

 מהסר שנהצסע וכמן להתיהר ההורהווצרך
 כען ומ"מ הנצל,גיא

 והאצלי
 ה- שייך אינו

 עלע חל שם, הקמת נר אחן ד"אמשוה
 מטקה שאירו זה לדק לכהית א*אהאקוד
 ולא החרס, וכמ"ש נענש, ורעעי ואףמעון
 בשה" עלי שבא בכנון לבורץ הבכף יבילהי
 אהן חכך משן מטקה אינו שוב דאובלט
 יבם, שהמרת ומהש המעם מן %אשוחה
היטק.

 שהק' הרשיי הסתירת גם שהשבולפשפש
 ניח דביבמות ה"ה, פ*ב סוטה הל'בסל*מ
חעלא ח פ  ואינך 

 וק סקרי מעח 20י
 מזז ובסדנה  שגסתהה, אחר עלי' באאי
 אינו מקרי איסור ביאת דבכל סיע"ב

 אפיל ושכאף א*ש' ולפירוש מעון,מנוקה



 מבאישראל

 מרדי צ סחטת קשה בכס הנם באםדתלץ
 סוטיי רק ירקונה עבוד ביבמות ודשאיבנף
 ולי תשובש, בקיוצע' השגס הכמסקנתבבה
 עלה כשבא דלוקמא לשר חרא בפשסותבן
 ת" דע*ז בעל ורכיבת שפיר זהה בגטיבם
 ואדיץ כין בצל שמצמן מיקרת ושעווהאס
 למר רוויי הצל הכמזלף מאות, קנאהלא

 לאה לה כשגא רק אף משן ממקהדאינו
 להי וצלך. בסהרה דיע . אבל שנסתרההר

 ם רצה בגס דיכם דק"רושע,וצא
 יבם על" כשבא דלוקמא עקשה שובושע
 לי יצטרך חףכ ההבז' תף שיך תרצובגט

 בין מזה שהן 4ע ושקת טפששץ
 הוצרך ע-ב ולבך א** אאפשר על"ערש
 אחן מוקרא אאיר בישת משאר דנםלפרש
 התמס דבהי פף אך תזרק, משןמפקת
 שקיר בראת הבצל בא אם דאף שנךהנמל

 צלוע .משת, מנוקה אקט מקריבקעצוהו
 אץה והשה 8תף פ*ב הרפושם מלשוןעעש
 בקשה שבא איש כל חףל להיפי,מש"צ
 ל- משטת המה שאפהק למהר מימעאסורה
 ובוקה שפיר מקרי בקטנוהד בא דאםהדיא
 וטע*משץ

 הפה בברכה מקדמיםהננו
 סבא מ"א ברכת הלבמקרב
 אלופנו מענ"ת את יאהוגזיא

 המובהקהגיחוך
 יהודה אהרןמוהי"ר

 שליט"אווילנר
 העליסה שארית ישיבתרא9

בארה"ב
לאירובי

 היקר נכדו-
 ועוננ נעת רוב שחיוויה.ד נ"י איגר מאירהבה"ח

אכדרר.
 הפליצה וששריתנשיבה

 תורה ישיי קהל צשצז הנהיאנוד

 יאה יגדיא טבא מאאמעת
 הרב ידידנו א"כ הלבומקרב

 המפורכסהגאון
 אעכסנדר שבנואלמוהר"ר

 טליס"אאונסדורפער
 התפה ראשית מתיבתאראש

במונטרעאל
 הסצנות לקול היקר יתצלהפגם
 נדתו רוב לראות שתזכויה"ר

 אכיה*ר. עקה תכיועונג

 8485 הששפל 8ש!'5ת צאגז המידיצוד

 הבאיםברוכים
 תנבבד הרה"ח ידידנו פני את בגרכה  מעדמיםהדיט

 וב"ב נ"י טויב  -יוסף שלוםמו"ה
 בשטו"מ ארצה עלותםלרגל

 ההשובים הרה"חולידידנו
 ניע פרנקל יהודהמו"מ
 נ'" בילר ישעי'מו"ה
 ניע טויב מרדכימו"ה

 מארה"ב נ"י מורגנשטרן לייביש ארי'מי"ה
 פלונדון נ"י נויבירט זושא אלכסנדרומו"ה

 3"ק של  קדשו בצל להיתופף  ארצהשהתעו
 הבתפ"ס השבועות בחג שליט"א הגאבדק'"ןמרן



 חכמיםעטרת

 שפיק ששר חש הנר אשחד מ"ע48ז
 הידשלסי. בבלי כשגס שייין שבקה?יוון
 ביפי בם 118חר הת"צ הטיובים כלולפי
 שושצי כסי הבשנים, ותתרשע מבודאירבנן
 "צקב רב מר ואל .אביי ערך ביהדךצא

 ור"ממ אתצנו של 58תל דץ לבישוש*ן קדי- ממדומע אשו נסים רב מר גןהחבר
 היי שיי"ש "ם" ישקב חשן נתקנתהשש
 המתאר טשצ הה 8פן שוירא "בשנזרן
 להראב"ר הקבלה שמיר תספח תעודה.
 ר, חבר אל יציעה הי חקר שכיעסדל
 דאנ", מקהל מלני ב? ההיע משה בהוצחק
 וטה רב, בקרא השצמצם אבר נקדחוהפצים
 בפן שם ובססך סוועז לארן 0ראנ"ההלך
א שוהחיב  של. די החי הנ 
 בסיו צנת וי שפו * שצןחוש
 ההשי ול מקח?בענין

 הגאונית במדד הלא בשףס לא לו זכרבו סיא- שלא אמיהמק
 החכמים עצטיצ ושאנטש קרוטין ספרסיף ב- הצישס בשן שרישש רהב באיגרתועיף
 כעדיה ומשזור ומש הנר פלתי רב סראר ב11- אבשלום ובזיע התל15ד ח4מ2מ2אחדי
 בקש. ההעעמרצ

 הייאר מגשים אפ בה ההתשובההחצצה
 לשונו תה שכתב אף סעיף חמ*ב 0"ר-ר ע- ברמ"א עצן הששקקת הששת ההשהזה
 גר תמתן לפורסת מוססך שאינו ד"ראיצא
 לדוש יש כקט במעשי אין שלישיתטה

 לכל שהזע לא אם שנוע סשליצחתלקיטע
 ושפ- ענהה וגםנד רק הוא לדביםשמומחה

 עתי* תלקו הש מ*ת מהו אשזלת
 שדל.ליף,

 לשונם  שהעתיק שם משה בדרכיועהן
 יגב( )ס" ושחריק רבא( )ס" המכישזול

 נקט שהויב*ש להבהץ "פ בדבריהםמעינים הכי- 28 באצע וקבתה( 5*ה )ס"ומתרני
 שהרב סמיכה של ענין שחע סברוניהס_ -וון- בהריר( )בקיצור ו" הרב סתרנו לווש בק- 5תב והרדשק רגו לו שהימאיםהלשה
 בל נזקה ולא להורהו הרוע* הוא סיהדדע 11- כצי ההשדות לחת ל5יגנעז רעיתנותן
 ביד*4 עיבש יכר דעזלסשים 84%תד
 הטרימן מדרדר סמיכת ום? - התתלתעל
 חי מפרד דהר הצמח אנה השיהרהרכותבי
 כי בהפליג והחיטואדדרית

 גיסי.
 קלריקל

והטרתיו
 סכסכת לאמצע במופגני הוטזהי

 )ו1א סהר*ש תעיתי שהמוצי*ל "8רעפתב ש- התעזת סדר בעל ליייק תיסיףסהעו,
 הנסמא הם המהרקק ממצא( שלוםמהד-ר
 בין שנחהיש מהרהר סשס חישניםכיס

 חמה. ראעצגיס וכשרחם לש חשרהאשסנועג
 8ב?ג ולע ריש ב0הוי*ל שביתא מהולסי

 תקרי שראשית במצא לפשק, קפאו שצתאלף כיפו-ש מעלה קול לישיבה נתבקש2נהמהדי*ל
 ל4 ק' צנת באמצע הי סחינו סצינתפת

 מששקחלף
 דשא ס"א ב"פ דציי כלא ולאישואלא
 הצהובת ה0סךכא יפי לבאר נטנו-ךואנזל
 הצלל והחפפנה סוכת א"ב הששננזבפסאז
 ח21*ל השפף בטקס ובנו  ואתיגהזי הק'פיסתן בשל"ת שה" הו-ב"ו בזמן ככף נדונההיתה
 בקונים בד"ק הי מהריאל נול רבותיוקונם



 סבאשראל

 בתואר ונושעים נסמכו בבד הם והריאלו
 שבח הריעוש בדברי סעענת בד מ"מצה,

 כבר ה" הטשטשנו בצדפת וצמצמהנימנה%
 לחפש האריך שחרי ברומז הצשוס מוכרדבר
 ש- כלל השכיר הלא למנהגם ומקורכסיד
 באי מיה"כ אפש והצר ענתינוא
 שכתב מה צפיי זאת למיקצב וחמשי נצולינ

 ההביעי( )ודווש בדדשוחהו מעץפוריי
 חממיכה בסעם הויב*ש שכתנ שמהוז"ל
 בפני להורות לתלמיד יאסור משום הואכי
 השוחן, ינט ונטולם בסקי אפף פוברקרבו

 שעכל לתלמני רשות נתעת היאההטמטמה
 בתלכיד אלא 22מפיק דינו זה כהנם -להוהרהע
 לד- בספקיה חץקא סובחק' יציתוהגססך
 ח- בממטטת לא אבל לההש?ג דפותרבנהת
 דעיקר ריב,ש לדעת לגמר דיש אלאברונה
 רשות נתיזת היתה מעיקהא ה33הנהטעם
 נת- ואח-כ לוירווג לשהכל לתלמאז23רב
 ד- צריך שאק במקום אפי הסמיכהרהבה
 שגי שהי מזה אנו לשדים צכ*ל. חנה,,שות

 בצרפת שמינהג אלמתכת למנהגנצלבים
 ה" תלסטם שש מנהג ה" בתחלהשנשונן
 סיתר שיהזו כדי המובהק מרוו ספיגהנוטל

 כגד ע וסביבה פרחחית. סו חוץלהוההע
 הרישוש מירי ובה הריפוש, בימי נפוץה"

 שכתב מדבריו להדכא מהתוכחבתשובתו
 בצרפת בה שנה% התפרכה י"ליולפי*ז
 כשה- והתלמיד י ברדך ייאהנאשבנז

 לג' חוץ לוצדדת סוהר ובעינא להיראהגית
 ב5*ק זול נמוש לאצרות ח"ב השףפרסמות
 אארב לו אסור גזרה דמדום אלא סטךדע"ז
 לק- רוות ש שוע ר% או _מרבו רשותגמל
 ה- לכל ולהתזת ולדדות בבהם ישיבהבוע
 כלומד דב לו בשקוהאק וזה לשאול,בא
 רחצי אבל תתיהד אינו כצלו מעתה 4ההרי
 ע"כ. רבי, ולהקות מקום בכל לאחריםללמד
 של זטיאשון מועקב רק ד3ףירי מבחשרהיי

 נ- שהיתה פינו במהרני הנזכרהסמיכה
 ומשו"ת לוצדות. לו2לפשז מרב רשותחמנו
 ולא רכל נראה יו5*5 אח-3 מרישושכתב
 משום דוות נפילת צויך א"צ רגו2שץיי
 בריעוש נזכר לא באמת הסי ומשוםרבץ.

 יקל תטלי .רב", הואר אלא "סודנףהפואר
 ש- היבנות לתחושת ועיטך עדיין ההוזזה

 שחוו טסים הרבנו חנבאל רבנו בזמןהתחילה
 ל- התחילו וביציהם גאח ישר הבתלמתם
 ש- לנופצות הממזמה במקום להבנותסמוך
 בפתי- שה כל סמבהשר אע. 9ר יהוגהסיחה
 המאירי., מנהם ליבנו אבוסו ל08'חה

 פמי- ושה-ג, טה*ד בצרד שכחנוחצה
 בשם ההששעים המוסבים הע והבוצירהל
 של השני לשלב כהצתם ר, ההבסודנו
 שכונו הנ"ל פינץ בתהותי הנזכרתהסמיכה
 ואין במקום אפי ושסיכה נתרהבה"סטה*ב
 נתיבת אקטה זד שממקמה ולפי ר,צהע*צריך
 אשל אק לפיכך די"קא לתומהך מרבישות
 "ש- שם הייאוש שבשר הרב לשוןעלי

 כאלו מעתה זה הרי כלומר רב לוקהראים
 בכתם לאחרים ללמד תאוי אבל תלמיראעו

 השף זה שאיש 0י5ן הוה אלח רב4.ולקשיא
 כ- וקהרחיין גיטק הכמידוד בהוראהלהתעסק
 בצי בנר סעי מהט"מ "ושמעתי בספרדס-ש
 עוסקים חי רבים כי חססיכה שנתחדשלאל

 עדעק "ע שלא וף. וקדושין גיטיןבנתינת
 לסירן ע סמיכ" נתקנה ע*3 הלבתןבסיב
 יה"לורשות לפורטלא נסמך שאין 5י.שכל

 בנטם לו קרטע ,לפ-יכך 85ק' בצבלהתעסק
 מהרה להקחז האא . רוצי : כלחמר~טורנון,
- הרופק דגם יחפיר אתי והרוהרההראה.  
 יהבר הסהרי*ל .אחוי שעף מאה לערךשהע
 בוד- שמצבא אר"ל בתשהמה כוחש -חי
 ש- כדי בספרנה החירנא "כבהט משה3י
 אחד כל .יזהה לאוההע-ולא שושצי סנהעוע

 שמעתה בסמפטה . נה% לכן "תלכידיםבי
 האין ליורדת הגין לא אושמך שאינו מיבל

 תלסטם 3י- בסמיכה בדשי שטך הסר עלעלסמך
 רשות .2סל (טע*3 הבו בפני להטרחתאדהר
 לו נקהא כי - רשות, לו ש"ש השזעוב43ה

 הרדתך בדיורי גם כממשאי הרי עכ"ל.שהרהר,
 מה שתלבד מאד ויורכן סמעצוג עננניב'
 הן תלוקק גם אולי בטעמעע חלוקיםשהן

 לתלמהץ הרב של עיאצוי3ה כנ"לבשציהם,
 הכללית ההטמינה קדם' מיסי כבר טיגה"
 ב- כן אצניי רק התהימה הוראה מורהלכל



 בצאנו התורהקבלת
 זיע"א כאשפז רכהשק אצל השכוערת חגתה%ד

 הבעל"ט החרלקראת

 % איתת פו פצוין חפצדשיצת
 בחרו לשש שצים שלבבת שכלכלפשען
 צדיק רגלי בשפר להתאבק 1ם הסיןלשם
 חסידים הגאמנה4 מבךכחעע ולהתברךהיור
 ימר דרכי לפד לשם זרור פושהומנשי
 אש כל יל אולם אחסהעע4 וחסרת 41דת
 ה- לם,לי שואבת לשבן צאנו ירידותנה"
 שלפי בעויהם שאשאהי וים גשריזור

 ופשקתי גורלכן קולות ה2לכרדא4אסרים
 דריהם ביפעת ימלבד ו"צצ במלבדכות,
 דכדי בשל שדאל נול 4מאצדן ובןספי
 ועכזה זי"ע 8צ(פזארים
 מהם ישראל, בחילי הבנים 1ו4הותטהים ם- העי שלא ותושד שבוז בשירז עבדלא
 קדשו בצזצרות לשגות לונציה שבוייכאיו
 לבקר ובשי וכא% בשטר ממחימתתששה
 עף בדם חשעיים. בשבתות במיהדךבהקמה

 אי אז הורחצה מחן ז% הי שלטה עללה
 5דה, ש יושבי יצגים מאות לצאנוושן

 תבל 5בי שזימרר משעופש גשורםבעינם
 לה0תושף ואחצהצדו ווצצסו כרלםבחורתם.
 של אקדוש בחנ אירוש ובנו של קדשובצל
 אדמו"ר פץ פתק שרשור החורזםקנלת

 זי*1 מרתעיק ההזק אטע שסיגולושלדשוא
 לסי אחת 5עם רצה ליורם ומדשבהיחר

 4פפר השבועות חג על באי רבנים כסה5וד
 המכ"מים רבנים כאית וששלש ריצתלא
 פוטש בארצות ישראל בקהליו5אר
 הפורמם מהמעםינץ

 שה-
 לבשרים להם

 כפי בצאה, אשבהצת בחג הצמיחםא%

 מ- שלשה רואהת בעל הגהוקשהתבטא
 יעי איך אוחו שאל כשבבו זצהק*לרדוטסק

 לחצ- לאלפים אבקו שכבר אפחיז קהלעב
 ע- ? בצאנז מזב את לחוג ויסו קדל%עועע2
 כילך אני הדי הךדה ייני : ההפגש לותה

 נפשי כלתה בם ונכספה ליום מיוםייתקן
 כפי החצרה קבלת טעם את 5עםלהרגיש
 יאת כהני, "ר בפסד חבורנושהדגישו

 הרהשק חש חלא להרגיש אחשד %יואת
4השאנד,  מהפיס טעם בם א" 3ך על טשף 
 דהרנה בתום. בצלי דעת 1ל "צצקהבליותר

 עולו לא בישראל יצראה סודישהרבנים
 האשרי ניסן בחדשי הושטתם צאןלעזוב
 הקף העם בקרב השאלות סהרגדתכיישר
 אושר, על בזנח שירף אצמק ליב בע"דקים
 ביח"ר אמתיים הזנך השבועות חג היוע*כ
 הקוקס רבם של קדשו בהיכל לבקרצבורם
בטמננו
 ונדאה מעשך כו לכך בהקשר לציןמ29"ז
 בשכו הנקרא משופע "ר הי צאמלצירה
 היתה ההבד סיבת סיני*. "הר ההכהיםבפי

 בער נתועש כהיע :כדלהלן
 דבה"י

 סי

 ההחשבים סלתי בין הקהוד, יבבתצאנז
 התומררה צורת שניצלו חסידקם ובבותגם הי הזה וניתכני סאהזש עמינובאירושה
 לחצהות ידמ4 בכמזמ"ה2 להגיע כדיממדיצה

 חץס" שלני בוהבי המחודשהאתוריהם
 בה שמנעוים קסבות 1=רח2 הישאנגר".

 להתי אצשמוילה כשלצה וחת ולסרית015
 עובם כחטת מוחשים רכבת 5מי אליהםקךן

 כך משום הצלי להרחיק, חפפנוזדתכן
 בסכתה ה4ירם5 צינועו דבריו ברישכחב
 הגדע לא כשיזמך זנאינו 5י כל שפעתהוכוי

 לי הצאת אבללית וההפשטה דיגשולוועדת
 בייתה שבתעוש 21ץ הה הוראה מורהכל

 שנמי כמכותב יבררו ובסיום בקירובהחמצנה
 עתה כלל כמשמיש אינר לתלמידך הרבבנכת
 והבן. הדש,ענין

 ו4ן ןש4
 אי"ה( הפא)המשך



 סבתישראל

 התחבורה כלי שנמשו מחסירים שלהתנועה
 וכמ- עגלותיהם על הסוסים עזבוהייננים,

 על מספד ושגחות אוזכים יסים לנודקום
 בהכבות בהמציהט נסעו רעוצתעגלות
 ע"כ להם וחסכו רבותיהם לחצרותהקיטיד
 ו- הכל לכאחהה דא"הח(1 מטלסולא ר2זסז
 קודיו דעה ה" כך וילק אלא 2 ז ותקזפיר
 סיור "קפיר הבהיק זצוק"ל. יבהיקשל
 ודר- פ1ר, ונימוקו וכהמק הקדקד רכבותעל
 ביואל לנרום אסותא המצאת הוא זהכיו
 תקד- ד2ר - "1ראי4 לסני ופרסמתתורה
 לנ- דצו כשחסידים עובה רעד ההוסיף'שו,
 מידים כמה התחבוי שלהם, להרכיטוע

 ל- בציחא ונסכך עגלה להם שכדויחדע,
 לנסיע, הסוסים יכלו לא בערב חפצם,מתיז
 ל- פסיעתם להפסיק החסידים הוכרחוע"כ
 ידיהם יחצו מלת, לבית ולהכנם עדב'פנות

 ווי- ללבלר רברבו וצרבית מנחהוהתפללו
 קום "שכימ למחדת ו1ז1ת' כמהעודים
 החק ~5ךד וגמרו שושית תפלתהתפללו
 עומת שולם הלאדו וגן בדרכם' המשיכוזשוב

 אי הלילות לרבות בימים ברכבותשבוסעים
 כראוה. יללביד להתפלל להםאפשר

 שהיה אוסטרייך ,1ל אקעוויה.המצולה
 במדינה הרכבות בנחת על המונופוללה
 ביסיל זול זה םןה1בון הרבה נרתעהלא

 "ריח להם קסם הרכבת. ע"י שנגרםתורה
 ה- דומעים מהבבות להם הצפףהעצום
 ,1ק4 פסים לתוהת חזתהילו לצאנזנוהרים

 ע- בית בבניית פתד1 וגם צאנז העירהתילו
 ואקהרבים תעיה כוצך ההכבה תוגתבור
 ההסבים לנסיעה רבם "תבמבם עלויידעו
 על מדאגה לר2ה*ק לוךדיצ מיהרוברכבת
 להם ענה וגמיש ד22ו הממשלוחפעולת
 רבבת תעבור לא חי שאני ז% "כל ידבמחי
 ה- תדבר, קרה נמים כסד, כעביר ;"בצאנו
 וה- נהיסו התחנה לבנין שהכינויסודות
 החזיקו לא צאנז העיר לצבר שהנשצפסים
 נסיק להם שה" הממשלה פוזמקמעמד.
 קילומטרים אלפי לאירך פסים בהנחתרב

 הק- לקבוע קשות עסקו איהלה רהביבכל.
 ה- בקטע הועיל. ללא אולם תילם, עלוים

 להח- הצליחו לא צאנז העירה ד~מוגהלדרו
 פעמיים פעם "י כך כראוי. הפסים אתקק
 מה בנסהצם. מלהמשיך ונותשי עדובר

 ההנדהמים, הבניכזבים מהשועליםשנעלם
 הר- : ומנמהרים לבל גמולי טובן דבוה"
 דבר קאך לא ומדברי דיבר, סצאנזה"ק
 רבה*ק מפסירמ ,21ה כחום ואמנם !ארצה
 ה- רום נצל צאנז, לעיר יבבות נסשצכבר
 -איד- כבר תריץ בנקזן בכמה הראשוןשנה
 רב- את להסיע גהתב שיבצע חסמשלהמה
 זל להשחסא לצחצז וזדנו חחסה"םבחת
 זי"ע. הבהץקצית

 ומהרכבות מולטיות זה הכל לסיזצא
  כשלצו שקישר, במלוא בפולץ פעלונבר
 בעגלות לרבם לנסוע צשגז חסידיעדתן

 ב- קדסתעת. בשנים כ12 לסוסיםרחומות
 הי- לצאנם גושמה לא שהרכבת מה אםרם,
 הסר הרי הקדיש. הרב גזירת משים רקתה
סים

 ה-

 הצני את לסעוד חתים אין פשוט
 נאלצו כך ירשום צאנז. העתדהשבעמל הטס" אהר להתש חסידות המלאיתלות

 ול- ההר למרגלי מהעגלות לרדתהחסכתם
 ההר למעלה עצתם בכחחרת רגליהםגתת

 בהפך הושא שההר הדבר מבעיהמשופע.
 ואנשי ומסידים כמהיבחש רב טפגשלמקיט
 זרבנים, להודיםהעשה,

 שהוקי
 ו- שעדים

 ברזי- לדישונה שט גפגשו רהמךתארצות
 ברכת החלפת צו ממ"ר מעמיתיהם.תם

 ב- לפלפל "תחילו ובריעות באהבההשלום
 סחידדשי לדעכן - איש ~"גיס חורהדברי
 ההר את בקלחת לכבוש יכלו וכך.תודתם
 ושאר"י שאדהה נפזים ההויממות עייהזה
 ההר בארחך והנלמד הר2 החורה ומשוםתא.

 סיני*. יהר אכעף את החסה-ם לוהדביקך
 תשר היתה ר2ה שכה שלא כל איןמעתה
 נוכה להזות ישראל פגדולי רבים שלקתם
 זום להרגיש חכו בצאנז, התוהה קבלתבחג
 בהר ישראל עם. זול הנבחר המעמדמעין
סיני.
 קרי- טיב על קצהו אפס לעמור נרצהאם
 ח=ם הדברי רבה"ק מפי הדביץת עשרתאת
 נפלאה בעובדא להתבחן יש השבהיתבחג



 סבאישראל

 ש- זצהףל. פשינאתצ הקדוש בפשסיפר
 ה- אצ% לשגאז הקדוש לאבי גמעפרא
 לתת צוה ואבי יסוד, פרשת א הישיק.
 "מעיד הכבדוס עשרת בפר' לחורה ש"%
 סשיי ההמק חמד - וארץ* שפים עליאני
 עשרת את אבי שקרא *שתשיח -נאידצ
 האמר הנשסית החפשטית לי היהדביות

 לש- אבותכן שוט כפי וברקים קהיתחי
 וננשק, עמד התסיף הנבחרו. במשמדמוע
 צה אחוי בחיים ונישאר ומציאות ה"שלא
 העברי חוו אמר ל"צ ושברו ם קראלולא
 פשעא- ההמק בקווו דינר )כך כ1211כ-כ
 להבק גמיר ויל י1א פעזשא ואידךחמג
 חתו ניצל המ"כ - והידוחם( חבקםדברי
 אלי.5עצ1

 ה- סש4ץ 8ת סשטשיוע ההיקכשסים
 ההששתה הפעם ה" שחי גהי. ששיףנפלא,
 והי- וברית לי יהורה לעלות אבישבבדו
 שבה כשמד אך פןהן להפתעה אצ%תה
 לצאמ הפעם וצדנסע

 מש-
 וי הע יחיי

 ההתעלות גיל בזמררו כקוש עדייןנשאר
 ו- לכך צעפה כבר סם אשתקד. לווצם"
 עצמו %ת ההכין עה*ד לקרהשע לחורהיצלה

 לי יאף שיהי' ובמחשבון בועתוונתיישב
 צוה אבי הוצ' כך ואמנם איצטלא.אי15
 לע- לחידה לענטז אוחו לכבד הפעםפור
 אש- שראה מת ראה לא כבר אז אולםרפד.
 מצוששע גלחו הדבר לו בא כאשרתקר

- %עהמהא  הנפי הבצעים יתר מלבד 
 לתת הבולה - סטה המשתמעיםלאים
 הי והתרוממות הקדחנה לגורל קל5דדגמא
 הדברות עשרת קו-את בעת שהיתה82ש

 ב- הקזישה 15רתנו סחן זמן שלבעיצומו
 זאהנ יאתה עין אשייצחנו,
 השבר 5ג של היום במדד בכבדבהים
 שהשמיע הנפלא הפלפול תפס בצאנזעהז

 רבא. בקהישא חג של הדאשון ביםובד"ק
 עצמם את הכהן ארץ המזלי הוצניםכל

 ולה- לזכות כדי מהשבה ובריכוזבדריכות
 רבה*ק. של והעמוקים ההריפים דבריבין
 .שזכו נצעיר מעט אלא הי לא זאתנבכל
 אצ- סרן סכ*ק שמעתי קדשה דברילהשיג

 זי"ע התזק אבי לו שם-פר שליהואמוד
 נהחלקו פרפו% את יבהיק גמרשכאגוד
 4זי פי חיתית תבהין הנאציםהמבניס

 בבחצת וודעו פל5ולש ממשים לכהיתביד נא- ורועהת ובכל דבה"י, על בעיהםזור
 שיעור בעלי מופלגים גתתים רבה4קדבוי
 באמצע גם לשתיל לפריצים הרהיבוקרמה
 להם ששוב הי והבהט הקטול,אמירת
 סקי קרא פעם הגפלאשב בחרושתו אתרעל
 אחפיקמ. כל בוהני לפלא שה" מאגנןרה

 פגה הפלבול אס"-ת בחסצע היכשרבטן
 וצול מודדן ערלי םוהר*ר המובהקהברין
 גיסין עסץס שמדאל זכהץ בצם'ספסיגיה
 רבבה של קדשו דברי על ששיא איהרועאל
 א"כ ינו' אמר ואב"כ לרגע' חשבדבה*ק
 השמר פתח שניהר הכלי אחר* פלשולאגיר
 כן דט1 וצוכהש וכל לגמרי, שונהפלפול
 וןונ הבתל המראה עלתמהו
 שנכנס בועה ובס"ק אמר אחתפעם
 עול .הפלסול הננ הקמ?שח אחרילחדוו
 מבערעג- הרב אם כי היום יסאיבו לאהיחם
 שי עדף אברהם מוהר"ר הגדיצ )הואסאז
 אז שהי ראדמישלא* בשבדק"ק וצולגיל יר- שמואל מוהר"ר הגל"צ ')הואגחר"הנר*. ביל- החילחל אר"( קןל בעסיס זצ"למארץ
 די- בצית מתטרר לימים צעיר אברךעדין
 בבילמד"א(.תנו

 עטור . סכשק פ4ח  שסעתי לונדלבקשר
 בקאש- פצם שגהוצן שליט"א אדסו*רסדן
 לו סיפר חףל מרארמיולא הגל"צ אצלוי
 ואמו מאבע: יחום נשאר קין נער בהעורכי

 יגיעה ברוח אותו שגידלה היאהצדיקת
 נונה י"א בן נער בההרג פעם נפש.5שסיהרת
 בחכת שיקבל מצא2ז לרבה*ק אסןהביאתו
 לפי לילה א נחשב קף כאשרהצדיק.
 ים מטס כאשד מאד. הבהדק חיבבנוגילו
 לו אמר מדבשן פרפרה ברכת לקבלאמו

 ההכה תלבלר * רברבה ד חיםההברי
 רק תמפ% ב. ת*דנ תה" ואז ר*ן עםפן

 תמק: מרצ חף כך )ואמנם הסידור.מחוך
 הסטרן( מוצך כירך קצי אשי ברכתזאפ"
 לך, משד עלך שאמא מה לכל תצייתג.



 ועכ*י זי"ע מרופשיץ קודש זרע בעל הזקןהרב
 איהר י*א כהילולאליומית

 נובהק שסי מצאפ דביק היכקץע
 הקדדו מתשל

 מהששי
 לא הצעפ*כ ז"ע

 ואסר האד. "הרב אלא "רביע, לו קודשהי
 לו שסר לא גרדלחו  עוצם לפי כיהטעם
 מזעיר. מעט אםכי

 צבי עטרת בעל הכה"ק שאת הדבר~פלא
 מבנה הבהיק ה" וככ"י זי*עגהידיטשוב

 פעמיים, דק אצלן עה" אף "הביבבשם
 חץ על מים שיצק סודפשיץ להבהיקוא"א
 בע- נראה והדבר כ4 קרא לא יץשבים
 ספר על חחם ההברי הבהיק בהסבסתליל

 אברהם פוהקך להגהיק אבההםתולדות
 תלוהק. הוטח שם וכותב זצוקולמאילו%2ב
 אדי ובק בשו אהבה ברית את אניוזכרתי

 חשש הקרוש הצדיק ההבבן*ר
 פש4"

 אבי
 אדה"ר וגם וכר זצוקלל*ה ראפשיץדוק
 רפט א41פ אלקים איש הקדוש הגדולהרב
 לפ- הרי זצוקללה"ה מזידיטשרב הירשצבי
 סז"ריסשונ ההיק שעל זמן שגבוחןכנו

 סראפשין. ההיק על כן כתב לא רנטןכתב
 כלשח הדבר סיבת מצאנו רבה*קוהסביר
 שה" מה ימידיסשהב הרבי .הרביקדשו:
 חולם לנו, סמר לבגר מתחת אצלושמור
 להשיגי. השלנו לא הזקן הנבאת

 אחת 41פ1 ?צ'ל חסם הדברי סרןסיפר
 מוהר*ר ולהזעק לו מרופשיץ הגהוקקיא
 בזולל. להם ואמר ~צ*ל מקאסינקאשלום
 כנחזה עם שסד "מנגן הדעים' אתם"האם
 והר ולמטה' למעלה הקשת את במזוכפליך
 הם הגילם*. בכל היחקק שהוא לעצמושב

 חום ועם רבם, לדברי בדוקנותהאזינו

 זמן בזובור בבהתמ14. למקומם חזרווברי
 הקשוש, רבם לפני לעירד שוב נקראומה

 בזבול. להם ואמר פייחך 5תח קודשכנזרע
 בש- הלך המים שוצב ודעכת אתם"האם
 לעצמו ותושב כצפע על 5ים דליותש%
 גמר כאשר הנולם*. בכל הבחירישהוא
 לא לביהמ"ד. ורוז שוב ונרה אתדמשק

 שלו לאמא שציית בשביל המלך שלמהכי
 לנחוב חלטתי אל ד. ישראל. לסלךגה"

לועזיות
 שלו אמא שנכנסה שבשעה עודמסופד

 נפ- במר בבתה פנימה, הקודש ש אחויחד
 על שכהבל בנה את יברך שרבה*קשה

 טפה ססהע. כמעט ו" דסצבו הריאהמחלת

 הוא תבכי אל השמו, שכמו על רבה*ק*
 הטיפ בי היה' כך ובאמת וקן. לקשיייה"

 בפסקתו ה" ש42 פ*ב הע שובהלשיבה
 חיר- ריאה ממהלת כיבל הי ימיו שבלאף
 להצן ה" הזמן ודוב ללע בדם ערק זה"שה

 במסור עיכבכשהרז
 לצאנו באים שהי הגדפים הרבניםבין
 לעת יוריה מדוכי סוהרים דעה*צ גםנמצא
 מר בעריס חינטעדדאם האבדידזצ"ל
 סופר ההתם כשלמידי שהי הש"ס עלודור

 גוע- הסנור השלחן כשנתארך פעםזצוק"ל.
 אצל יושב הנ"ל התבה*צ יב זסן הכה"קרך

 מגור- ההפק נענה ורחימי. שמתילוהשלוע
 5רי ה" אבי אצל חביבוחנ ש85את -ליץ
 ואסרי - כאש דברים קימר בנפשו פיהיב

 האש- הרב את רפאה אתה "אבא,להבהיק
 אצל שישב פעם אי מאמין ה" מי הזה,כנזי

 וכי עהות. ההכה כ"כ כתמנו ויבטלהשלזע
 הזמן במשך ללסתי יכול ה" גפ*ת דשיםכמה
 הק- פני עזה בדבקות שקע רכה"קהזה*
 משך כך ושהה כסיר' חחדים נהעדושים
 קד- בלהס ואמר נחמיד לפתע דקונוכמה
 והמוים זהי שאמר פי לקני וידוע ייגלףשו

 היהדות לקעם אחרת דרך אק היהשבדור
 "מצם וכל הקדרת=. הבו"1*ט זהרך אםכי

 קהרש. בחה"מ נתפסו זאתבשסעם
 צפיי.



 ;ם-כא י ש.האי

 הי אל חפש עוד נקרשי והם רב ז%עבר
 הם אם ההיק אותם ישאל 81נימד4קודש
 הקהלתם. באסיותי כותבתי ה? מהטו8ש.
 לו השיב- כוהמת.אחהכ חים הדברי יואמד'
 כותיק עצר לו אמר לזאת, התבהמתי לארבו'
 תצה כך 2תבץ2תי. לא לחשת גם רבוענהנ
 זו, אחר בן כובות חמש הכ"ח רבה*קלו
 להן. נתכוון שלא רבו לו משיב טעןועל
 רענה ש תששיוע הברנה הדיח שמנהעד
 כבר י לטתה אומנם - קורש, הזרע .ר2ן

 מזחות מאת עד הזרק חששיףנתגהצתי.
 אמרות להם שחמר בעת התכווןשלטשן
 כה4 עשוים "עד הדיה, רכה*ק סייסהנ"ל.

 הק- כמתהתי אחרי לשלוב קמלתי עודרתע
 להשיג המלתי לא כבר את*כ אבלדושות,
 לקר- אוכל א"כ "קדושים,.ואיך רבד?עופק
 ?" רביאו
 של שבאם פצה הדיח רבה*ק הי 5עם'

תלמה-
 גדלותם אאע ההפליח הקדוש בעש"ט

 שכולם חיך וגילה ההורה, גצגלותהנפלא
 ששלגים במצים הו הכלל מן תצאבלי
 הגהיק רבו של לזירו כשהגיע התורה.שרי

 גע- אתט רב אלסעי "וער אמרמויששין,
 ת"ח ה" הזקן )מרב ת*ח' והנער אחשפ

 שאלה ש"צאלפש 5עם אף קרה "לאבהדר(
 על ישוב לא וההא החודה מקצועותבכל

 עפרי רבהיק כפנת היתה )מסתמאאחוו*
 הלכה אותו ומצושלים זה ת-ח חיזהוהגם',
 כבר אפשר כך מחוך תצטדה(. מקוםבכל
 ההסשזת אבות וצל סעלהם לעצמנולתאר
 ש(פו.י בתחור אותם כינה שוךקחהללו
 ללס"ד ה" קודו התרע של בקודשדרסו
 המר- בספר לועד כשהי פ"א פרדכי.ההכה
 לל4 והמשיך יג2נהפ' עמה בהתלהבותדכי
 הפסק בלי סתות יכמה כמה הקול עלסוד
 לשהם שדנק עד כ"כ פיו נתעבשלפתע
 זשק- ספ? הגה להחמש ה" יכול ולאלחט

 בכבחע במרדכי אליו ונתגלה זכה אזדוש..
 'ובעצמה

 וי תהרה ומחת בחג פעם אירע בןכמו
 "התדעו, למשליביו. מלנבלין הגהיקא5ר
 הזה, בחג חשוב אררת "ט סדופשיןלהרב

חח4*ה א  פשה"ם 4י. מ1ה 
 שיש לשיע סדן מאנשת שע חהריפעו.

 השמה נענה עלקה חמר ואדוש רבואתפוטר
 השלקה 8ת פךאישי טבת צוקו,בחצפות
 דהמנו מגבהיק אוחו ושהעי ברם העליט, 2מןמח*תזזקדדש

 כשכבשה-

 הספ- ארון אל
 ד"ןי גבו וצל שלי השלקה טפר ראיתירים
 11קדוש*. עיטה האותרתקים
 הק- רבו 5ים נהולה מצאנז לרבהיקגם
 וה" ופרשה שסירנו -בליל מרופשיץדוש
 לי לביהמשד נכרם הדיח כשרבא*ק ה"כך

 בסאתם אז שסה*41 בליל ההקפרתערוך
 יד על נעמד כנווג' המצדת לקורלהתקדם
 ההקפתנ לשיך שמה והתחיל הכניסהדלת
 ומה, השהשי על מאד נתפלאו הנוכח-םכל
 מה. ליבם לשאל בנפשם עה הרהיבו לאאך
 ההתרח מקיר הנכבדים וכל סיום-ע4השם
 חת- ביהמ"ד של המערבי לצד לעדודבעלצו

 ז-קדד- ההקונות ברוב כנהוג נערכוהקפות-
 מצאם, רבהץק סשר חבישת .אחוישה..
 לההקסות מח- השוגים אורחים ל2ו"ה"-

 ראיתי לביהמ"ד כשנכנסתי מחא.והאי
 הקדהש ורבנו -לפתע

 מראפשיי
 הי כל עם

 בבגדי הדלת יד על יוסדים קדישא"בויא
 השטריימעל את הזח הדוח .,61:פ*.העט
 לי והראה קצור הצבה ומקדוש ראשושעל

4_ההנכהים  הוסדייי עם הלך כך .בד?ק 
 חיך וכי חנחן. בחרס כנהרגשעל-ומ4_הצר-

 ע"כ הלאוז ולהתקרם ע"י לצבור -תפלתי
 כשקפות*. 'צט יצרכור במקימן סיר בעמדתי.

 מעך להסתיד וכשלא אומן ומה קידשוהרע

 מבצעיי כיווע בנקט סעעי הקדישיםשי
 לי חקיות על בנהנות לומד מזג הירווח
 ליהור סענה כלפי חקו תלה חקשסח

 כיושר העלשצ"2 בעולסות קדדשיס-8דודיס
 הבדחגה2 כדוק לשחות =1 כוט לו לוקחהף

 את שתא שאכן המציהם לכל ו"גדמה
 החוצה אה*כ וכשיצא לחלוקו' סחהתייין כל את שופך הה ובאמת גמורן עדההן

בלילות
 התתי

 לבי נקרה ההן הה הקרות
 כל נתפלא חלוקו; את פושס חששהףשרו.

 דם.הרצפה



 סבאישראל

 אררי נצחו תקפ*ז שנת שויר י"א בהם טחנתו טסחיר הו אזר בבי מצעי רקלא
 ויל עלקכן ארה ונעבה "מצוקים אפ לים עולל ודליך השטז את בם אלאוקודשים,
 12צשפ בהה? "יחור לתמוה מהת מצבון רבים צדיקים קראתן וע"כ הנפלשפגבחכמות
 בן כי רשות לפ אין שבחים וביתר קרקען לזמש פסירח1 לפני קלה השעה אחכם*."הרבי
 מפי*. נצשה1 טדצ בצת "דק מיסתה יד על שעבשולאלו
 ועביתהם וחף. שמהצי דבר לבעללו

 הברכותמעון
 הלב מקרב סוט מזל ברכות הנאמטתברכותנו
 ה"ה הנכבזים ידידנו לכביר בזהשלוחות

 נ"י שכטר דוד מאירהבה"ח  פ11"י נ"י לוינשטיין ארי' חייםהבה"ח
 מברוקלין נ"י ורייזנער אליעזרהבה"ח
 מברוקלין נ"י איצקוביץ זאב יעקבהבה"ח

 הקדושה יליבתנותלמידי
 8 אירוסיהל

 מייושליס נ'" טויסיג שבגואלהרב
 הבןלהולד'ת

 מברוקלין נ"י ווייזנער אריי משההרה"ח
 8בדוקלין נ"י מוטצען זונדל יךלזףהרה"ח
 מברוקלין נ"י נוימן מנדל מנחםהרה"ח
 מברוקלין נ"י פייג אלכסנדרהיה"ח
 מברוקלין נ"י פרידמן יחזקאלהרה"ח
 מברוקלין נ"י שטיינמעך יעקבהרה"ח

 המצתת לעי היקרים 25קהםלהחגם

 ס י כ ר במ
 סב84 ישראלמעשנת צאט חסידיאגס

 "נטי הםךור השדש מישושו משנתתמ84ש
 דיעאעצ הנבאה אצטמק יהששטף תשנן"עה

 הבעיתם בווצךתבטישה
המערכת
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 וחסידות לתורה מוקדשירחס
 סבא ישראלבדחק

 תונו:ה

 שליט"א מרן מכ"ל ואגדהולכה
 מלאצות דמם מקדש דתנדרטה
 השבועות ב"סל
 בערכת לחולה שהחטיןז

 בי"ח פר' בשקקבביהכ"נ
 ררעוין רעובן
 בשקנ

*  המדרש בית כופליבין
 אע-ה בעדות מהדר

 וף"8מרבר טו5" נאנה ההצרהרעני
 וו(כשוצעף ליבםיעפת

 רייך א?" 7884הג'
 גם-ח עכודי~ תורה' -שנענע
 /כמים

 סדן יני. - )י( ו,,מורנו' "תבר"לתושרי
 הבנאבעמק

 תבדכופ מעון זן וגימע:עשה

 8 זי



 ן של,ט-א הגה-ק מרן מב-ק ואגדה בהלכה תורה 'רבך:ן
 מיאכות ול"ט מקדש דתנורבסוגיות

 השבועות בחגפלפול

 ואן הלמם שתי א' 1'ב צרהבשנתות

 בפ- ושפייתן בזעץ ועריכוע לישתןלההום
 הא ובגרר וכה, השבת את דהית ותיקנים
 בחוץ ועריכתן לישתן אפרת קשיאתשא
 בפנים ואפייתן קשיא הא קשיא אי אלאוכר

 השבת את דדדית ואין מקדחן תנוראלמא
 אדם הקשה רבא אמר אלא בלינהאיפסלא
 אלא ם רפש למט בברזל קענה שהואקווה
 וגשנה מי דהיית ובחאג' ההש בזזתאדר*א
 ס- שבפתה הרססכם על ההקער % שנה לאע

 שפסק אף בפנים ואפייתן פסק היותומת
 בלינה אי8סלא והלא השבת את דוחהשחינו
 בלחים.עישש

 כיין אא*ז שבהיר מה בהקדטולענ"ד
 כ- אי שם שתולה עוב זד דף לניסעהרקה
 בש- עלע להתחבב 3תכ הוה משטסתיבת
 והריי הרגבכם במחליקת שבות רק אנבת
 דה- בו בוקעין בסכר וריקא הוא רה"ראי
 ב- גמרינן ממשכן דהפלאכות כה? 5*לרי
 וב- לסבכן צד בכל דומה שיומן וזקאעען
 אבל דהתם ר"ה כמו ר"ה שיהי דוקאעינן

 המלאכה עיקר ממשכן דילפינן אףלהרסיסם
 התם ככן ממש שיה" דוקא בצען לחפץם
 על הושמץ הי שבפשבן אף בכתיבההד'נ

 ממש בעינן לא מרם עברית בכתבהקהשים
 משא"כ המלאכה למזקר אלא דהתםדוגמא
 עיי*ש, רמשכן דשוא ממש גחונןלהרוי
 בשבת ההוו 5ף'ע לפי ~פענקד ה"~כשיא

 שבהודה מלאכה כל כנבר ד"ה עוב מנסדף
 ועוד חנף ממשבן במי ידליף נראהלכדירה
 לדור" ידעינן היכי א"כ סחתכן יליף לאדאי
 דלא כן לומר רצ*א ומה אברת נינהוהי

 צימ- כנגד כמיד הניא בסמוך מדקאמרפליג
 מקום גם דה" ואפשר ע"ש וכך ולמשכןדות

 8לאכחצ מלאכה כנגד 5*ל וכרוע*סר
 הכמשכן עמודות כנגד דיבור אלאובחירה

 דשא  ל15שכן, כנמצ דדמהי ומהעי ובעינןסגל
 המב- סלאכחן ממלחכה הרעינן סלאכהדבעי
 בעינן 'הגמדכן דסלאכת נסי ידעינן הוהגרא

 וצם שהי מלאכות באווע הצדהשדיבהה
 מפש דזטהא דבעאע ידעינן יה: לאהמרם
 ישבת מחמסךכות ודק צד בכללששכן
 ל- מכש זעמה שיה" דבעי ילפיעלמשבן
 5לאכחנ טסלאכה יק דיליף ו5*דסשכן,
 מי המה מלאכלו סלאמי דהך ההרסמב"צ

 שלאכת שזה הרבה תורה בהו דאהרימלאכות
 ב- מעמתות הילשהט4 ל" לית "צ*םהחמצכן
 '. צד. .בכל להתם דארא דכעיעטשכן

 ששת ויקמל בפ' דרש'ע נלשא2*דע"י
 ש- אוחרת להם הקדים שלאכה, תעשתימים
 דוחה שאיבו לומר הכמצכן מלאכת לציציבת
 ל"ו וקקדים י*ם כתב וברק"ם השבת,את
 אפ" דהר קאמר דסולהא קושיא אלאיוקא
 דכ- מדממך למיוק מציע נמי הקדיםבלא
 דסמי- 4ליתא חמה דיבסות בפיק דדזיל4ץג
 מלאכת שאע להיזק מצינן היכי לוודאכות

 וה" 'ענש אשכא אימא שבת תוההיתושכן
 מה למילף טפסריך דמהסמיסהע לפראפשר
 שי שהקדים ומה וכנ"ל שבת מלאכותהמה
 שבת חששה איצ עת11כן ליף למשכןבת

 מאך ילפותא עוד איכא תקוא בפ' אדדרינק.
 ומלאכת שם וברשיי תשוערו שבתותיאת

 הקדים הך א"כ שבוג דוחה איצהמשכן
 די אתי והקריס הא ואפשר איצטריך,למה

 אתי שאך או 5מש, דמשכן דומיא שיהויבעי
 שהקשו למה ובפרט ממש, דוסיא דבעילזה
 ד- כיון אדרבא וניסא הוא סי,צטח אדהלח
 שנד- השבת את למעם אתי כתיב כשבחאך



ישראל

 יב- א"ש ולהגאל המשנן' סומכת מפניחח
 שדק אתי .שבת ושמפרת לטצוטי אךאמת

 חזוק. פלאנה הוה לאובלאקה סלאבי מה ממש המשבן למלאכתבדומיא
 ובחדתי חת אך .צם בבעההו*סרציף
 לא המשכן סלאבת על לכם ורציתיאע"פ
 4ל יש יובא בנאורוו לתשת ובתנתנה
 לעשהת אחורות וכפשכן מלאכות שבלסוד

 ל- אפשר ולהפיל באג בעי יטאי צ*שבשבת
 יכחדו כמעשש אך הש להשב וצבאפהש
 ססעס אך יבאמת קחמד ילזה הוא,בשבת
 המוי לפלאכת כמהפה מטלאכה שרקפשבת
 חקוק. תשסודו ממשכן

 שפ- רקפתי ""ף יהב פה' דףובעמא
 שש- זובחותי את מדכחדב שבת דוחהקך'נ
 בירוש- אמנם חלק, אך תקל לכל יטלמורו
 שנפק מנק קבסו הנה פוח ביומא שםלמי

 ד' בשם אבות ר  השבת את דודת;נפשות
 ועש טקסס השסדו שבחרתי את אך?הנן
 לס- לא לודאי קרא 23האי יליף דילזיבוצ*ס

 מנקל, ספק וזיוי אשתוע וכולוצ דקאמרפק
 האח- וליסודים ל" אית עתק ולר'ואפשר
 שב- את אך "אי ל" ואייתר ביוסא שםרים
 כש- בהם מוחי ספק יליף דלא לספק,חותי
 המובא כת"נ לה דבוקי דאפשד החג'מואל
 ל- השלי ענש הבא לשלם בהם וחיברז"י
 דף בסנהדרין וכמו התוהה, מן תחיתםרמז
 חיים וגר הרבקים בצאלים דיליף ע"בצ'

 בשם היצן ר' עסה וב"ש ע4ש העםכולכם
 להר שלתת לתחה*מ יהוצזק % עשרוןי"
 רשותי משום עתך א"ר נפי אתפר שםהם
 ורף וקם אבותיך צם שוכב הבד  קוגא'וכן
 ועבטי ביצם ריי קאמר שזה אפשרעקש
 בם ועטן בהם, סוסי עיף הצצו העףדוקא

 ושל דיברור רשבץי בום דדוי עדסנהדרע
 רעותני בשם 1'כ זה ע"כ בהם כוהייהרג
 בהם תמוהי יזל ופ"ר לדהה" אבלודויק.
 יל5ותא לו אק וע"כ לתהות, כת"כלעוה*ב
 תקשורו, שבהותי חת מוחך רק 5קו*נ4פפק
 שבת דמלאכות נטשך יהור לל אי לוק*ואי'כ
 וסמצט כנמש המשכן יסלאכת יומיאבעי

 לא לרצי דראמת ויצל כנ"ל יצבתממלאכת

 ודויק. ממש דסשבן דוסיאבעי
 היפוך בדרך כיסי אפשר הי הפליב(
 ד- הא ע"ב מס' בשבת שם זשיפב*ןלם*ש
 הסר בס וכבחויה מלאכתו מלאבק כנגדחמר"

 מלאבות אותן וכלירא יודע וחצי הסףא'

 אסג וסו" 8ב ל"צ וקיי שקובע כפשכןשהי
 ממעי וצלמצ? בצדים הכל והצלדדחץהןבאנות

 לסלאכוח אחריב ענימש 719 לחשיב אלאכן
 פסטר ילל במשכן חה דלא כען למרפליני עיי תקלה ויא אב לא בתשכן ואושלא
 יתבצהין והש זה לסיד הבצע מן ולסרעל"

 לפיבףקצ .אך שם, הגיהו השמביהץםהדברים
 ב"ק ריקן התהד כס*ש .ע"ה נדאהלפה"צ
 וכשה- חשיבא, במשכן יצגתי הך האגיאה
 ב- תלה וגל גירסא דלהך שם ללובליןדים

 ז"א (פ*ג השובה מלאכה היא שאםחשיבות
 דה" שאענג משבן הקט אב זצי במשכןוציא

 ל" קדי לא חשיבא כים הי לא אםבמשכן
 קרי חמשתן בזוע כביובה היתה חם צאב
 הלהדמדמן ע"ש תשיב לא זנזמצנו אענגאב

 במש- הע קולא ותגובות סלאבית לאדייךעהע
 שמודהת שנסך זלמ*ד מלאכוצ, ממלאכהכן

 וזה .על" פטור בגהצכן דליה בעוהמשכן
 ינצה הך בבלק בחומ' שם השנ"כגירסא
 ב- הגקעםצת דשני 21סצא וחשקנא,במשכן
 ממלאכה אי ממשכן אי חלוק הש" שםחוס'

 ווותק.מלאכוצ
 כל ה? במשבן דהרי יסע א-באך
 ממלאכה עלומם חיסיף ואם מלאכותהלגט

 .אצות דויו חשוצדת בלאכות שדדמלאכתו
 והלא מלאבות ולחט על יתבאס יהיא"ע
 ילאיזה איכה שבחירה מלאכתו מלאכהלנס

 איצי בפשכן ומה ילח שסבות דוצהסלאכות
 לשאהיד ח"ה פלאכתו, סלאכה הנךסריך
 ילפינן בגדא דנמשכן ממלאכת דאיך49ל
 עמית כתב מן מפש אתרא רבעיחטא
 ילי מלאנתו וכמלאכה ברהטו, ומאחצאים
 בדליכא אף ודהור פמציטא כתב וגםפינן
 יותך חף לא ומ"פ מלאכה הס ריבואס'

 ושאסות - ילפינן מלאבחו שממלאכהטיבט
 החונק. המשבן למלאכת לגמרי דומקשאינן
 אביי אסר ע"א ח' דף בובת ושםג(



ישראלטו

 תהב ף רחבה ואינה " גבוהה כתיתזרק
 לעצמה רשות דהוה ובדש'" פשר, ףרחבה
 מחטיהן עדקין שהיו גמרינן ממשכןואנן

 רשושה ירקת הנו ולא לית עהומשכחן
 בדף דלקכן המה השינס בצלעןוהגרעק*א

 ברעצי ובאמת בצ"ע, תצהת סחטתזורקת שהי מצעו דלא אמש דלמסקבא עובצנר
 וכר באוץ כזורק דרה 'הפורק בפ'שברעף

 אורגי שכן- חיב ברוקר ד"א והוחנק כ"כג"כ
 ע"ש לד"א 4יץ מזה זה וזאקיםששבע 9הי בנמשכן לות זה כליהם ידקיןיריעות
 שוה גדדלה בתימה ע"ז עמד הנתבובלוען
 ולססקנא שם ותירץ כגנז, כמסקנסדלק
 רכל ירשום מהדדי וצאלי ע"כ ל8דגמיד
 ל- וזבת משסיך במשכן ה" שבתמלאכת
 א- לעיל בהוצאה סצהו הע המשנןמלאכת
 במשכן שה" בברה"מ אמר קרא דבת-בע"ג
 מן דסקים דברי הבנתי לא שכלי ולקטעקש,

 הכ- האם בבמתכן, ה" אם לירע הללס*סבעי
 הה אם מהו לא הותרה שקבלי החודהמי

 לידיתה לחלם-ס והוצענו במשכן דכאזריקת
 הציב.ואהה

 ע*'ב צר בדף צצם דהגבר לסמרולענ"ד
 וד- זל"ז סחופתן עדקין יריעות חופריוכן
 ב11ך ריבוא חמה יתבי יני הדדי גבילמא
 5פו', משלחפי ושי והלחישי הרלופא וכו'ד'

 פו- כזב קושיא ומה ודלכם בלשת"טדמ4שה
 נראה חכפשנות ה", בך אביא חיסלדלמא

 איש חיש 4יא והתניא ש ייסמךשהעיקר
 הוא ממלאכתו עושים וזמה אהצרממלאכות
 שוה הבהו, ממלאכת. פתרת ואינועושה
 ב- ועדם מלאכהו, בכלי מוכן "י אחדדכל
 אי- ונישבר הוא שהאפשהות הסבעיהאידרך
 שהשרש ועד 5מה שחס חיזה ר(8בר כי4זה

 ב5י הטזחי2ן מחב"ד שנחל בעתתםאחרי

 למלאכה טוכן שהכל שאף קיא שכןצמחת
 וסטם מלאכה בעל לשום כלי עטם הטמרולא
 לל יחסר המלאכה דזהק שבאמצעיארע
 ישתלט המהפרות ומחמת אומנות כליאהה

 הכלי, אחר לחפש לרגע פסיק הלאמחבוי
 ממשכן וילפינן המלאכה דעיקר אפשראך
 אבל במשכן והרגילה השכיחה המלאכההוא

סבא

 נעען הכך ילפיח* לא כ"כ שכקת שלאמה
 לחברו מאמד המהטין עריקת דאףהללכדו

 עלץ חהב אצמית ב*כ שכיח הף שלאופא
 ודסק. המשכן מלאכת בביל נקרא זהוגם

 בכתב דהמפפקת אששר ה" זהולדרך
 דל- ונא 12 בוקעין כף'ר בחץ ובע"המשירא
 ה" דבמשכן ואף פשום דח"בהשי:צת
 הקרשים צל ה"  עבדיי וכתב בם4ר, רקד"ה
 להיוון ימול 4מה'כ2 מאא"זכנ"ל

 צרי- שכשהי
 הע וכזהב וחפאז במהיהות לרשיםכין

 לשוטת, משאר רגילים ונהי בכהבכותבים
 שלא לוה בסננה לספצים 4" ששכחתוכן
 ד"א דהערק מהך ילפות ואפ"ה פ"ר,ה"

 הף שלפעמים מה אף מלאכה דההדהללמ"ס

 ד- ס*ל דפוסרין והשינות ברגעית, ולאכן
 בזקיק לגלית הללמדם סיאיצסריךאדרבא
 פסור דדכהא ובשאר השב הכא רק ע"כ*ת רגי- היתה שלא אף מלחכה דווי דחייבד"א

ודופק.
 ואעצלא מקדש דתטד בהא ודבהד(
 ע"א צר בדף יבוכר במקווו יי*צבלינה
 שם וברהבי פליגי' במצמיא ור*ש דדייקאמר
 דלא נמיר צמר מקדש דחפור מרב" נמירמר

 פליגי בגמרא גרשום הכרביע ע"שמקדש
 הסברא. גצה וב"בבסברא,
 בהן יש המנחות כל במשנה במנחותרצם
 כלי מעשר בהם ואץ בפנים כלימעשה
 א-ל מנין ,ו דבי את וגאלו קום ובנכרבזצץ,
 המקום זה אלי ויאמר נרי( ')יזחקחלהך,ע
 אשר החטאת ואת האום את יבשילאור
 החצר חל הוציא לבלתי המנחה אתסופו

 א- מה וחמאת דחשם ורמ"א מנחההחמצתה,
 טעונה נמי מנחה אף כ* טעתיז אסאבשם
 ועריכה לישה ש גם דקאי ברש"י חרשמי,
 ב- ולא בפנים שרת בכלי הכל שיה"דבעי
 יבשלו אשר דכחךב כלי דבעי וידעינןחוץ,
 קרא משתעי 21פנקפ כלי בלא בישולואת
 החיצונה, ההצר אל תוציא לבלתידכתיב
 האפי' ועריכה בלישה זקאי כתבו החוס'וגם
 ב- מהכ*פ בפ'ש הונבט ועיין מנחה,של
 דקאי ותוס' ריסי פליגי אי ממעסיקפו"ב

 סיימו שם והתוס' ובלנתם, ע"שחתרהייזע



 א :ב ליטרא

 קרא איצטריך מנחה לאיזו ודקדקוצריך
 הא תנוך ומאפה ומרחשת מהבת למנחתאי

 בה אין סלת למנחת וא"ק כלי בהןכתיב
 בקוביתם, וכנשאי? ערש קמיצה קורםאפי'
 תמד תנור רש"א ע"א סך 2דף וםודבה
 ויהא וצתך בתנות אמיתן שתהא אחדב4פ

 סב- האי לדרש ל" חית ומי בתנודהקורצן
 וטד רניל הוי לעולם יוציא והחנןרא

 וכש-
 הק- שיוסי אימא רבא אמר פאני בביתרות

 חפשיות דפה יום ובתוס' תנוד, לשוםזישי
 ל- ולהה*פ שתה"ל אפהת מדמה מאיהקע?
 דף התכלת בפד אמר הא תפר סוגפהאפיית
 4צ' נלי שמשונין טימן תאבת על א"י:א'
 של דתנור ולימא כ1ב תמד מאפהוה*נ
 לא ולחר"פ שתה"ל של אבל שקדשמנדית
 צה' )זבחים הצאת דם דבפ' ותירצומקדש
 חד אלא במעדש הוה דלא פרוחעקב(
 ול- ולחר"פ לשתה*ל ז1ה" מתכת שלתנוד
 ע"א צר דף בזבחום ושם עפש חסר'מנחיה

 מת- של -ה" סקד,צ 17ל תנוד אדרבאואר"י
 דא- ולחר"פ וכתה"ל דאבנה כשן וכףכת

 שרת כלי יהל בה12ד וקדושין בתנדד5ייחש
 תאפה מבחת ז,צבק תמהו גצם ובתתהוכה,
 דלא ותירצו להדכא חרוד 2ו דכתיבתנוד
 ל- יהעינן לא רופא דההצ שאפה מנחתנקט
 גמ- והם ולחר"פ משתהתל אלא דר*שהבנן
 מקדש דתפר ענק וכל ונמצא ש"טרא

 חצוד במאפה אף ילפינן ולחר"פמשתהלל
 לא אבל חסוד רבעי דחפשר תנורתכתיב
 המהסל דלחה*פ מגמרא ורק מקדשןדת12ר
 זאת.ידעינן
 דיוש- סקדא דהילשותא לואר אפשרזהי
 דל"ןתן ואף ושתה-ל לחרופ על קאיקאל

 אמלוך דיחזקאל והקיטע בהוןועריכתן-
 אשיה שמשורש אף דיישן דשא כמ"שקאי
 וגר 23ם1שבות"נם 2ובתוב ץ*ב נקז דףטית במנ- דשם יקל אך בזה בסטיק ועשןבקרא
 ל- לי הן אימתי לה' ביכורים תאשינהחמץ
 עצ- דצריכתן יל"שוע ומזה יקש שם8י.אאד
 דתנור נדע לא קרא מהך ומתם לה', איךמן

 בכלי מסיחו אפי דלאהד ו1*א יה"מקדש
 דאפיה דיחזקאל קרא שותי וע"זהתוקדשו

 הנ=7 התוס' קושית ויתייבב סקד,צ,בהנזר
 ושהכל ללחה"פ בעי דיחזקאלדילשותא
ח?*ק.
 כשאמר הוא דיחזקאל מקרא אי אךה(
 החיתה 2ע דה"א ליבא סאן כבוצהגדרך
 דק ווא שקדו דתנור הא דראמתואפשר
 יטע דיחזקחל הלדא בגוף דבאמתמדרבנן.
 ומנ- את יאש אשד )צ' חלי אאמרדכתוב
 לקדש התיבונה ושזצר אל ומצוא לבלתיחה
 לקדש ברונטי גם וסרבל ובתרגום העשאת
 לאת- בריתא לדרתא לאפקח דלא העםאת

 שהע כסו  שם  רצייתי עמא, עםעדבא
 מינך שבמץ האשד אל לצאת שיאסהןומ

 בשו ום להוציא שלא סההרע יה"גן
 חד בדינא נפסלק שאזם והמצחהקיק

 מ"כ וכו' 52סלק הי עלא וחרופלסקוסו
 ין. שגם ידאה הבשר שם מוציאת העאם

 לק"ו התש הבשד בשרטי מותרץ ה"ראי
 הש את יקדשו לא למעלה בם'ש העםאת

 ח המשצם זה" מד' ובקפיטל עקש'בבמעהם
 אש, בגדיהם חת יפשטו ודף ואיימנההחצר
 ד בלשכות איתם והנשי בם משרתיםהמה
 א יקדשו ד"צ אחרים נגדים ולבשוקדש
 ע* ס2ף דף ובוסס , ענש שבמכהםהעם
 יכמ אטור לסדינה שוע העצא כו21הבמץ
 עב בועת .עלא בין עביך בשעת ביןדש
 ב להגות נתו ובגד*כ מפני בותרדה

 בט2 בכרה והתניא לא הנמדעהשום
 הצדיק שסעע את חידקי באןתר
 רשיו איגרא וסו' כו21ה בגדי לבשעשה
 חור הפרד לוה לעשות עת חינגאבגד*כ
 נ הזי המקדש טבלי בפ4" ובהמב"םענו
 בלילה עגי בלשכה זהב בגדי מניחמתל
 בגד*כ ובהירא המערש, מן שהצחבעת
 עבר בהם לוכשם לפיכך בהן להנותתד
 הא2 מן חיץ עטויה בשעת עלאיאפ"
 ו הרטט לכהן אפד 17עטנז, שהואספני
 ובסוף ז"ש וכה עמיה בשעת אלאבעו
 הרחב"ד טען על ככרם וענששלאים
 מ אלא כלאים משום ל(1 דהתםדמסא

 בה ובדסם"ם קדיצ כבנדימשתמו
 כז של הבגד אבל להנית נתנוובגד*כ



 סבאישראלסח

 במקדט עבודה בשעת ובלא כלאים בוש-ט
 שטום בבגדים משתמש משום ב" דליתחע4ג
 שם רשמי והנה ע"ש, ב" אית מיהאכלאים
 ה- ההצד  שערי אל בבנאם וה" עלביחזקאל
 כיוה"כ דבכה*ג ילבשו, פותים בגדיפנימית
 עבידת על זה דבר דאם המה וברפ"קסיירי,
 הדבור קרא איך שטנים לפני ביוהכ"פכ"ג
 רבים לשף בבאם אמר ואיך גית והיאהצר

 והת בכה"ג אלא היתה לא ההכאוהעבוד"
 ע"ש לבד יב-הכ*פ שם נכנס עביוודא
 ובע- הכהנים, בכל סתרי פידחנו לפיוע"כ
 ו- ערש ביהכקפ דסתרי להדיא ע"ב להןוד
 יקד- יילא סיתבי דתה סיידכן ברש"י עהןמ"מ
 אחריתי מילתא בסיפא דכתיב העם אתזך
 חול בגדי ילבשו העם עם וכשיתערבוהיא
 ומלשון החירה' מן הר אי יל"ע והזהע"ש,
 שנרי ארור למדינה ד"ה סט' בימא שםרט*י
 תורה, איסור הר דלא נראה חול, דרך בהחג

 ד"ה ע"ב כד דף בתמיד שסע בבארוראיתי
 שהביא וכד ה2 קשין כדכויה במץרא"א

 האי לסימר דאיכא דביצה כפיקההרזתה
 אלא כלאים משוט ל"צ אכיר בעוינהיקתני
 קדש בבמת עשו ומצלה היא דהבנןמעלה
 מהנעל חית מרשוי משסע שכן הםע=ו

 בהשגות בביצה שם הראדאר שגםובאמת
 דרך משום אסיד למדונה כן פירש הרבנהעל
 מאי דא"כ תמה סמה שבע ומבארחול,
 הצ- פשפשה הקושיא ש ביפא התםקטני
 חיחק חורתך' חפוי ליה לעטיה עתדק,
 חוצצר צ*ש הפרה שהך נסי דבדרבנןלומר
 היכין אסור במדינה דקתבי דהא להמרחף

 בבסי משתמש משום ורק כלל כלחיםדליכא
 ולא האי קאי רצ*ז דרכנז מעלה ההבהתה
 על קאי דקרא דלפשטה העם אתיטדשו
 וע', צמר עליהם יעלה רפא פשתיםבגדי

 כה*ג בגדי שלבש הצדיק בשמעוןפה?א*כ
 ייסוד צו ב" אית ופ"ר כלאים ב"דאית
 יציין הזעק. לעשות עת משני ועגותורה

 חמחלק אן הלכה סיף פשט כלאיםבירושלמי
 עגו לבן בבנו* כאן זהב בבחרי כאןלהדיא

 כלאים דליכא דהיכא יקל מצפירבמרה*פ,
 טעלה אלא קדש בבודי תורה איסורליבא

 העם את קושו סלא קת משוםמובנן
הזיק.
 לו- שדוחק שכחב ובע בבאר נר,צושל

 שהויס' נפלאתי בדרבי, הירחך דהיתומר
 כתבו תכלת דחה ע-ב מן דף במנחותמפה
 דעת הצדיק דשנמצן עובדא דהויתלהדיא
 שייך נמי בדהבנז הצדתך הפוז להןלעשות
 הבי משמע לא ההב דלשון זה ודחוהפרה
 סשא*כ דבויספתא תו-ב לשת ש תהע*ש
 כהוא יקל יכפיר אסור דהץ בגסןלדו"צ
דהבבן.

 שם יצחק יפציח בית אריכותושויי
 סה- ובם*ש מדדבנן רק דהוי בהאביוסא
 ע*,צ.בא*ש
 יקדשל ולא דכתיב דאף הזינן ועכ"פו(
 11- לבלתי חך יה*נ מדיבנן היא העם,את
 ש- העם, אאר לקצה? המיצובה החצר אלציא
 ג*כ הפא בנקל ברצים תקדש דחפורמיה
 בדרך רק ביחזקאל דנאסד כין מדרבנן,רק

 וחמק.טמאה
 נקא ט' דף במנחית לפוטש יקלובעתר

 פסולה אמר ריי העזרה לצופת חוץבללה

 מצות סא"לך שקמיצה חרף כשרה אמדריי
 לא צי פנים כעי ש וטדכשעה וכףכוצנה
 וצא בכלי דעשייתה כעז קסילה ודיכאבעיא

 הוא( כלי כקדושת כין הגירסא)וכשטאלק

 ע*ש ביי כיהב שים סעיא לא דכוצנהנהי
 וה- - נלל' בלל סלא דגרע ריי דיהובהצס'
 הסולת מנחת ה-ה סמעה*ק בפלוגרמתכם
 בכלי חתנת ואב"כ בו המולת ובוללוכה
 שה" שהכלי מזה דנראה ובעזם וכר,שרת
 סדאסר" חבל שרת כ4 הי לא בוברלל
 פסולם אמר ראי הצורה לוצמת זיץבללה
 דצשייוע בען בזר כשרה דבללנהדאע*ג
 בע- פיהא פנים בעיא לא בכהתה נהיבכלי
 מאי דאל"כ והת בכלי דבלילהסשמע
 נצ"ע והנית וקאסר היא בכליעשייהו
 בכלי דעשייהו ספל דהרמב"ט הכלחזםע*ש

 אמנם ע*ש שוא שרת בכית לאי קוםוצאמןי
 כלי דקדקנת להדיא הניל השטמתןלגיהסת
 מ"ש אנש שלפנקן להתרפא אךהוא,

 וכל העל צר  דמנחית מהד ויש"עהלהטטן
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 ויליף בפנים כלי מעשה בהם יזהמנחות
 כנ"ל, שות בכלי הכל דבעי דט(זקאלמקרא
 המה"ח כמדרבנן לק שיה א"ש לפיאראך
 איפסלא לא משם בפנים דאפייוע דאףיפל

 להדמב"ם ועכ*פ כקש, אינה דמה"תבלינה
 -ב- לר'ץ וואצ כיש רבצי מבפנים רא"את
 הרמב*ם . לשק התזיק ובזה להלעיס, סןדף
 כז- בפנים ואפףוע ס*ש מתים בפיהשם
 הכהנה ולהנ*ל כשנהו, וצרב המנחותאר
 יגור- מקרא חעא כגורת כשאר פניםדבעי
 סדרבנן. ודקתאל
 רמ"ד ס" אי'ח נעקב בישועת והנהז(
 פת לחשיכה מטוך נופרץ דגרן בהא ושית
 ב- המדובקים פנ? ויקרכן כפי אלאלהזור
 הירוש- לגנון הביאו כף בשבת דהתוס'תנוך,
 שנקרמו עד קדוש אינו לחר"פ ילענתלמי
 דהא צישויצ"ק שם הקמו" ולפזיז פניו,כל

 %א כהרת בובת אפףהו שיגפור להכזכחת
 והייבו סהרנה פנ9 שקדש כמן בלעהיפשל
 קרמו חשוב כבר דאו כתנחר השאשנק?פנ9

 במאביד בנתבול ומהטת ובת לעניןפני
 לענין בלינה מפסל ולא קיד ביעיל שאת

 שיקדמו עד שקדש התנור אין שהרילההץפ
 דנה ע*2 נל סנתזת הוסו ועיק ע*שפנע

 כמאב"ד בנתב7יל אי כ*ז דהנ"ושמעינן,
 אבל בהנבת לבשלו בהוסר הודה אעאדליכא
 לתרוצא לחנא חדרה איזןד דאיכא אמר"אי

 המב- משבת בפיט יהרמב*םכהיוויצ*ק,
 דבר או כ*צ מבושל ווקף דבר אאמד עלשל

 והויי בדצ"ג עיירה פטהה כלל בהחלעתף'צ
 כסאב*ד הנבשל דלההמב*ם סבל זוינתבסי
 כתב והדרישה היוסוו הירה אחשדדיכא

 כ*צ מבושל בעד כסאכ' מבחשלדלהרמוב*ס
 טל באגלי בזה אריכרת .דצייו צצם ל"קרי

 אפור הניל ולדרכו " אוח אחפהמלאכת
 דסשכן ואוא בעיע אי הדבר להתלתהי

 ידי בעינן לא ח1 במשבן, חזרנ"יחממש,
 ודק שם רגיל ה" דלא נשה וגם סממןמהא

 בסמכן המרדתי סלאכהי בכלל באכ לפע8יט.
 כש- דממתטא כזה בבישול רנילץ ""לח

 בניחא לגמרי ב"צולז נומרץ הץ שםבשלי
 בעי ואי גמרו השב"כ כבפס"ד בשללולא

 הוי לא בו והרגילות ממש דסשנןשמיא
 די- בעי לא אי משא"כ בגווו מהקתמ"צ%
 לפסיד ולפוחז תגמוד, דחיינ שפיר ממשסיא

 וכתב סור בעי לא דברנה דס*ללהדפב"ם
 מסו דומיא בעי דלא וצ*כ קייבמשסיפא

 וב- ח5ב כמאבוד  שנתבשל אחר בגסיוגם
 ח?4ק. זועההום

 הרמב*ם דשיטת והבק להייםלעכבת
 בישול אישד איבתו בצד כנאכלדבתנשל
 להר- ולזה כהישויע*ק לתרוצן ילהיבסה"ת
 סגל מדרבבן רק הוא בלינה דחיפסלאמב"ם
 -מקמי דלינא דרבנן פכול האי דמינןדיתר
 דלהרמב*ם מהכת דהה בשבת אפ"איסור
 ולגי שיקומט כורי ימציא השששו עצהלסמא
 איכא ועדיו הישויע*ק כם4ש בשבתכור
 דרבנן לינה פסול דחינן ולזה חודהאיסור
 ודו"ק. שבת איסורמקמי

 בידה אד'" ששת א"ר ע"ב לז'ובשבת
 ש- חסין צל4 משור הנצצים נגפתשהסיקה

 להחזיר סעד קסבר הן* כ*צ 15חפולא
 כש- חין תנהנא חמה משהץ לשהות אבלתנן
 גחלים ע"ג קורה ולא תצ' הפת אתגין
 וכו' שרי קרכן הא פנ" שיקשש כדיאלא
 לבוהצ*י קמ*ל דמתנ" דווקא נמיירפש

 מ4

 שרי קרטה הא בהדיא ל" מתני דלא17ום
 שיקרסו כדי אלא דקתני דבשן וצהבע"ש
 שפיר פנ" קרמו דכי משמע ססהלאפנ"
 והריסב"א ומצאתי רפש, קמול ומאידמי
 בץ לסלק מקום דהי מעים וביאר בזהעמד

 ולא להתש בעו נפסיק דלא לחררהתבשיל
 כי קדרה כשספסקח משא"כ לחיתםחיישינן
 ל" קיי לא כששכ"ד והגיע לאחר ל=סחתה
 ,1701י רעש קמקל תה בישלת ממהראדרבה
 דאיכא אציג לפת שבקדרה תבשילהה

 באמת דובש הא ר"ל ערש כעטילאפלות
 ביניתם לחלק דיש אע*1 לפת תבוילמדמה
 אקיר ליכא בכמפב*ד שנתבשל דמ*למשים
 לפי'ד וסול משום היש החוחן מןבפצול
 בו והרגילות ממש דמשכן דומיאדבעינן
 איסור וליבא כזה בקמול חף לח ושםדייקת
 גם יחתה לחטא כ*נ חשש לא ולזההורתן

 ע"ג חררה בין ח-לק ולא בקדידהבתבשיל
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 בשבת לחולה שוהטין12זננין
 שלח פרן בשקק בביהכ*נדרוש

 כנען ארץ את ויתורו אניצים לךולח
 וגף. ישראל לבני נורץ חניצשר

 סי רבנו ילמן12 תנזצמא במדרקוואיתא

 ימים, 1. לשבת קודם הגדיל לים לפהושהו
 שאפינה את ספליגץ אע ו2צתבו ש2רכך
 וכיה וכן/ לש2ם2 קוים ימים י הגדדללים
 ל- ל" מספקא מה ותמר ע174 בכמ"'רגם

 קרא. להאי ענית מאי ועודמדרש,
 המובא הפליאה המדרש בהקדםונ"ל
 ששדת- מכאן אח אישתי נא םבמפרים,

 בשבת. לחולהטק
 בעמא ברין שאיתא עפי"מ לפרוונראה

 אם הזה בלשון זלל להראב*ד תשאלפד'
 תרנגולת לל לשחמט וצריך שיבוס חולההה
 שאכילת לו שינחור לנכוי נאמר לאלמה

 וש- ולא לצ איסור אלא בה שאיןהנבילה
 וה- סקילה בהצר כה ש"ש ובת תדחהחוס
 וסעבבו עומר איצר איזה הדולה עתהשיב
 יג- תדע נבילה איכץר לא והכת איסורודאי
 נ- לו מבקשים היינו לא שבת ה" לאאילו
 ה- האיסור שכן וכהן שחנטה אלאבילה
 גמור היהר מעוקשן היא 4מעי12 עליועוטר
 אי- לו מתירין אע ולפיכך צהר אהץרלא
 תרנ- מצא שא-כ ותמהני עכ"ל נבילהסור
 לו נ17חוט 5לא אוחז נאכילנה נוערהגולת

 משנע שבת שאישור אומר שאתהשכשם
 סיחצצל מעכבו נבילה שיסור כךמלשחוט
 משכבו נב"85 ארצד הה ל8 שאם %נבילה
 איסור לפני יוסד ולמה אותה אוכלה"
 הר"ן עכ"ל וכון נבדלת סאעןד עתרשבת
צייתנו

 2*ד יו מס" ההחרד שיטתייישן
ט דבריי למךבהקדם %  שט בהיו 
 הראב"ד את שאנל 4ףל, קצת, אחרבסבכן
 יש אם בשר יאכל לא אם שיביס חולהז"ל
 אם שחוט ואין חי.( בק"מ )פ" נבלהלפני
 איסור כי וכד יתשיב וכף בשבת שניפחסלא

 ר ובבישול בהבערה לדחית ותן כברשבת
 צ- התלה הה אם אבל וכד חסין לוכמהמין
 מיד לו מוכנת והנבילה לאלתר לאכילהריך

 אוחו מאכילין ודאי % מתאחרוהשבוס
 ובי- ותפשם לשחיתה פמתעו ואענבילה
 ובפרם סממה קשה התלשון עיי*שי וכוןשול
 בב"ח וע"שש חי, נבלה. הק"ג התצעיףמה

 מאיר סרבנו להלן מתש גם הגירשהשמג"
 כל וצי פוך*נ הורה ומהתירה כוןחת*נ

 שיב"ס חילה בשביל בשבת עהצ7והמלחכה
 איסר תרי דאיכא והאנש באצל, עשרהכאלר
 מותר 'הכמנכל ושחוסה הקל חת משסילערי
 רביע וארי' אסיר עצפו דעצאבל שגבעהאבל

 והארכנו חז*4 לקדירה מפסיק דלאגחלים
 משום אי ותתה דשסא בעני בשיעורץבזה

 שט- 1 כהן מנחת ועיץ הבערה, אובישול
 ודיחק. ד פרק שני שער השבתמרת

 דכשהוא דס*ל ששת רב דייקאקהה
 איסור ליבא לגמרי לבשל כשגמרדכמאב"ד
 לאפות הנקל כהישויע*ק אפשר וא*כהורה
 הקשה שפיר וא*כ שיקרום בכדיבע"ש
 איפ- מקדש תצור וא*כ בפנים אפייתןדתם
 ואעצר סדהבנן רק שהיא והגם בלינהסלא
 אף ובת דח" לא ולזה דיוורה מן ד"אשבת

 לאצת אפשר הרי במים בלינהדאיפסלא
 שיצא בשנת ולגמור שיקרום בכדיע"ש
 לי- פסול נדחה ולמה דרבנן איסיר רקג"כ
 ועש דדבנן, שבת איסור מקמי דרבנןנה

 אבל !ד שנה ל8 זו ששנה מי תבראקאמר
 דוסיא בעינן דלא דט"ל לשיטחיהרססתם
 כשנתבשל ויו"כ בו והרשלות ממשדכויכן
 דחרחתא מלאכה הוי גמרו המח"ככמאב"ד
 דהוי כוון בלינה' דאשטלא דאף ששיראמר"
 את א משום דחינו לא דדבנן פזולרק

 ודו"ק. תורה איסור מוני בכל דוציהשבת



עא סבאטראל

 וותרה שעבת בטעם דסתת הליוד ע"נעלה,
 המך ובנבלה משום ומסיים סקוסן,ברקום
 בס" לוזר בתפלה, נמצאתי אסור. עצמוכל

 רלע- בצ*2 חתביח 2ה על עמד שכברשכ"ח
  לשאר יצגן נין הבילוק מה עוד יש"עג"ד

 סי ב"סויע*ק ועיין וותרה, לעניןאיסירין
 עכיון וצע*ג בהליכידים, שתלל סק*גשכ"ח

 קומר והש"ס בהם סודר כשמהאלעצקסינן
 דברצר לשבועות ובדרוש פירכא, ל"דלית
 של ספתך ה" מה לעתן יש וגם קצת'מזה

 וכתב תקונא סף "*ג ברדבץז וע"זדעואל,
 דברייתא תמה נפי והואלה בעל עלוגם

 ע"י הלל דברים ענשין ואין השנהוולימה
 בבשזזיק עיין עוד נמר. קסנים ארי י"אשכוצם
 מהרשגץץ שהאריך בתאל"ד המהבאברכה

 חמור כבלה דאעןד הדצ"ג ובםומהרשול
 ב- הכספל זפת במן בשבת משנשחסיתר
 מרדכי שהגהרת ושתבוא ועופש איסור,עצם
 תקי דאין חסור שהצד יעפכל דשבתפם*ז

 וה- קרא סקאלה ובמאפד תקלד* מביאב"ה
 בארי- ע"שש הדן בדעת גם כן ורשולטה,
כה2

 גם דבאמת הנקל, בסל נלע"ד ה"אץכ
 דוה ללולה נבילה דלהאכ"ל ידעהשגאל
 ההנא כנקל, גמצבת ש מלמרוס יתרהסור
 ל" עשיטא פיני חדי פני בין לבכירדיש

 מקהולה כמן היא ושאלתו עדנא.דשאיסה
 גרור הה שעתים, שעה בשוד לבשרוקוק
 שחוסה לצננו יה" לא שעה בשוההשאט
 אף רישלה 1חו סאחלין ודאי גבלתאלא

 פקו*נ. בפני ההימד דבר לך דחקדחכורה
 האם כצוג לן עדרן פה לף וצפשג1קאאלא
 שבשושימוסב

 ב- שבת לחלל תמהיל כעת
 ההלה והדקק ובשעה כוי פחוסתשעה
 יצסרד ולא הקל מאיסור לפניו קח"שמשר
 לן עדיף דילמא או החשידנו נבילהלאכול
 עדין נצטרך שלא כוי עתה עדורקודמי
 יצ- ועזיז דאף פבת חילול באיסורלאתהיל
 בעוד "ה1דה נבילה לשמל החולהטרך
 ב- סשבתחיל לן צדיפא הא אלי מרםנצביע
 דהוה ואף מוקדמת בשעה ודחיסהאיסור
 קל.החר

 נואלו גרא*ש, דישון היטב פדרקומה
 טפיל יא אם יציבתם הולא יל הראב"דאת
 לא אם שחוס ולא נבילה לפניו יש אםבשר.

 ד- דהיינו חח אק"ג, ש" - בשבתונשחס
 ש- היא והואצה חי. התרנמל ידיןהשתא
 בשעה אז עבשי בובת שנשחיט לאאם

 נבלה. דק לפנת יה" לבשר אחלהשיזדקק
 כ- להדוס לן מוסב חתם כנ"ל מיאוהשאלה

 וי ואף יתר הקל האשרד אוהיא כיןעת

 מוי דילמא 11 חיסור. לעביר סק1יימיםעי"ז
 טה דעי*ז אעץג עכש? שכשחוס להמנעסב
 זלו. לאחר יתר חסוד אעצר לדושיחרחם
 לאו על 11א שיעבוד 1סב י"א כיומ"ש

 סקילה, אטמטם על אחרים משיעבדדדבבילה
 מנ- חמור דשבת להוגיש שיקא טענואין

 עם להמתין מוטב דאהלי ר"ל אלאכ"21
 ל- יזרקק כבף שהחלה עד האעידשהחת
 ובת איסור לעבור אחרים משיקדירובשר
 יעיז 5הךא4 לושלש פקינג אע עברייןבשעה
 כבר שבת אעצר כי יל אבל דצט1כ*ד,עשני
 לו וכמחמין ובבישול בהבערה לגששותניחן
 להק- צורך "צ ומע"כ דכמו הנעי נטףחשון
 הפקי*נ קוום עוד שבה אנדוד בדחתםדיט
 סוכן הכל יהי לבשר והמדקק שבשעהכדי

 לשחוט גם כבר עלנו מוסל כן כמובשבילו
 לדהיית לגהום ילא הקל האעצר "שוההיא
 הזה חמק אח"ם נבלה של החמודהאשפד
 ימיר רבנו בדברי להלן שהר 9יפמחר
 מנכ"לן אאודי תרי דאיתן ושכאשכתב
 ה- אבל מותר אמאכל השחוסה הקל,אוחו
 עלה, הביע ואר" אכנר עצמו התאכלנבילה
 שה- בפן נמי אהכי לכו קודם חש"צהתבן.
 שעריה מלאכה כל ויה שקוום תורהתירת
 עשתה כצ"ל שיבוס הלה ששבלבשבת
 וותרה חכת איסור דרק הבהנה איןבשל
 הוהרה אמריקן דשו סגל אלא נבילה,ילא

 שיתדה, - האיסורים בבל אז פקרנהבמקום
 כשעינן דאע4ג הר*ס' בדברי אהסשךחצו

 כלל עבשיה עהמר יששכר כמי יההההוהרה
 תעיד בע לחלק דאין יסמר הפא ה"ח"כ
 יידן בניוון הבפרש שש*נ בשעת לשיר*

 נבר וויולה עד מלעבור שימהלמוטב



יטראישנ
 נבילה לאכול שיצסרך ואף לבשר,יידקק

 ?פ- בהזעה זובח לחלל מלהקדיםהחסוהה
 מאבי- דאפ"ה פסיק שכזז פק1*ב איןעדיק
 לבל בחיא דהלכה הקל שאוטה (ןתוליו

 וממילא תחלום קל הקל דמאכ"4קהדעות
 ודביק. אחוי*ד קושית קשהלא

 באש- הרוש" סברת לפי סבסודוביותר
 חש- דכשיבא אף לעלען ילא שכיסאתשיך
 שיסחו וכן פקו*נ, בפני הצועד דבר איןבת
 לח% כמחגה שויא באפעה סשליגקבא?
 דם- ווא והמברא ידההה שפקעת אףשבת
 מאנ- לזה למצם טלא וההוו עתהחףבין
 היתר לקוי יבא ולא הסצדקאות כלשות
 היכא להתהר מחריבין הת"נ פקך*נ'על

 גל שנעשה חמוד בגד בקל לעשותדאפשר
 על יעבוו ולא כדי הול לשהדהאפשרחת
 נמתיישבאכילמ ולא שוחסין ולכךההסוד,
 ודופק.נבילה

 על .שוקטה הרקן קושית שמשב והשתא-
 ושבת אעיד לכפי שתמד דלתאהמחב"ד
 למה כן הף וראפ" ושהר נבילה מתעצריותר
 ביתר ש שהו% האאמד אוחו נאבוללא

 דסש- ידע השהחל שפ אכהן ייייעפש
 י"א גובת או כעתד אאהצדים שניצמדק
 שתכף ספניקל

 בזכי
 טהיא נבלה משא"כ

 לא -שכד רק היתה והשאלה בעצם.סחועב
 ה- שהדקק שברועה כדי עבשי שבתנהלל
 נבלה חיסור דק לפנ? יעמוד לבשראליה
 ובאי- לנמר שאין הראדאר ינשיב דצ*זכג'ל.
 ש- כין דהרי לפננו, צמד אינו ,מ2תסור

 לבשר הדקק שהזולה 5דאש ששוהיעים
 לש- עבש? כבר מהברלים 11ל וביםאח"כ
 הי לעת פרכן שיהיו דנב12ר לל דפייןחוט
 והוי לפנן שעותד האיביר היא ע"כצידך
 הקל האאצר שהיא שי פקדת פוניתרה
 החסוד האקצר דחסת לנכוס ושצריתר,
 . והבן. נגמילטל

- - 
 ב-המחבר שכתב הלשון מוזייק ששירז--

 שוח-בשר צריך שיבסס וסלה ה" סר,סעיף
 לו.טים

 וכו' ובילה נאכילנו חומדים וא?
 %ר חו5ה2 ואץ הלשון 2ה "ל*דולכמורה

 בפשיטות שכתב הפר מלשון אושעהופ

סבא

 א*ו להנ"ל אך נבלה. בשד לו יתנו%א
 לאפף הראב"ד סברת ללסתנו באדהמהבר
 .עכש? לי ששרתמים יפש השואל,משאלת
 בהצ- השחבב כצת נשחיט שלא שסריסואין
 ו- נבלה' באכלסו כבר לבשר שיזדקקעה

 .. .ךי*קן

 חולה עשממהשפקתי..נכל ט"ב% ו2ע זהזהנא
 הש- עלו- לחלל שיצסהסר כשברברשיביס
 סותר כבר .אאם מכויסת סועה עד פ"אבת

 קודם ועות- 2ט8 בשב"ס דלזמ4ללהקדים
 ווהרושא במי להסתפק "צ חט ל4 שלכן
 לשעה בהתפח-קודם.~ לאכול. -ןפ12כרחצוהר

 חכיל15 לעקדים כבר -לי שוחר ושוםסצ14*יסת
 ש- .לשוחה סמיך עד לאמתת וצליו זיל5אאו
 ע*ב פר. ימס להרשמה ומצאתי מ"צ.עה

 לששוה שנדכדך ברור שאם בפשיטותיוכתב
 לעשזת ויכרח איו אבל בשבתהרשינה
 וזעוה אחא -9(ד לאחרה גם עמל אלאתיכף
 נומחש משבכח. זה  הרי  השיי אספכןבכיה
 שלא הונף גפף מהוים וברים אח"כשם
 בס- הארכתי בבר אתרת שבת ספקאפ"
 - -- ואנוטל(. לענ*ד הנראהקחא

 ב- הימרה אדח תלה דיתי נלבלרתבעת
 אסיר א דרו" דשף'א וחשף או פק*נ5ה1ם
 אז -ייתרה וח"א ההכהח פטמן עדלעבור
 זהדי*ז קהרם עעחע ' .כמה להקדים גםמותר
 -דסא- הדין לא.-,הןה2ה . ויבזה הבםשסתמת
 ועמיעז וותר הקל שיק תהל" קל הקלכ"4ץ
 . של והתרחבה- והצלפי בפשיטוהואהוא

 ה-
 ד- ששום נסעם הרקס מ"ש יבפרטהאבדי:
 אם הותה דזמיאלה וכון פקך*נ בסקוסהותנו
 ישעתק זוין שעדיין אף ולמחוש להקדיםמותר
 יע- דאג ינדיר והנן טוסב (צ לבהירזקוק
 יה" ונכבר בשעה רק "אהאד זשזיאבוד

 אצבור יעסקו לכך.ההברח
. 

 -דשוה- והרוס
 במקום דוותדה דס*ל פצן 2שב"1סיו

 ס- בשוה- גם האיסור להקעיים היתרשקקנ
 האבדח. א?עדתן

 ההקב"ן דוגה ה2*ל, אתדרש יל"פובזה
 אביהם הדד בארץ רעב דיי עה*ככתב

 אבעו מבדהם כי נרע הףל וכףמצריפה
 אשתו.הצד- שהביא משגגה, מתל חטאחטא
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 וה" התרבען פן פחזו שפני יעון במכשולקח
 ו- אעעצ ואת אוחו שיציל בשם לבטיהלו
 בארץ הגלחת זרעו על נבור המששה נצלכר

 לדי- אפשר דבה'ק ולפי עישש. "מףנוצרים
 )היא בסוטה דה*ל ונדרשו מה דגםסיף
 האלקים את המהעזת וחךראז עה,כע"ב(
 וע' מצרים גילך אליהן דבר בשאיר עשוולא

 שתבען מלמר ב"ח עסי א-ר "ץ( א')ונסות
 עונש הי' ג4כ זה נתבעו, טלא עבייהלדבר
 איהא ולבך סדות מנגד 5יה מנ"ל החטאעל
 את השפהות ירשי כי ייהי עה*כ בגמישם

 חד ושמהאל רב בתים' להם ויעשהאלקים
 טלכות, בתי התנא דוף חיי כהרה בתואמר

 דהרי עי"ש. כיתד כולן פ" כתופשוברשיי
 ר- כב"ש מלך שה" אביט באברהםסדינן
 שוה עמק אל עה*כ המורש בשםש"י
 עפק יז'( ה" )בראשי המלך עמקהוא

 חז"ל כמגש כהן הף וגם וכר. עליהםיהם אב- את והמלעצ האומית כל שםץךד.יווו
 בהן והוא יזר( מ" )"טס יה"כ יר'בבדו-ם
 אבינו לאברהם כשהה אבל עלית.לקל
 ידשן ההמבטן שכתב  השגבה אוחו שלהפנם
 ר שיכבד אחרי אולם הברכה, נתקתםלא
 נתבעו שלא במה הפגם חקי  סברסוים
 דבש בוק הברכה נהקיים עה'כ רשע,ויאוחו
 ובפרס והבן. ומלזוכה, כדצ'ה בחט בתיםלהן

 ורייק. אבחנה, לבבי ביתר שש=ךבכדונה
 בו שנשתמש כלי עושייך סלך לגבי יגלוכן

 ודויק.הדעס
 יק שהך הרובין דם'"ט נלע"דעבים

 דחו נפיט פקחת בפני דגיי אהצראא-א
 הצדקת אשהו והביא מה לפגם י_חשבהי

 אנו- חלא תה" לא כה דפין ואףבבכזול.
 6יי"י ואעם היא עולם ק-רקע ואשהסה
 רק דחמרינן כיע מ"מ נפוצה, למסורבת
 א"א בשב"כ הוה. טיחו שכשול א"כדחו=
 במה פגם שום אין פקףנ בסיוםהותרה
 ואף את, שחותי 2א אמרי  אברהם להשאמר
 הותרה הרי פרעה לבית יתלקח יהבןדעי4ז
 ו- כלל גצכעיל צר כאן ואז פקהצממקום
 ד- אבינו אברהם וצל שיט% היתה דוריטל
 בכל אלא דהותרה אמרינן טבת גבי רקלא

 ום- פקותי במקום שהוחמו עברינןאיסורים
 להסוסם ויש ודולק, גא אמרי לה אמרשףה
 דאולי וושש אלא איסור ודאי הף לאדשם
 חף וגם פרעה, יביתיקחוה

 על לסמוך יגעי
 ו- שמה, הרמותן כמףש ישמור חסידיורגלי
 יטל שסיר היה איסור, ההשי ה"  לאעב"פ
 הותרה הוה איסור ירה אפ"  דבאמתכין
 פשי ולגווע 'למשוש, עתה מחויב בעולכן
 עמיי מעצב מחמת עתה לו הנצרכתליכהו
 זה מכח ח"י עזב שהרי שההכרח יה"ע"כ
 שמה נם4ש זה על מתשורת במצטטהאף

 והלך אברהם הסך זה יצל עשן,הרמישן
 שהו- איסיר לבהם תשש רק איבי רסך54כען
 אין דגולה בכה"ג אשור יחידאי אבלתרה,
 קל 'בסאכילק כמץ שהותרה לאיסורלגרום
 אמרו הנ"ל המדהש וצל החפשךיין באריכוות ימנ4לקל
 כך צבעו אברהם ומדאמר אוב אוצחרגא

 ולא פקודי נמקום ויתרה דאעצדאמוכח
 הרי ושתרה אמרען יאי בנקל. .דאף',וק

 ה- לעשות להקרים גם דסותר לב"להוקפצו
 חעריז קודם נטשת כמה ייצלה לצודךאישש
 ב- לדילה עץצוחטק ומכאן משובה, זהשיי
 ש- בבילה שהסכל שייטב עברינן היאורכת.
 ושיתרה דביון יותר מאוחר מאטיוד נדחהאו

 והבן. להקדירן גםמותר
 הפתינו פר ביש"ם הקדוש וקביוהנה

 שגת וזמררה ניסא יאי נפלא, ענקכתב
 מלסבת שהיד ש צוה דלא דיקט הלהאצל
 ל- אק (מ,כ כלל שיבום חולה במשםשבת
 יצ- ממצות יותר ינשוב ס"שראל ונפשהוכיח.
 שבת באיסור כלל צוה לא דע*ז בעובת
 שיביס וילה אצל דחוה שבת אחא אבלוכו'
 ספני דנדחית רק הצבת מצות כאן יוא"כ
 ישראל לנפש גצכח יהאי א"כ ישראלנפש
 מצמר חץ כך פפני גדתה דמי יותרחשוב
 עיי*שי וסו* גדול מפני בדחהקטן

 ה- בשיטת נחמד דבר י"ל דבה*קויסתי
 דחו" כתב מפא פיב שבת שבחירמיקס
 בפיה הנן הבר נפשות סכנת 11ל שבתהיא

 ע- כשיעמצד הלשון נקט הפא יסודיתמה*
 יה- ואל יעכהי וכר ישראל את וישבוסנאם



ישראלד

 המצתת וכל דשנת להדד דס*ל משמתרג,
 ול- לגמדי כיתדה ולא פקו34 נפני י1ף"דק
 חדק. שבכהה חלא סקרי סיון ושרדהכך

 ש- בון כתב הזב שיכים מהל* בזהיואילו
 מותר סמצפתץ אחת של לעבוד אנסאנח
 חרש להנ"ל אך רצ"ב. מוחד, הלשחניס מד- הותהה יטפל למציק משסע ל21צר,לו

 שהמצוה השעם לוסר אששר כחן רעד5(ור
 ד- ישראלי . בנפש יק פקו*נ, מפנינדורת
 ול- כנ"ל מהמצוה יותר 12השוב לודרשתך
 דשי יהירים ספל ובת חמה האהדת בהל'כך
 אייעץ ישם כען גששות סכנת אצל ושה"צוה

 בב"ג דמהדי שלכים בהל' משא"כבישראל.
 ההתרה צ"ל וצ*כ דחו" למסד אפשר אי2ום
 רצה דלא שם ביש*מ זקה*ק שהטעיםוכמו

 נועם דרכי ודדכ" כ"כ ;ולו להכבירהקב"ה
 והבן. ע"קש, בהכתיב

 ול שיטתו יתר עוד להצדיק "צ~ונגל
 ש- גובו אבער דאברהם דיגל אבהן,אברהם
 חשב ילכך ואוילה לפני עכ"פ ב*נ דין לויש

 ל- במו פקרן גמגום שיתרה דירםוכלגבי
 ושתאמר מצרימה לרדת לו בותר חרובבש
 אנתה שסבניס תקרי זה יאק את חויתייצרה

לה-
 סננה אצל הוחדה דהרי כב.ל מכשול

 הר דאבת אליבא אבל כלל. עבירה זהואין
 יק אמרתן ישדפו ואצל ישראל זקלהם

 ל- לי ה" אסור וצ*כ פקינג במקוםדדחד"
 כעבש. 131שי'כ מכשול להטהכניעה
 את ויחורו אנשים לך זולה בפסוקוהנה

 יש וגה לבנוי נותן אני אושד בנעןארץ
 באה לבצ*י כווזן אני אשר שההדגשהלפרש

סבא

 בב' הקבבה עני לבנ=י הנוע שאר'"ללמדנו
 יתדרשו ובמו ושרף 23לאך עש יקאובעצמו
 שפסים אצשה שצרים ובכי עה"בהזבל
 יטעם וכר' שרף עגי ולא סלאך עתילא

 גבוה עתר במןרגה הם דישראל בילהדבר
 להז- שיצטרכו הנכון גע זה ואוןממלאכים

 רק אררי את להם שיתנו למלאכיםזקק
 "הבןי להם, צוק בעצמוהקבתה

 ר- למקום בספדה משלי.גק ראיןובהא
 כמה י11 ייצבת קדדם ימים 3טה כוצתחוק
 דהטעם כג'ל הדירה ודעת 2מ"אשונע4דעות
 ימים מ וכל ותא סכנה מקום זים משוםהיא
 במתנה תראה מקרי ובבתא קמי ישבתחזקם
  שעומד דבר שאק סגני השבת אתלדוות
 בגוף הספהשים שיטת ולפי פקו*2,בפני
 אבל זייי' שבת אם רק שוה הרזיהדברי
 דברי המשך איש ויתרה לגמרי הותרהצם

 נותן אני אשד ובו אנשים לך שלההמדרש,
 להם נוהן וכעצמו בכן דהקב"ה וכנזללבניי,
 ח- הישראלית דהבפש ימכאן מלאך, עגיולח
 לפרוש סגו המדרש שואל לפיכך ביתר.שונ
 ל" דמ0פקא ימים, 1 לשבת קודם הגדוללים
 ומשכ"כ סבנתי אצל ויתרה דשבת אסרינןאי

 או סכנה, והחש היא שהים אף להפליגניתר
 שכיון דזצ" אלא הותדה אמדינן לאש5א

 וכסו מהמצוה יתר חשוב הישראלישדבוש
 רבו- שנו כך ל4 ופורס הנ"ל. היו*משכתב
 הר- וכדעת וטח הספינה את מפליגין איןתנו
 השבת את לדחות כמהנה דושאה משוםו"ה
 הו- לא דשבת משום כך לעשית ואצרוא'
 ודו"ק. היא, דחו" אלא פקו*נ אצלתרה



עה :באישראל

 דרעוין רעואבעידן
 נשא פרןבמ"ג

 אהרן אל ובר לאמר משה אל ומוידבר
 חמוד בנ"י את תבהכו כה לאמר בניוואל
 וגוו פניו ה' יאר וישפרך הן יברכךלהם

 החידה שאוד זה אליך 5בי ומ יארובילקוס
 בתלמוד י25ך שוענך קצ*ש איד, תורהכדנו
 כי ושיסר חן לשת לראשך תוע וכהנא14דה
 בבוקר זקדק נתנה וגו', לושוצך הם חןלית
 א"נ במב41 ומ יבהכך פירש"י ילפידצגשש
 הממח לבוסת אוצדה ברכת להקדיםהיקל

 חממון ובחכת נצחנם בחכה "קששהתהה*ק
 זמנית. כרכההיא

 ת- אק ד( )סנהדרק אחדיל דחנהוהנעל
 שנא' דית על חלא נידון חים 9ל דהצחילת
 בחיס' והקשו ו5ף מדון ריגשית 5רםפוטר
 פתת נשאת בתהיית האדם 'נואל דדייגצם

 עתים קבע אם ?שאל ושכן הלאוזרבאמנה
 כל וכי י*'ד והבת לא/ בשבת כמכול15רה
 בא- צר'נ אם וישאלתצ בבא"פ שסקאדם
 גפנו תהה העשב באדם ירידי ומלכבשמונה'
 אותו גם וכי כפם, לשום נזקק ולאותאנתו
 מה מפני יל'"ר ועתי בפה"ג צ*נ אםכמחלין
 לאוין. שאר על נלא דושא בסהר עלנוואל

 נדמה צדיקים וכו' ושוחטו ליצה"רהקב"ה סביבי ולעובל נ"ב( )סוכה דאהז*לוסל
 כהום להם נדחה ורשעים גבחת כהרלהם

 ומק- ובר עונין והללו בוכת הללוהשערה
 ונ"ל כשער, אנ כהר היצהבך מהו ובאסתניין

 שעי- שנערפו רע האדם לב יצר דהנההאסח
 תכ- וסכינים השוגרת ושהצבות חוצביםרים
 בעי- 5או קל והכל העולבות כל לכבישנעת
 אינו שעדתן חושב לסוב השואף המירניהם,
 "יתו טוב לא והא כדבעי להתעשתיגדל
 נאה ביה ויבכה אשה תצא וכאשילבדה
 ותעצמי מחמדי לו מ"י % מאד טובאוי

 מעין שמש 5אד, מאהבו אדם הה"בנ84
 הא"ב שאקש, ימישו מוקיע פךשהרב,
 עדיין ומה איו טדכ אשה, נשא כברכחשר
 די לו אין לע"ע דהרי בלבבו ואשרבחלקו
 יגיע אז יתר מעט ישתכר חס אבל -זהב

 לו מלעת האמת שלם וכדר, הסובלתכלית
 למצא מדאגות? תפטר מתחתן דכחשראח"כ
 עם דבר וזדשות דאגות עליך באים זיועאת

 המ- וצהותיו שלו ודאגותי אדם וכלבעמו,
 אוחו ומבסלים עלת ונאות המתרגשותרובות
 כי ורואה לכו %ל צחן ואז עשי"ת,מעבודת
 ו- לכספים 'זבה אם ישפי מעתה, אז לוסיב
 מרבה נכסים מרבה בו לו משמרצנבסיס
 לע- מששבע סאתיים ייצב סנה לו וישדאבת
 אשר אושרו וא" לדשון, לו ג?יח אשןשיר
 והשה בדבר מתבתן יכאושר כ"נ' בוהפץ
 הבל, והכל א"ע יירה הכות פעמים כיהוא
 והק- פצצו, בודח יהכבוך הכברר אחרורודף
 מהעולם, אוהד סוציאין 4תבביד והתאנהנאה
 והכבוד התאתת כלואחר

 מק~
 לידתו, יום

 שהע ומעילים שורם אשר לעולמים ה"וכבר
 ועכוז לבם, וחשובת עולם תצנוגי כללהם
 פחדא בההוא זיסנא וכולא לדעת, א"עאיבים
 ותיע ואהבה כ0צ יוזזו שמא יתינקא

 לא בדרך סתעהו והיצה-ר מנגד, לותלויים
 יציג אם לו "ןי"מב לגו על ומדברדרך

 ו- התאוה את  שהישיג לאחר צלםתאוותיה
 עד הרעב וכדמען בה סהשס חשותו מלאכבי
 מדאי יתו לאכול מדבה הכמשר להםפת

 רוב עץי מתים צ"ס ז"ל הרמצכם הדלקיאה,
 טטפות בתשות כך, באכילה ואםאכילה,
 ופחל"ש4ת יבמו וכמקצרות עאכו"כאחרות
 ור- ש'בור כלי הוא הרי יסע ובעדובכוחו
 הליכתו מדף הה .אושוד' וא" חיע וא"צוץ,
 דעת סבלי באפילה כעשר יצרו תעתועיאחר
 אתי יצביא וכמשמר "2מא/ את ראה2ומבלי
 בארות להם לתצוב חסם מים 5ה1דעזבו
 ים(. )ירדיף נשבזיםבארת

 כהוס השש דהוצה*ר היא האמתפף'כ
 יעת של קמן ניצוץ אפ" תשיג 4שםהשערה
 השפל דיצה*ר כפצת מיד להבין המלחורה
 הסרי והדהצעים הע1ל5ית, מבי לאבדוהחפץ
 להם נדסה - דפוקת את רדאים שאעםהדעת
 אם ואך טוב' כל להם ומבסיח מקל,כהר



 סבאישראל

 ישמחה ששת אזי העז ההר על פספסיוגלו
 חיע וכל די, בלי עד ושד"ר ועהשיישיגו
 נתאוו- להוסיף רוצה גצה המגיל הרשעשל
 תאווה ושיג שכאשד בעצמו ובסותתע,
 יכגון העיב, להבלית יגיע אזי אחרת אוזו

 לשחק הנבור בחרס שחפץ הדעת חסרהתהדק
 ונז- ולהיבדל יבהר אשנית חסיכת ואחצבבו
 זה שכל רואה קסן בהיון לחרס אהבהבכר
 היצריד לו נדמה הרשצ הם ושסית' הבלה"
 מ- הלע '),יוא(' ההבסורה יענים מלחבהר
 לערטל היצהיר את "קב"ה ישחיטאשר
 יפה" ורשוה*ר ותות לקזיויו יהמי*תיראה
 אמי- ידשן לרשעים ומאידך הרשעים,בעיני
 כחוט רק הבל גסיסת שהפא היצה"רתת

 ביצ- המושלים הצדיקים שהרעו כפיהשערה
 עריות מחשבת אין ז'ל ההמבים וכמבטרם,
 לבו וימלא וברגע החכמה, 3ע פנס בלבאלא

 ה- לכל היצה"ר ינוס 3רד ההושנקבחנמת
 תוהת לי וטוב הצדיק סיע הכשושררוחווג
 ר בוחל - ושהיא תאוה גש אזי וגו'פיך
 יצעצע זי"ע אאמד'ר ספוק ושמעתישכס,
 שנה מ/ זה אשו זיוע מצאנו זקהקקסכ*ק
 אסר עצמו ה% כל, מאכל עצם סבםלא

 מאכל בע כלל מבחין יאעו הק'אחמר,י
 אח- 25תאתת נזכר וכאשר אחר למאכלטוב
 הוא והיצר מיאוס, סרוב "קאה למץ גארות

 הרשע הקוך הצדיק ומתפלא השוםכקליפת
 וכו' ולנאוף ולנגוב תאהתי למשמסוגל
 טלפ"כך להצדיקש השי"ת ?רה לערדלולבן

 להם נדמה שתיצר לפי רשע יצאמדמעים
 קורא לאטם ולא והבן, להשך וכן וננעלכהד
 וא- כסיל להריע שלהעבה אדם מגלהחכם
 אמת כדעת מעט אך יתבתן אם שחריויל,
 הוא יצה"ר והרי ססילתצ' נדרל סיריבתק
 כבק"ן בת להרע כוצתו וכל בשערבאסה
 אשר ויבין האמת ידע אז ורק בעדה*ב'ובין
 חתנו השי"ת שום ובי העמים מכל בנובחר
 שך שמהעל יי "מס ק אודחסחת
 בוהזותא יאית ומנע מהתחףק ימאמר כלע%

 שמתה אק ז"ל הרמב"ם יכם"ש צ*דשמעת
 תרתה חלמך בחף "ממש ושפקות,כהתרת
 ולא ההב כסף יא חסה לא מימה יבח"ז,

 במושכחת יהבע תפצו וכי תענוגים;צר
 ושמח מחיים, כחי דבוק ושהעתהרוחקק

 הו- דעת ישרה בדעת הצניקו ומהקב"העל
 ומ- ומויל עצומה בשמחה ושצפו ושזןרה,
 מ- פיך הודה לי סוב באומרו לושי*תשבח
 שחצץ משפה אובתי יצינו וכסף, ורבאלפי
 חיו כל חזחדת*ק נתלמדה שצויםבמצות
 ומרג- ההב כסף ביתו מלא לו יתנוואש"
 מדברי אן מאמר ויבין שילמד תחתלעת
 ככל לבו בכל ויתעב בבוז ישליך אזיאזחל,
 הא- וחוה*ז סו ובאמת אמם, תאהבהכסף
 וצהל- ברומזה גירוי ימי כל יישרי שלומישי
 נראה וכפז זאת להבין יבהל אה 4בל גשתנו,הד

 העוה,ז, את לנו נתן שהשיית יח-לבעק,
 מן לעצות תוכה אינו רשע ויעצום הואוברוד
הביז'

 לאכול תורה ושדאל 5בהג טעםואפיל
 שנא' מרמ"א ככמוש כשבושת מלבגמוכלי
 "קרע- לאוצל ונהגו לש21ך, תחת וחלבדבש
%פגק"  לאווזת והעצם אחרחל ילפת 
 לקרעפיל משולה אהגר ההוה*ק מעלתשל
 כ- תראה עובו כלל ניכר אהה שסבהוץזה

 המועק טעמה 'מתבלה - למרכלהמתחילע כנושי אבל סעם, נלי בעלמא ובצקעיסה
 שנשר ההגהיק של טבעה כך אף ודבש'סחלב
 ואז ומתיקיהם. סובה יראה שסעמה אחראך
 דתהי- הנמתיק, ועדיבות מזעיקות לנדצםזחתה
 ברא- אשר "יצר' וחהמזועי העוה"ז בהבליפך
 ישיב הטוב וצתהיו כרבתו דקל עוברויית
 ,?ל השוא דצצוה תהודתי אחרי ילךכאשד
 "טובה" סעם כשכבר מכן לאחר שלםהמע,

 אשר כלענה נמר רע בי לדעת נובח -י
 אבר לי יתן מי ואיסד  ובולל מהחייהיש ומת- דחי אל מדחי חושל אלוקט "' חתעזב
 ושם הראשון אנשי אל ואשובב ואייכהכמצה
 3ב*ר אתבל וע"ז בעוה"ז, חיים טעםארעם
 יסורים, תצפן וללה תחלתן רשרשס"ה(

 בן'ם שיעסוק סזששבות חישבובתחילה
 ב- מכובד אדם הה" הרבה  טמוןהשחכר
 ורוכו ראשו כחטר אח"כ אולם רואט'עיני
 עצבו חת סכר כי לל סמ"רר בבורםשהש

 בל וממהר לילה ד"א יום לו ואיןלהמסחר



עי בכאישרץ

 הריי- אףי מובל לטבח יחשוד למסיתויפי
 אולי וכחותי הכלבלה, ישל הפח" עלפה

 יבש"ע לי, אף ועעק ארע וסגהובדלדלי
 ש יסרתי מבההמ*ד טהלכהן לבי וששהיאך

 ועטה בבעול, ונפלאות לבדולותהחש"ק
 במס- ולילא עמם מרב עמלי סכל עלקימה
 שוס מבלי האש לסגלה עד וסוידחר,

פנהזו4
 לפני ואשנון יין ליזע האדם כשבא%5ע
 באמינה, נרו אוהו שהשלע "קב"הממגה
 ורדיפת הממחד לעסק נכנסת שכבר אחרפ"

 להורה, עתים קבצת האם עתה אסורהמבצן,
 ב- תא קודת עושר תוצא היעז לא האםר"ל
 הגפו מטאת כהורק שסק ה=ת איייעהףז
 ההורה .שסק על י"א השאלה ועיקרוהשף,
 אדם, טל דינו . חאלת ד"ת שעל חזאלכם"ו
 שהמו"מ עתה רחשה הינך הלא לויאוסרים
 בצע כצד משהשהית בנשפית עתדהאדיב
 דילך ותת שילו לעשות סטיב והפתכסף,

 עו- השאלפת בלבד זו. לא ועתהלאוייטש'
 ונהיית ,צהה14. אלא עמבר, בשילם עומדלם
 ב- אולפת ובבצימ"ם בסיב .בו לחנותיכמל
 כראת השי"ת כדרך וסחנהג לדי אתתאם
 ואין כדשה, לשיתה אוי ורצוץ, שבורעילם
 ע"ז. פה פדאיןלו

 בגרע דהיררת יאה1יבו במוה"רומצינו
 11י והיו תאכל, אפל זוגן עו מסלוא"ל
 סכל אתל זה" ש5ה, ארים עצם טעםהק
 וסל- המעלות, ברום והיי נפשו, תאוהאיצר
 כמ"ש אוחו רמגבדק בשר לו צדלין העה*ש

 בא נהנה לו חסד לא ומאחצה נס'סנהדרין
 שעץ לפתוחר והתחיל שפל .עודם נחשלו

 יבא - לאוכלך השי"ת שסר אשרהיעת
 על יעדיף זה רצן בשצלם' לו חסר חשר"וא
 אינם העצים 15אר והבשר 5אילנווקכל

 שסבול היצר, זול דרכו רכך לכלום,שהם
 האיסו- את רק הנעשיב וכללאה, ושצלם%ל
 שאם לאדם חפמר הפזבות בדסהצותירים
 ה- ושל המנוחה אל יבא - הבלי אתישיג
 כ- ברים הץו כל יחי אזי לאו ואםנחלה,
 - ברם לו, ומתפתה שאמהה 5האדסלענה,
 שיצא בלבד ע שלא האמת לו נצרעהח"כ

 אלו האוות - אדרבה אלא זאת, סבלנוכר
 הששט בצם?עקו תשח חיש את הממריםהם

 נמדה פשח*ד שאכל אחר באדה*ר תרןנענים

 ה- -מצצת לו שתה סם ראה ואז מתהעלי
נחש.

 ליחן עתיד אהה סי לשני ודע הדלור-ש
 דץ לשת על דל הגמיא ודקדק וחשבותדין

 ו- הצלל לשק, שי אשבה אההוחשנה,
 הי על מזהק אשבץ לנו % לואומרים
 ושהיתיך ויו מה שיפצו אייך' וילהוצאות
 שתע- ע"י עתידך את חשבת והיאךומאיייך

 ומאידך ההמה, במון ותשתבר במויםסוק
 נחת שבעת אחם כגז, של החוצחות היסח

 5ב- סכל לך יצא ומה כשאיפתך, זהסדרך
 כזביו בבידוד יהשה ואז הנעימות,גאזהך
 השעוש כחוט הוא הרי ובשמת יצרושל

 גהצן ל4 ה" ואלי והערג כך, עלופתחתי
 ינסיל שפל חכוי "51לל וילך ה" לאיעת
 .הש

- 
 לכם ולקחתם עהקפ הסזיש ההזפ ובזה.
 חמור )תנ"נמא ובמחרש וגר הראשהבעם
 אלא תוש, פיז השלח 5יא יאשה הסכ"כ(
 וי ע-ג עחצות לחשבון ראשה ראשוןבאי
 הכיש הלמ"כ ודקת ימנם ש שדן האחוגגבים הסי- ו" הישראלי הא"ש יוקש כאשרהנה
 יהףח דלא לו חדשב וכו' ריח יקא טעםש
 היית ובתמוים האושרוג יאכל אם אפייתר
 אפ" לו "ה" דבר אווצ דסר'ס ההומים,את
 שום אין הכשומת קט, ליגע רק והתמהםרוג האת- עדשי דלא הערבה עלי חת יאכלאט

 יצ- 5שצחוצ5 דוחן וצא והכל געיתם,הסלוק
 להנרי אפ" רצ*ל לכם הלקחתם וזש*הרד,
 תתבו- י'כ לגופכם בעוה"ז ולסובהגםחכם
 הי ול השנא טוגות אחרי ללכת שאיןננו

 הב- שים ישי ואשן כאין כהי שכליצהרר
 כל תדעו שמושד הפעים, ארבעת בעדל
 ישף וסף דרש לפצי הפפהתם אזי -זאת
 בהשיטה ובקוהו עצי תמידי ממתת ונסחהלו

 ה- כשלכם חיים בה"א הדנקים ואתםחנמשש
 עיונות לרובץ העשון בסדרו השויום,
 האי בחשבה היסב יתבטן המינים וןדע*י
 שמחה ישיג ושוב בדרך דבקוהו שעיישיתי



 פבאישראל:"

 של ודמית וחשבות ובבא, בזהאמיתית
 ברוחניות לאדם להרע ויש והבל עקריצרו

 וכנ"ל.ובבש2מזת
 ול- סושרהתא לצחר" המען ברנת~כן
 וא- בק*ו(' )ואייתי בלבד מוטבע הויפנ"
 רעב נבושר שנכילתו קוהם דהוה הטעםפ"ל
 ל- רעמו ואק האכילה את פרוד במעשיבהוא
 קנדן סצנות אחד יילך ליבו דהא ל"מבדך

 אדלם ודים, חיי אין וגשסהות אכילהשבלאו
 האב"":, מאית ובואס ושבע ובשכללאחר
 שה- לזמתיות כמהלל ממברך האמת אלבא

 וכו' אמת חירת ל2ו ונע התועים מןבעלנו
 וכנד. לבסוף אדם הול דייורים הממר- הגשורות בשרות נתררדד שלאכדי

 אדי קראי ורמי הא ליושב אפשריבזה
 הארי לה' כתיבדדי

 התארץ מד חמלחשה
 השניהם לתה( בברכות )כמוש לב2*זגבחן
 פ" ופיצה, הארץ לוד אם דחמראמנע
 ול- להנאתך היא לך והוחשה הארץ אףאזי

 ה- מלבד לנצח, עמיחי נחת ותרתהצובתך
 לא . עין צשד בשוהקב לך וכיפולםסובה
 ב- ממשות ולחשוב נוע, וכשפרץראתה,
 הרי אלו אדם לבני ז8 - ובגשמעתאדצעת
 וסוף בזיהום, כמרש קדמתה אדם 2ניטוים
 נפש, ופחי ואבדח לשאולכ"ז

 אע פי תודה, אלא סוב אק חמדאלולכן
 חלא כלל, הרע תערדבוח בלא בעולםטוכ

 ובמכבך אותך תנחה כהתהיכך אהדרתורה
 מסעיה והשיית עגה וכאשר עליך,תש15ר
 החש"ק שתיקות מעריבות מזעיר מעםאפי'
 בה- שדהשה הידוש כל יל ושמח שואזי

 ומוצקים חז"ל דברי עלת ושריביםחוה*ק
 ב- תהדת עולסך. בבת" צושש תופתמדבש
 טוב נקי יהחיה*ק צהרנה מעת וטועםחהך

 שצות לכם נתתי  סוב ליח בי ווי"הבעוה"ז
 א- בכל ולסובתבם להנאתכם ממש, לכםהש

 כל דבשאר פי' תעזובג אל 14רתיעולבןת,
 הריהו תאיתי ום"יא ושבע לאחרהתארת
 2ישתו-  במיהקר המשלהטה בהם יקץסמאם
 2נה לעסוק ומרצה בה המעמיק מה כלה*ק
 לא אשר שקשר בלי עד ויוחד קרתרנהבה
 גלה" עלי בחרטיתואר

 העשב?. אל וזמש
 ל- תשישו שסוע אם וצתה הכחובוז"כ
 את ושמרתם לשמה, בחוה"ק ותעסקוקולי,
 ופו- אזי בריסוק, אות נסירת הייפבריתי,
 ותראו העמים' מכל. סגולה לי והחתם כיכרן

 טד- בבכר משיגים און בעוה"ז רוהשקורת
 תך פשחקים וכבתי קוקסשת ובבתיטאות
 חלי אדבקו אם *, כי אלא וככהי, זימוןרוב

 בעוה"ז הארץ סוב נכל הארץ סלתרגישו - יסד ישכין הדרך האמת בדרךותלכו
 בתשובה אחת שעה יפה כי ותראו היאלכם

 המהשב. מיי סכל. בעיה*זומע"ס
 א4"( הכא כנליון)המשל



 הבררם בית כותליביןן

 היסברגר טובי' פשה החברהרבני

 אשה בעדות אחד עדבענין
 עשץ שתקין אק ע*ג קכב דף שמוחבמסי

 ר' עקיבא י' דברי הקוהה בדיישםנערם
 חנעא בוז" וקמיפ5מ גירתו אהמרטרפת
 כפ-גי כותבה יאיכא בען סבר סרהסף

 א"א שרעו זקת כען וסרס חמיבציצות
 ע"כ. דמי נפשות כדעילעילא
 נתב הכסה סגירושק שי"ג הריםחצה

 אמ- שלא בוז*ח אשא עפץ בודקין יאיןח4ל
 טשום להקל יהח להחפיר נדבר חכמיםרו

 לא 5מה ושקשה הבלח-מ עכ"ל צמצםהתרת
 כען דמש בסופת דכריני הגוף טעםמביא
 המא וסיים סינ". למשקל כשוכהדא"כא
 שבאמר לא אם ותשאן לקושיא תירעץסצא5ר
 עיקר לשן בגבם דאבני צרוך לרבינודס*ל
 צ*8. חריץ הואטעם

 הכיה גירהשץ מ"מ" בשוגג והתק"םהתהים
 אחרת גירסא במהרש*א משבאבחהמפהא

 ר*ע בוז*ח נשים עשץ בתקע אקבגמ'
 במחי בישור נצריך בודקק, אשייםדיקט
 האלו. הגירסאות שניתלך

 בצדזח ההמבים ושיטת לגמור ניל"מקחרם
 תהל מדהבנן או הבוהה ש השא איאתוה
 יקשא אל וזישק סוא" פר*ג בשףהרפם
 בע- החמיה כשתא חבוט  שמתעיבעעך
 צפף או אשהדדת

 וכה ועמפ"ע וכה פפסי
 העדת על תודא חקפ"הה שלא דז*חובלא
 להצטרד שתפשו דבר שגל וסף עדים,שני
 השל אעד ואץ הזה דמע גופי שלא בווידשל

 חקפ"הה לא וכו' אמת ברבר אצן אםלמשמט
 הער בו שיעאר ה5א ונשק שובר סליותורה
 הכלא הכתב המש שפחה מפי ע-א בומיצו והא- זא בדבר מהמיט הק"ש 4"כךבשקר
 עגבי ישראל בנות ומשאריח שלא נזידד*ח

 וב" מע" סחורים מיתם ודברי עב"לפת
 *שמזיוישהחתיל

 מדרבנן העצו חבבהם4
 דהוה במשסע הורהב הקפיחה =שלא כושתשכ

 הכמים. הקילו לפיכך חמים ההגההק
 ה- כשיטת שובר דאותם תירץוהלה*מ

 ע- זה ואת מדרבנן איה ז"ע*א פח דףחוסו
 הדבר וניאמה כען ההצדה מן דברקירת
 שלא אע"פ כוונת מה עייפה לדמ2מיןהגק

 הבד עקירת עה פאק היעז זיהההקפההה
 ספר וקרית %17סי צהל )ובן עששמה-ת
 מדי רק דנאש בפשיטות שכן בר*םפשט
 הקפידה לא הל' דפוק צדיק אבלרבנן(
 ענש יתר דברע להטצים ויש צליתוהה

 א, מה הבה אשש" בפי שכ' הנשישדהרי

 וסמך טעם לו קיש אתהמ' רבדי עלשסיים
 חכמים לדברי "שרה הסכימך בא"פהמו
 ה- כוונת ו2ה ה15רה*. 5ע באמן שאההאף
 וכהחו- באילו היינו חורה "קפידה שלארגם
 טדר- נאמן וויהא חכמים לדברי הסכימהרה
בנן.

 באתרע קטא במהדחרא ושובץ שיטתאבל
 ה- ש נאש יע*א הרספקט בוברי להגסה

 לא עה*כ שושטים מפ' הספרי ומביאתורה,
 לעדות חיא קם אבל חש' באיש ע*איקום
 קם חבל אימר עסי וד' עיח ל' דבריאשה
 דע- מלתא משום הדבר ושצם לשבוצה,הוא
 מת"- דאה שבעצבן ובשסעיך לגלוייבידא
 לא אחרים גושי פצות אם אבל לשקדהא

  םךיצזצ ולזמר להכחישו שיכל שקרויתברר

 ל' שתרץ ובעה ומהרבנן. רק החת אופפי
 שהתירו בעינך יקווה אל שהתחילהר"מ
 עמא אבל עיזת פתולי כל ומתהחכמים
 הקפידה שלא אמר חסדי תשיב לאכשר



 סבאישראל

ש 8711 5דץ שמשפע 5כךע%  8"כח 
  י5פ שוצי שהשי הצת לוו"כמנידח
 לפיכך פים ואחיד 5מש, ?4א וההפפלתי
 נמי אחד עד בו מתחביבו תכפים.הקילו
 עד טייבו הוא אחד הדבר פ4 וכו'ודיהה
 מתרץ ובו עד מפי עד דהיית שפחהמשי

 שם דסש5ע עמה? פו"" .מפיה מר"מסתירת
 מ- והצבי ח-ל הרים שכ' 5דדבנן רקדויק
 ובעגלה בפומה ע"א וצרה האמרנהקובות
 היעיד אשה בשתת הכברמזן וכןערופה
 בדבר דום הרכם כוצת חס בעלה ייעלה

 הדבר אי חשה בצדדת אבל עדרתמדיני
 אגל למלויי עבהר משום רק נאמנותמשום

 אפש שתיי נאגשמהשו סתום נאטםושייהם
 בארעץת. עיתו נאמן שפחה ומפי עובדפפי

 4שיאץ2ים 5כל טן בסי הבמים והעטרת.
 בס" הונשבן הקריסו שכבר התוכיי עלכו
 ושהצת המאר פל' ובס" פו ובסיפב'
 ומה עטפ*ע אבל תוצדה מן הוה צמא'דרק

 אגו אין היידה ט דהות הכע"אמדרבנן
 דלא פיהקה כממכינן עדדת תנפטיצריכין
 בעמפ*ע היען מדמנתם הרים ום*שמשקרי
 באריכות.עיקש

 להבץ זכיתי לאולענ"ד
 מ- דאי דבה"י

 ולא לגלחי דעבטקש 5ל5א סשום דוגועםסר
 כלל שייך ולא עדות דתי ושפסימטעם
 בשירוש כסד"כ עדותדיגי

 בהמשחתי
 וכן

 וצבד אופה אפילו א"כ הנובעי מדגרימשמע
 ורק מהגת נאפנים יהי ג"כ וקרובושתהה
 הראי עד ספי ומע שנך לגמר שפנלפמפשצ
 ומ- מדרבנן. 4צ8 ש שקיד יתברר ולאשק
 ע"א "ךם לא הפרני שהביא חמשתלשון
 במדאי .אשה לעדות הוא קם חבלבא"ש
 ד"ח-כ כשר וכעדות בא"ש התייריסש5ע

 הרך דבר פעם עדיע ונים ע*פ בפסוקכ'
 דוחיי ממו אשפז בעדדת ע*א 3שר לזהסיא
 ע"א כן כמו עדות דיני מטעם הוהעדים

 דין פסעם נאי ההת אשה לעדחתדסמעטינן
 ע*א סרסה דבעצמו בנופץ יעייפועדדת,

 לש- דע*א יכסו אשה דקיזת לקנאלשבועה
 ודוה ,דק הצטעם כשן בעד רק הוהבועה
 אשוח בעדות גםכמו"כ

ש כונר דוושי שלובוקק  חצר 
 נחיש ה שין ש ששקה יח לדלהידח
 וששתה עבר 4גם קלות ירותי באשהאש
 שי94סו 8"-שי ולא אם4מגוהם סקרניםלא

 ה- חק החורה 3ע נאמנים אינם ולכךבשקר
 עדיין אבל 98נ1, משום להם האטעןחכמים
 פסולים ישהוזן נהרת דאפלו וקרוביםצרע
 ד- דחוקה מרקס 3שר כאן להיות צריךה"
 ב- תצורתי למשיי, דעבהץ כען ששקרלא

 בפילוש 3מ סרם בך*ה תשובה בחותועצמו
 הנרבה בכתצת וצ"ל פחמל. 5ידבנןיק 14א וקרנבים אש4 .אבל תדל טדרבנןדשה
 הי מן דדתה משסע הספרי ל' שמשיסהתהגם

 מבי- חרפניי - כנקל ממש עדותתורגז-מדץ
 מ- העלה 2מ דף ובגיטץ כב' דף כבתובותאו
 אלא דאיע ש"ס דידן בתלם(ידא מצינודלח

 בהנהה ע"א קצ*ג וף שליה ובספראסמכתא
 -- ושמס ח% ל רם תה שה המוי עלמ
 ושת שא קם וגל דייש הפסימן
 ד מאפ תש ומש %חזממ מתלאה
 צפ"ב שמש עתת ניץ %א לקהיעמזי
 דום ש עשת דם דפדפי למ מת%הד

 התל 9טס ושוו %כך תא,גשת
1 טסה קהה ללק שפף %אסשה  
 טפש 5תם הש% :ףל השי תם-חב
 זה כל אבל ומ-זח. דשאר  יויןוןדע"א
 קצת.ויחק
 לתרז ושכשבז ,עם תמצ"י סש*כ יקור_
 בע- יכןגפעצץהם ימםזת ב5ף4 הר"טדביי
 זבדק ש-ע עד,, נחף בצד זיתן אקאעזזח,

 ג-
 האתל אשה מחמל 'שע"א נחים נכלג'ויקמ
 סד- עבשיו דעך נמצמצ ע"כ. מעתיםכנצ"כ
8ה ת  ח ק  מ   1 יק ש 
מביא

 זע5-

 5עף- יוףות :חש"זקו עצית נוף
 ע%*עע קאפשן ומן'ועקפ וףפ עמפ"עאת

 זטפן בקאם לדשצק א"א בתשב"ץאבל
 עותן סדק ויה דלא זממזיש 3עצארדשם
 היכא זחל. חה בזיה פו בס" וכתבכלל
 צרף (צו אין לגלהי דעגידא פלתאזעוה
 דרק ,אף בס" וף יבאפת עחץנ ושטפסיכון

 חטמן וצה ושוי לפי כצרה רטמיטעמפ"ע
 בס" חיל הקרו, מן ועה ואבלין 'פאראבל
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 וב- וכית )הרמיהם( י4ל לוב דס*לפב'
 פי- אשר משום עיורם פסול להעידמתבטן
 בם- לד דסה"מנק הא ס2רלא שוא ד2רהם

 מדרת רפא לשעירות ביקוד יוא קולאסל*ת
 מה )וצרב חצ, בהמרחן כלל שהך לאדבוקת
 נאמן אינו כאז הא עיזת בכלל דאיניבכך
 בדק כוו כונננו וצול ידווח תשפטימדין
 נאמנות שום לעכו"ם התורה נוע לאעדות
 א"א כמו"כ שוא דבר פחתם אשרמשום
 בלא יש פשטת % שיה" במסל*תלומר
 בלי שקד ויה מפיהם ,צעצא דמה עדרתדק
 שי מבבד ג"כ במסלחת אף וא*כ סיבהשום

 האמינו וסכמים יק ומשסל סה"ת ולנךקד
 ז"ל הרב אעצר ע5עא.( משום במסלעתלו

 ה- בזה חלק ילא זה בבל ומפורשיםנכונים
 ל- דעבידא דבמלתא בם*ש עלט ז"לרחב"ד
 ונאמנו- למעיד פסולים נאופים שיהוואגלויי
 כ' תשדבה ובסוף ותף וכף תורה דגרתן

 שחלה קו"ש טצצר"רק מיה לנו שיצאנמצא
 ולא קריב אנ חשה או עבד או עמאע"פ

 ז"ל הרמצתן דעת ולפי וכי לשקראחייטינן
 גם )דהיה עברים בעדות במסלקת גםה"ה

 עכ"ל.מהית(
 דב- להבק זכיתי הלא נפלאתיונוראחת

 בדמותם אילו דברים להעפים יכול איךה"י
 ושפחה דעבד בפ"רהצ מבואר בדיםהלא
 יקביה "אל הנ"ל הררם ח-ל מדרבנן רקהוה

 עבד או אשה בווזת וככרם שהתירובפינך
 ב- ינם שבהבנן דווה להויא הרי שפחתםאו
 בדבר חכמים הקילו "לפיכך שכ' דברעסוף
 הכתבי ו2ע טפחה בפי ע"א בו והאמינוזה
 דה"12 ע"ח דתשמהצ הוא דברי פשטע"כ
 הוה דשפחה מבואר שפחה החש ע"אאיזה

 שהע- הנ"ל בתשובה שצגובץי )הזפמדרבנן.
 ד- יברה כיף בפייוש אוסר בדיה כ'תקתי
 שושי מיס הדא וצפחה משי ע"ח בוהאמיצ
 שהקמיט היא אדא ניפחה מפי ע"א בומינו
 לפענ"ד חבל עמפ"ע השט שפחה טפי עדבו

 בתדאי חרצם דברי ומתאילת כן. משמשלא.
 שמש"כ(.משמש

 התשביץ בתשר שנתקשתי דברואוחו
 ח=ס הדברי הבנתי לא כמו"כ הר"ממדברי

 שכי ט' ס" בחאה*ע הבמים העמרתשמביא
 ה- הקפידה לא דבמדצל*ג הרגםבסברת
 2י ילעולם עדות ושתשסי העדים עלהורה

 משפטי כל ויוקא צריך עדים נוצריךגהמש
 מיתת גגי ורק ובר זל"ז לעדות פסוליןית השה- סשה דבה"י ורש" הבוהה כפיצדות
 היעת היא אם ערים כלל בעי דלאהבעל

 בנצל וקשה עיירה וכף להמלאששרקרק
 ובר"מ מהצת כשרים יה" ושפחה עבדדגם

 לעדנת .נשרים אינם עזית דפסולימבואר
 מדרבנן. רקחשה

 מה מיעשב בדברינו המבואר לפיעכ"פ
 יל ונ"ל בתשובה תכסיס העסרתשהשיג
 הרמסכם דברי בש" באו שכ' מה דבלהנוב*י
 ח"א התשבץ קדמוה בבר צו' ודזשיןבהלי

 פב' בס" וצם כמבואר יתר רבדיםוהחנפות
 הנהוני דשיסת ארש הנקל ולפי פד/פג'

 זה אל זה קרוב לא ברמסכםוהתשר-ץ
 בעלמא להערה רק זה כל וכתבתיכמו"כ.
 דבה"4 וליישב לעיק צריךדצד"ו

 ב- צובר והועצבתם לתרץ נרמזח"צנ*ד
 דקים הפל ביבבות פרן בדף הריסב*אשיטת
 וכהח- לגלדי דעבידא דמלחא להבנןלהו
 קא קושסא בתדאי כ*כ בגריפה עליהמרת
 מינסבא בדק וכשמבא דץ9א חנימספיד
 בכל נחשב כזה ופרסום דמלתא מהדיסננן
 והכן מדאוריתא נאפי% גמוהה כצדותמקום

 פשורכם דבר אהדן לדעת לחכם-םממרו
 ורה כתמהת השוב שהתא אמת דברי .שניכר
 הר"מ סברת גם וזהי עכ"ל. חצרםכפרור
 דבפרםום מהדי אנו לגלליי דעבידאדבמלתא

 1- מטעם הוא אבל גמורה כצזית הוהכזה
 וצריך כצדות נחשב מפורסם דהדברודת
 לחכככם מסרו שתחוב עדדת דוני כלבו

 אבל לעדות חשוב התא מפורסם דבראיזה
 שרשי נמו ע"א דק צריך עדפתדעי

 ובי
 בכרבלה בסוטה לחשל מקוטפת ש"צמים

 ב- הההרה 2ע ע"א נפש ולשבועהערופה
 מן בצמא סני ג"כ בזה דבפהסחם אמתמוזי
 בווקום גם לזמההע נחשב ע"ח- דהאבשרושו
 עבד או ויטה קרדב שיהא אבל בחיתאחר
 יכלו לא בחורה מצינו לא זה לעדותכשר
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 ולכתח"לא כשר. שיהא כאן דגם לומרחכמים
 להא- עדפת בפשלי שחכמים מקרתם הילא
 כ- סאגת נאמן כשר שע"א כון רק להםכפו
 להרמסכם עדחת בפםהלי גם חכמים הקילובר

 דזייקא משום גם ולריסב*א עמשאנטעם
 דל4 כ' נר סף חסד חורת )ובם'יסינסבא,

 ולענ*ד סה"ת ייה עיזת פסולי גםריטבא
 היכפות כל נסתר ולפישפש כבהשם.נראה
 עיירה(.קושיא
 אל גיחושין הל ככיף הר-ם שזנתויה
 צבר ם צשה חכמים שהתש? בעתךקשה
 קולא כ' ואב"כ ומרווו פסולי כל ואשבתר

 החו- מן כשר ע"א הההה חמה תורסהקפינה
 עמא גו והאמינו הקילר,הכמים "לפרכךרה

 עם2ה מעים פסולה ע"א היינו שפחה"פפי
 בפזה %ם הר-ם מתנתוזה

 סןה~
 הנא עדות

 כ' ש"1 ע-א תורה האסטמה ושהמותבוצני
 מדבקיהן חע נאמי דעקא בהודהויפורש
 כ- פ" בילה שמת לה שיעיד אוזהבשחות
 לחכמים ממרד שהסחוג עדחע מין 8שגצכן
 דודיהם וע"פ החלוא גש שירי אבדו5הם

 לעי מעשב ע-א ע"פ כזה שפרסוםוואלק
 וגז"ישב כפע*ונ גיטרה לעתרת והזובדרת
 ה" ההנהו חי ולכמש גברבריהם וכן הרקםל'

 אהיה גהמחת2 אבל וצליל מדרבנןוההה
 עה רגם מדבריהם וכן כו אלא ימהרבבןסאטן
 כנ"ל. חכפס נול דברההם ע"פ מהקתהוה

 וש- דיוח דאוצ פסעם כ' בר"מוהנה
 דמצם כ( התלאים מקילה עגונות חקיותשום
 חו בתשי י הע טעם עיקר ווה לאהנמ'
 ועבד אשה תמפי כען חמד ת"למקמאי
 עבדוע ולא חקילו 5ש,ה משיאיןישפחא
 לכך ודייק עכ"ל ?4ל ווטים פסק וכןדו"ח
 דכסצ ממצום דשא צריך לא דפשריהחוב

 כ' ולא הצבר אומה ע"ש דגנשיאקישקילו
 כ(-פידרנו גיתית הות ונאסף ז,צ*א ע"אסוים

 מטעם זללו ושפחה עבד עץכ רקלהר-מ
 לפי הסהלצקע להסביר יש ובעהע25ונ
 שניהם הריס דד*ע העלקת הה*5שהסת
 לעיל סהמר דריה דרגא דצריכ"םסוברים
 ושפחה עבד עץפ לא משיששין פאקבמשנה
 רן גם שסובר נאמר וכמו'כ בזה הקילודלא

 וצריך דז'ח לענע גם הקהלו לא- רלכךטחפון
 אשה ע-פ דמשיאין סוכר הת"ז ולכךדד'דנ
 דו"ח צריך דאטצ הקילו גם ולכך וכרדצבד
 אווה עץפ .משיאק דאע סוברים ר81סורצע
 דוקא. וצריךחנף

 בסי' רשיי דשיטת עתר להסעיםריש
 דאפ- טסעם כשר דעמפ"ע קמה' דףשבת

 אא- חההבה סינ". לקק?עק רבנזקעקשצ
 ה- דשיסת הגם - בודשתןתהתם כ'קלם
 אפק- מסעם הוה בשר בצמא דגםרשב"א
 ר- אוצרך ערק בשאלי דרק -עהי1
 בע"א עכל דאפקעינהנ הסעם להמרשא
 דא*צ צש5 ובעוות 5מ*ת, נאמן הוהכשר
 אבל ממחצת כדיני דהוה דבשמר אףדז*ח
 ד- בעילת סמורם רק דו"ח צריךמיינא
 אשה בעוות לומר ומתפח הק"מ.לת

 ב- הנמוגתי כמשוב אפקעים1 ומסעםהקילו
 זמן בו שהע גס לענין דסנהדריןפק

 ר עבד ע*8 משיאין לחקק הףכ1י*ן
 דו"ח א"צ כטו*נ אפקע"ט1 מטעםשפחה

 סוברים הרפט רצע אבל  אפקעהצ1מקריבן
דאין

 משיאי
 ולכך אפקעונהי אמרינן .דלא

 שלי- אדקור פכ"ק ושגהצתי דו"ח. גםצריך
 המחלוקת תלה שגק ליבושת נש"1דימ"ח
 כדיני הוה אן מהות באסן דאן אחד,באהבן
 אפקעינהו סטתם בא8 ע"א אי אבלנפשות
 נפשות דיני זזייך דלא נמצא רשעיכשיטת
 לקידו- אפקצינהו דהא בשד מיתת להלתת
 דו"ח, הש"צ ממומת כדיני רק דוה ולכךשין

 בגבו זורן" ביבמות ע"א קגצמובדף
 קח2 כאז לוק וכר לא חשה ע"פ ר*עחובר

 ש- ולאחר פ" שהוחזקו לאחר כאןשועתקו
 ו- אשה ע"פ דכמשיאין סודה רצע גםהיחזקו
 ד- שלנו בגם' חג"רסשית שני תקף וביהעבד'
 מיתרי דאמויוקת והכר תאיףם הה,מגיררת
 ד- רגע סבר שזקקך יקודם שהואזותקודם
 דצ- י*ט כסן סבר רקע גם ולכך משישהןחין
 דאק שלנו בגמה שנן מדכא אבל דר"חריך

 היא דהסחלוקת סבר רצע דברי וכףבריקין
 ע54 דמשיאין סותר רוע דגם ושהוחזקולאחר
 והבר דלח דא"צ 5ם סבר ולכד וש5אאעבד

 אי"ה( יביא)הטשך
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 רייך אל" אשרהבן
 והמסתעף היבם ירושתבענין

 דקי שטר אש 2*ג זז שמות%י

 מה לגרה1תא הלכסא למאי רחימארי"
 ושר אף כבפההק בהכף נחשל איטבכור
 המם אף ותושא כבטותזק, בהשד נוטלאינו
 אחע 4תלק אלקו חבי בנכסי זונים פיהנוטל
 פיכח - כבפותק. בדאר מזל אסןשמת
 יורש דהכם דילפינן דהא זלל רפ"ימרבדי
 ש- דשא אי1 חחע 2ום על ותקום המתאת
 אלא יוה כוהניה ושבסים כל עבש?ירש
 היבם חוו רב זחן אביהם יסרת אםאפי
 בשבילו שחשל אחי בתהום כהמד היבםהרי
 כב- ציה שדינו אלא אבע בנכסי יתרחלק
 בהי יום הביא וכבד בר14י. ננטל ונאינוכוך
 כל שימת והיא חר*ח שיטת אגריעגהות

 ההשמ"א הר6ב4ן והזג החמותםהפהטקים
 על כבפשוק בהאה מזל איש יבם אף,צים וספר- רוחץ על שאולקים עטןהשר"מב*א

 אבע בנכסי אהע חלק נוטל שאעו כשאזה
 בקרי דוה אחע מיתת אחרי ואב מתאם
 דף מביב אביא ובמאמץ אחי, לטנידאץ
 אם שם ושיירי כפקששי שפשוע זאבנ"ב
 ישומי לל 5ט-אויים החלקים 2ה גח"להיבם
 ל- שיש אלא לא אי החד נוסלם אםאבי
 במת דגמירי ששסקים כל לשיסת שםחדש
 הי אחיו  כשואן "מם"מא שנצע יידוואביו
 ששיהה היבםנתפלה ועטשי אבי ב"הה1ת בחלק 46הזקכבר

 סגכם וירשני יל המפרשים הקשווהנה
 בכור פה אי וצם דא" ע"א מ' וףלקט
 האי אף האב מיתת לאחר שנעם פינוסל
 זל "ףם ספץ ה1צ סיתת לשחד 8"שנמשל
 על ד"א כתיב אחי עי"ש כחוב אבעגוס
 אך כפרשתי, דלא גהייא הרי ע"כ, פעמי,012
 אלהנא קגם' בל ומפרש בעה הרגיערפותי
 נמי וחי אף ד"ה נרהבתי עיירה יתודא,ורן

 )ול- סק*ד, קס*ג ס" אסע הגרסאובביאור
 הקו- הנכף הציגה לא למה באמת קא41רהטה
 דק עיקי שונם כפד בדף לעיל יהתידוץהויא

 ד- דחכמים אליבא דב4א1ת דיל ביבןראה
 בנכסי 8"ש שישיל כלל ון*א ו1ם אסישי
 -לבכצר הדמיון כל דהא דידיצ אליבאחבי
 דסן'ל דד"י אליבא רק מסת כנמסי אלאאהד
 בכור מה כמי"ג אבהו לגבי אף בכירדצ"ל
 מה לדהרן קווה א"כ חמר האב בחש שאק
 4ן'(, אבע מיהת לאחר 9"ש נבטלבכור
 גם הא ב4ג לרבנן ד'ע ונבה הח"קקדצ*ב
 אחו ערש וייקום וק ותניר לא הפסוקלרבנן
 הש"י המחש תמהיכן מאבע כלל ושכירולא
 א4דק

 ס"ץם ילפי היבם יוזשת והצהונראה
 "עם ח"ד 2ךף שם כדשי קסת אחיעשור
 איט ש לנחלה שסר אתה שחלה אחיעקש
 נאמר וכון עקף קהי קירין אצלי לשםאלא
 יקרי אחזתם ע"ש לוין שאמר וכו' "ץםכאן
 לפתלה לולן האפוד זים 15ה בנחלתםאו
 פרשא שם והנס לנחלה, באן האסיר ,1םאף

 2צד לל טלוז שזנם שסף בבני ד8הדיבש"ש
 מקבסים יחייכו לא הנפדים מנאוה אחזרבנים
 או ובהם יסללצ אלא ואפרים כצנופהבת"צ
 2שה ששין רום ופק-ש'ץ בתפרים, אצבטמרה
 ה- שכל כען איי גילת לעצם נפקססשים

 חלק נמל גדול וחבט למלגלגתם נטלושבטים
 גברי ילקרפף )דפונו 4מר קטן ושבטגדל
 הקא(, קירח דף משלץ כיש 88א בראיפ~ג
 וייקרש נפם לוצץ 5ק היתה יסףובמדת
 לענין משם סייחי מה קשה וא*כ וסרלים ודג- נשיאים לשנין שבסים ושפריםסנש4
 כמשהן נום ממש ר"ל שם אלא היבםידהפת
 משם ילפ" והאיך כן נאסר כחן אףהש"כ
 דכ' דהא כשהש יי"1"י ונישאי זה-וו"נסלא
 לו ש"1 בשביל סתם אעו השמד ורףביבם
 והטל דאעו בכוד לירושת בו שהשחה א'דק

 החט כשטד סמש הוא דבשמת אלאבראמ
 השר אבי בבכסי חלקים צ' חצטל אנשיםכבן עכשי והרמץ המת אחי במים ממשדשתו
 שיא שערשי אחע חלק והאוחר עצמוסנה



 סבאישראל

  ששמד אחיו ע"ש "ץם והטעו במקומועומד
 בניס כב' אביו תחר ומתהחם בטקומוממו
 )ר האב בירושה מ"ץ4י "פסוק עיקרות"כ
 על בהמי טבל דאהצ הא דרוינןמשוהה
 דממילא אלא _ד,ושב(ירושת

 בכ~
 דטסל זה

 4צא רשפשי כין המת האח מנטיעפשיו
 בסניה ,שם שה" בעי חזיות - במקשןפיקד
 לירהשת בפגע בשם נקרא הי שכ'ישיאפרים

 אחתום בנים ליסף טלדים הי ואפא'א
 בצריי לירש הרזמצ3נים בב' מנלליםה?
 ותחת עפש ש מנשה ודגל מתיא יצריעקש
 ב- הירהרה כמות הבעצם אפרים ודגלנשיא
 רשיי. לשיטת יום ספים "ה לאלא"ה

 אתיר ע*ש "ץם דכי דהא פכחובאמת
 בדף שם אירא יהא היוישה עצם הכהרהחין
 בנכ- זכה שמייבמתו ונונס במתנ" ע"אמ'
 גיד- אם אף דקמ*ל )ופרשתי קהי שלסים
 ארע שם על יקרם עריס ובגמז לפתר(שה
 תפרגן אם והשתא קם, והרי רחמנאאמר
 ושוי א"כ נשתלה עצם על חחי ערש"ןם
 אם ענין אבו גופא ן4ז יזא גמזם4פוקושיחץ
 צ"ל ודאי אלי לא או כאן אהע ענשיקופ
 את שסביבם סח על מוסב תהיו ע"שדהעם
 פמילא במקסמו יששד גיתו את חמצםאשחו
 את להאל בין. בפקוחו עהצמד -ס"הגמשך
 עכ- נכסיו בל להטל בת האב ביהושתחלקו
 חהר באנפן 'עמה ברישב*א .ספייתישע,

 דלפה הקרא ממתשתדקם*ל
 ה- אב כש"י

 ו- כיד בדף ע"ר הנן כר"(, דלא עדשיבם
 יקוט חטף גמלה שקול ב"ר פהקם כיחישה
 ירש ד"ץם נ*כ מזה מוכח קם והריוסף
 עוז שלא אתחלנה עצם ש - יצועק חקאחי

 של "דהזז,1 בזה יאל גאולי בניקויןשמהמד
 גיר- אם דאף דקט-ל. פ" דבה"י 012המשגה
 . בנססים, זכה למתרשה

 מה צ"ע ולכאב"
 זבצןאר וצא פטיש .דבר דהא בזה הוציאה"

 ושנטחת, וקהת - קנה להוד. דבביאהבכ"מ
 מ- ד4פפדה דאע*ג יקל וש"י לשימתוהנה
 בלי בגס לפוטרה עצל- וכבר בבהיהקיים
 בתלת_אחע ליוטל לו.עיות אק מטםחליצה
 יכשהוא במקנמו עומד ושהיא סה עבהאלא
 הקמת כפסק הכבר היא יבמחצ אתמבקש

 שחיו נחלת ליסול זבוחו את ואיבדהשם
 איר אחי עקש "ץם מ"ט הבם' אמדהוצ*ז
 רקמת ננמר כבר . כיאה דבשעת ימל קםוהרי
 אה*כ, סוד מגרשה אם אפ" מגרע ות"צהשם

 ור המשנה של הנישא להבן עכלועכשיו
 אב של נכסים כד הכין כך בין אופרהשרה
 רמה אף .האב בחח לו אין בכור מהכבכור
 ב' להאל דינו יוחקר דאמר" דהאהיינו
 ש- זה בפלל וממילא אב? בנכסיחלקים
 אם אפ" יבים בהנעת ובהזיר חחי גססיהצל
 18 אלא לירי סגל ל8 זה האב עדרו מתלא

 שי הינו כבטד דהצ וסקר עמקיווועהצג
 ה- לשיסת חבל היבום )קודש האב סתכבר

 מיתת קודם האב שנמות צריך לרציעוסקים
 אז חלקים 2' עמשי נחשל והוא ודו"ק(האח
 נכסי כל גם עבשי שיטיל מצה נמשךיה"
 דעו עיקר עדיף סוג איש אם אבלהמת
 א אבע 5ת לא שעדהן חלקים בוייטול
 להשכו א"א שכבר יזבל לא אחע נכסיגם

 יפסיד לא .דעכףפ הגס' הקשה חףזכבטוה
 עשב ואז לאב"כ אבי כוסת דחן אתבזה

 א ליואל עכ"פ הלזם העצפ מטסתנברד
 האגמן גדומת הוא היהףשה זנה דבלדכהן הנסי היירצה ועוז אבי, בנכסי חלקיםכ'

 אהע יר"ש קם לא ואז ינום סועת שלחשם
 אסא אסע יהושה כעניני במקהפולשמור
 האב בנכסי לאב"כ חלקו את ליברלליבם
 תה אבי ענש יקום של חדש דו סכהאלא
 להקי הגם' התמשה ועא בחורה מצקםלא
 בשעת נכהן תלוי דהכל דאמרת השתאשות
 ב- דהן עיקר ויתיצג כבר עריך ושםיבום
 א"כ האב בנכסי ברח ליעל לרעעישוי
 וכי זב"ז -טפש תליים ונחלה דישםנימא
 יבום אלא תירץ ועוז ל"2ם לא אבאיטם
 רק רכשך והסל וכר רחמנא קלהכשלה
 דא"נא היכא הגם' מלשון כדמוכח רשילדברי
 רק זו קושיא הגפר יציבה לשה צ"עקים חפיס- שלכל. וכר אג דלייתו היבא "מףאב

 כצות תיבטל במציאות מתלה ראיןה"בא ד- הקושיא יאין לדיההו וצול ו*"אדברי
 תת- לא אז גחלה דין דאין דהיכא אלאיבום
 בחלה דין חמור "ש וקרבנן יבום מצותקהם
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 להיות יכיל לרשעי אבל לרוע, רק קושש1
 לח ממש נחלה שקיל דלא ושיכשושהקושיא
 ליצול דעו אם ואפ" יבום שצותתתקסם
 נכסים לאבי מאת שלא 4אב( סח)יוכבד
 ג"כ 4ת .כבכור שיהי' ונים פי בהםשהשל
 הגמ' קשיית לשי יבום ומצית תתלקטלן

 קבם בשאב רק הנבר זזחהדה דלא)והא
 אבל 32מים( לו יהב שלא אוכיח ילאמשום
  בשעת הבל ומיי דלדההף 4י* רקהקושיא
 לד- ם שחיקר לרבננ שיבל שםהקמת
 ת- ויהיו אבא חשם הקמת אחר. 14אויי
 - ובא.לשים

 והא איתא עאב יתז גרף לעילוהנע
 אלא חבם ולא יש השא )איזה חדתימהיכא
 והא מאצן( בין סאבי בין אח9 שהואמי
 האב מן האלה רחמנא 4לא בנחלהיבום
 לנחלה, לקמן ומוקם" אחע עקש יקוםכתיב ד- וכו' בבחלה יבחם מפירש"י השמם 3עהיש
 יסה ויו"כ חיא והרשבקא הרמותןהעק'
 בנחלה הביוחדים התריו לדרשת בכללצריך
 ננחלה הים אחע ערש מיקום הבלגילף
 דמום, % יל* החב 3ע ונחלה רתמבאתלן
 לכל ענת_ איו יבום נחלת יהא הקשוושנר
 אודו את יתיש .ושבם ח"א דהא לחלוחנואר
 דאם גקשא תוהם _עצן חולקים אח? שארואין
 בו ינהיג לא אע גם האם 3ע אוצי בםאינו
 אחר כשפפן הגב' פירשו התם ע, חדווהנחלה
 נחלה משתה והאי דלדמזל ונראהעיירה,

 ש- מצינו שאעץ שבתחרה נחלות מכלזו
 אחים נמה וריש במקום יורש א/ אחרק
 ה- יהושות גנדר אעה י דישדשה ודאיאלא

 אשהו את האיש יהושת כצץ אלארגילות
 שהוא ובעקם קי*ג והחלין ביש התשבשבי
 ה- דירנות וקרוב" בניה ודוחה אותהיורש
 שהיא סמה אלא .קריבות מכח אעובעל
 ביבום כאן ווורה א' לבשר תחשביםשארו
 אהע בית את שבנה כין ממשקיםלשיטת
 את לירש סעחדח נמלה דץ ההודה לונתנה
 חלא חדשה נחלה אינה לרשפי אבל נכסע.כל

 וא*כ ליההטחן במקומו שעו"ד אמרהההודה
 ה" מסתמא האם 5ן יק אחע היבם ה"אם

 חלקים ב' האם מן ליהש במקומועומד

 מן אחים דה"עו שרץ להקש הראותםאחים שיהי שצריכים בקתדיו קרא דגליהשתא
 שסד שיךא מה בזה חלף 4בל חתוי א"כהאב

 ליר- דאה דבלא"ה וגשום אלח אקובמקומו
 האס % אחי גם להגוע צריך למה ואץשו

 ב- תלוי דהבל יעקב מבני שלפינןלססקנא
 איע 8"1 זצדטל דהא פשוס נשפם ולאאב
 שבואר הזם בנכסי ה4ש האב בנכסיאלא
 כ"ד בדף דלקמן הפו רשע לשיטתהיסב
 בוכרא למצוטי בוימת מחא י' פריךע"א
 ה- דווקא ר"ל הפכור התיג דבי )44צדאמא
 מן בכוך ק~יהי' בין בשדם( )ד"א ייבםבכור
 אמרת ל"מ ההקא ומשגי האם( מן בקהחב
 ולא האב סן ונחלה רחמנא 4יה בנחלהיבום
 לאב( בכוד )דהרתו שנים 5י ושוסל בכורלא ממי- וסף בנחלה וובום דמען ופרטתי חםמן
 ד- והיינו לא לאם בכור אבל דמיינםהוא
 חבץ דיישו והם אחע ענש "ץם משרשרוגי
 הבכוד על קאי יזף הלכוד דוהי פשוטחףנ
 כאן הרשב'וח וכ"כ חבי בנבסי פ4שהנועל
 הוצרך והישבעם שימתו שי נאן פ"ומש"י
 יד )ומהעשב ייקש הנן כדבה שצל8"
 כ, בקש דלקמן הנמ' לכאורה לפרשאתר
 יריע 5ידצ ,ע*מנא -תלה בנחלה יבוםעוב

 יציעים ומגואו יפי לכאורה קשהדלרפב*ן
 עיי יהכל ניחא לרש'ע אבל דיחדיהדרשת
 אין דלהש"י עמצא ערש( דיכם האעים
 ושנהום פיחו את יטבנה סה מבת אחיקום במ- עו"ד היבם אלא אדווה פתלה דקכאז

 ירהשהו. את ביטל המסלא בנחלהביוחדים
 אחרת בפלוגתא שחלוקתם לתלותוניצה

 והצולח בסי" והוא וחורפות רש,עובין
 לך דאץ שפי אשמיו"י שהקשו זב"זרבין סעו- חשלת טבל בחוררה צ*ב( ס*ז)גיטין
 וולין וחציה טבל חציה שאק וחטה חטהגל

 דאחין דכען שהק' שם השדק דחוףמהגנה
 פירות קנק אמרת אי הן לקחתותשחלקו
 אל(- בס.-רים סייחי לא דשי הגדף כקניןלאו
 לתרץ רשסעתי נון, בן יהרשע עד חד ברחד

 דכ"( ג'ל שותפות בסתם דההאי דעלמחפות  לשות- ירושה בת חילוק דיש רש*ץלשימת
 חטה כל ולזה הכל של בחציו זכות דק לויש
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 וחצי הוא וסבל לישראל שהכת חצ"ח
 הצל וטשטש חולין והרז ל5י ש=ךותר
 אפ- ועדה ולוה לחלק תבירו את לכנף'
 שם הטענה שייקד א1ד שו עד לומד*
.

 9ם ובפרשיי כגת בשוהפותך אפשי דאי
 האחר והחצי השך 'לבן ששך "תטה חטה- רחצי בזה אופרות שאין כן אינו בירושה:ל
 בי בהטל שוהפוס הם אלא השני לבןיך

-__
 א' בן אלא שם ה" לא אם אפ" דהא
 כמכי' וידרש אביו במקים עומדתצא
 הדרש ע"ב( זר ג:עקרובין )כדאייבא*בועז
 לא אחרים בניט גם דרשנם הש"אצל
 זכרת לכלא ויש דאבנה כרע" וכדלםישר
 ה- כותת דאין פשוט לזה אלא בהכל'לס
 גחפיסת תבדד כך ש"יאר בירושה"מ
 מחלקים אלא בכל שותפים בולם וסיד:ית
 וסכם בכורה( שפרשת )כדסוכח ד-דושאז
 עטל שכ"א בעלמא ווסתן כחלוקת זהז
 ש- חולקים אין באסת כאן דהלא מלקות
  מודויי חרק לנמרי אביהם תחת עו"דיםלם

 של לחלק עה בן וצל ולק בע לחלקתתילים
 הרשת-ם כתב הצי-ה שכתב פי ויש זוען

 פש- לחסת לכם זאה והיתה ע"ב קי*גב"ב
 חם דק להיות סלה הפרדה סל איקאט

 כחמקת ואעו 4וא פין נחלה דקדקת;מ*ל
 שם והחצפן ב"ז צדיך אלא בעלמאותפים
 חצס' נתצם צום בשטכר'ק כמיץ? על?ולקים
 מיי- היכי ישבכם אפ" לתו וקשה_ראקש
 פשיטא  האדום בין ובחלוקת ריב "1 אםי

 מח- אק 083 גצמ2הת ויני ככל ב"יזריך

 רובצם לש" בבד צויך למה בעיהםלוקת
 טעם טחם בלא לנמר הערש יאהלפשוס
 שיי יה" אם אלא לעתקה הסכיםאיני
 עייפה, וחתר גאנין כברשים והאהדביצה
 טשיסת מיאנו הפתהףם וכל דחא י"לוהשתא
 ההחג' בשיטת סוברים דושם משצםרקףי
 ו1כ'-8 דעלמא כפתפות ככל ל"אויחסיה
 די ביבום כאן וא*כ ש"ל בחלק לק719
 ואק אחל נכסי כל את ערש שהיבםסצהצ
 מ- אלא להטה איי עשן חולקים חפיוצאר
 קשחו את הנשל יוישת כעין חדש דקכה

 יין דעלמא ירכתה דפסל לרעף*תשא-כ
 הכל את ליחש ראף סהוורשים כ-אבאמת
 אוחו לחלוק צהיק הנכם שהם משוםח15
 בס- עהמד שהיבם מז העזת אק כאןא"כ
 סמאי ישא באמת והלא לגמרי אחווקוס
 בי נע אתבהם בנכסי בין בהכל שיךישם

 ד"א היבם יהףשת של יתפקשש אברתםנכסי
 שמו את ההקים ביתו את שבנה דמשוםרק

 סל ומטל אנשים שני בשים ערמך"רען
 להם שאין האחים שאר פשא"כ אחיאצתי
 עצמה הירווה אבל ה8ח עם עכשףישסגות
 כבל קויבה בתורת הבל רשילשיחת
 ושפיר הרבצותהיישות

 "~פ-
 נחלות מפר'

 שלא דמה (ר'ת הופ" דיבום. לנאלחדעלסא
 הי מהסעפים הוא כפרשיי הבמשוניםתפלך
 מ*מ %ר חהלץ דו סחצ ונכתבואח-ם
 אזיל. לשימתי והאי דרותינהאה

 48"ה( יב14)חשפך
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 מבאשראל

 דיני לי פסקו הר*ן זפ" ע"א. סב')נדרים
 ליהנות שלא הזהירו מקומות ובכמהתחלה(,
 כל שנצסעד טרפך דר' מעשה ומביאטיפת
 נד- תורה. של בכתרה שנשתמש )עליזהו
 רצה וולא עמרם בן דירתן ומעשה שם(רים

 לרב- ואמר והתנכר תירה בכבודלהתשרנס
 א' )ביב וכי כעורב סרחוני ככלבפדנסני
 לי שרו השימר 3י "רשבוא והשינישא(
 שהשל הוא תורהט כבוד חוקי גרישאוצראי
 י1 11א חשרי ח"ח לכל כללי חוק הואכי

 ה- כבהו או ונחלות, ירושעו הלקשהאל
 סכירק שאק ובמקום כהתוך מתנותשואל
 דבמקום וכד נפשי' לאירועי ל" הצדיא"ע
 ונמצאו בדעו יכבדתן לא אוחו מכסויןשחק
 או כשוגגכן מדעת שלח תורתו בכבודמקילק
 עצמו שהת,ח לו נראה "ה כן עלכאונסין
 כ- הכבדוהו יוגו, שלא בדי להודיעםח=ב
 אלא אמר לא וכו' שרי דאמר רבא ואףראשי.
 ול- חיוב עלת להטיל רצה דלא עצמולתרח
 דצנוה צניעות בעצמו ינהג שלא בהיפיות
 ספק בלי- בו המכשים אחרים אבלייבוא,
 .טעם צהו ולדעתי בדבים. לשרסטיחייבים
 ומה ארצות. בכל ברעו הנהובההסמיכה
 משום הוא כי ההסיכה בטעם הדישדששנתב
 מובהק רבו בפני להורות לתלמידדאסוד
 היא והסמיכה רשותו בלי העולם בסוףאפף
 מעם להוווהי ונעכל לתלמיד רשות2תי4ת
 סרבו הנסמך בתלמיד אלא מספיק אינו2ה

 להו- דטותר להבנות בסבוכה ודוקאתובהק
 דיבל אלא חברות. בנסמכת לא אבלרות
 סעיקדא הסמיכה סעם דעיקר רישרשלדעת
 להיעכל לחה4מהץ מרב רשדת נחהמ2היתה

 ב- אפ" הממיכה נתדזזבה וחחיםלוידוען
 באן דאק יבחברות רשות, צריך יראיןמקים
 ההא לדעתי שאמרבו ותטעם ויראה.היתר
 יעתה בכללה. לסמיכה ומספיק נבחעתד

 סי צורבא כינינו נמצא כי לידעלמןלתבם
 תיהם את המושכים מהצנועים וההםרבנן
 אשר לאיש וכר במעשיו שלם בהורהווגלם
 כי תורה בבתר ולהדרו לבבתו נאה לואלה

 ב- ע"כ "מף לשלמותו בו מתכבדתהתודה
 חב- ככתר אכתיריי חברי החכמיםהסכמת

 והלאה מהיום לו יקדש אשר ש% וזהרות
 הרי עי"ש. עכלה"ק וכר שסוכל ד'החבר
 תבר התואר הענקת על ונ"ל וסמךשסעם
 מתקיפי וטה" מיעץ שכהרוץ בברבקחז
 והדשוא. יוסף הבית של דורם בןקמאי

 כאתור תוקף משנה מקבל הנ"למהנם
 שנכחדו החברת "תפקדת נתבי אתבנתנים
 שונקם בספרים הנמצאים הדודות גפרניע"י

 עם להתלמדכם הוענקו כאחד שבולםורואים
 ל- ועמיו בשעה ביויבוח לימידיהםתום
 סוכם להופיע צורד יחי געךריתם למקוםשוב

 אותם לכבד עירם בני ידצו למצןבעולם
 בדולתם' ערךכפי
 ב- ביהודה הנודן של קדתו לשון חעתה
 יהו- מחשרים להגהיק שהעניק החברתעודת
 "נה'? יצל )אבד זצחך'ל שאג ליבוה

 קויברסדורף אבדק"ק ויחג אברהםמוהר"ר
 וזל- אש, לפיד הספר בסוף הנדפסזצוק"ל(

 בתורה "ילו ועצום רב שבחבורה "אריהקק,
 במע- תמים החתן המופלג הבחור וכרוכף
 שימו אשר צבי, יעקב בהר"ר ליב כמרלות
 חרבא דאבח בהיית סובא הריף בישיבהפה

 מומש.יו והנה וכר וכר הדרה עלבמלחמתה
 בבקתי לשעת שנתקרב עד תתעלהקרבחע
 לחם קודש ולחם יהל לחם שלחגיומאוכלי
 וגם ישבע אכל וצרה של מלהמתההכנים
 עם הנובע כמעיק תעשה נאמנים מיםשתה
 יבינה דעת יחוה ללילה השלה יביעליום
 ורב גוש% טוב בשם נודע גודעת, לויתיפה
 בי וז% חפץ לכל עת והנה סמן. בלבוסוב
 אל ושובו אבי לבית חזירהו ז% -בא
 .הצ- ריקם אשלחנו לא אמרתי סולדתוארץ
 .שב- לסרסם ענקים לגרגרותי לו אדביקנק
 הגני ולכן ודחוקים, לקרובים ומכסתוחו

 וזה ולשם .לתהלה בשם ויקרא ש18מעלה
 העדה ין ההבד ,בום לו קחרא אני אשדחמו

 גזי- יתוקף. יההרה ערי בכל ולתעודאלדוהה
 תה בכבודו תהדו דצבורא שלדוד כל עלרתי
 הבחי- בית לבנץ תכה והשוסע התורהנבדר
 תם% יקד הישישה שדאר פה אלה דברירה.
 לכבור המדבר לפיק. תקלדלקת שתתושחי

 בע- כן יבמו לנדאו* יחזקאל הק'התלמיד



 מבאישראל

 הביאך(. חברי וג' הראב"דה"ה
 ע- יחזקאל אראה הקדתם ספר ברישגם
 קרל- אבדק*ק קת~קאל פ"ר',ר מ"גד*קהות

 הוכן המחגר בהולדות שבא זיעסבורג
 הגאונים ורותע לו שהענקת מחברתעודות
 וה- פלעקעלס ושס"א פ"צעלס ליבמוהר"ר
 כאשר נכתבו אלו תעחית ובם לנדף%.רוש
 מולדתו, יהד אל לשוב יזחקאל המראהע"ד
 פישעלס מודוףי*ל המובהק רבו- העידכאשר
 ולילך למישדר דעת" יהוב כד "ובעתופל
 אודיע לו אלה אשר לאיש אמרתי ארצואל
 ולשעבד לנא מסיכו דק מז וכל 'בתולםם

 לכל מההום לקראתן וזצרץחא יקראל"
 וכד. יחזקאל ד' מאבד בשם שבקדושאדבד
 כתב וכן לפיק. תחשוב אאל כ1 ייום
 זצ*ל. לנדאו ששאל הגטם גםום

 דנ4מ*כ  התיקפה בשיתה כי לצייזדושוב
 ת- תואר חבר הצואר ח" הקודטותבתקופות

 שבחבו- למצויינים טולא ביתן דלח ביתרעצב
  בהתיפות - סרתם כה וק% ונתשך שעלורה

 ת- סנהשח לראות ש"8 כפי יכיר*שובהיאחז
 .בתשידת וכן הנקל. שהדהה האדע קולעהרתד
 יהז- להמראה פישעית המהריאל שלההבר
 ולי שימש "אומר חיתר .בץ והזב הנקלקאל

 ולסד הירה קפל יטשוהל כהן ד"א אצלימד
 ר חכמה והרבה טויבה והרבה לשטהתוהת
 תקי דקכ ברכה סימן והשה "כמוו לועמדה
 כשעיין ומששוחן מנדב היים תפרקמשנחה
 ונתפרסם בגבורתו השמש וכצאתהמתחבר
 של כמחאו ולבו וכו' פה הישיברת בכלרופד
 עלה הוא דבל עקם רבים כהורים חשםאולם
 131/ ההורתו פלדתן אשרי נמר כללצהעל

 ב- ומפישוט זרוע "יי סדפיתא 24ך בליוגם
 ר  זי"ע האקאל המראה של 'גדולתועולם
 בדרשותי מינז מאר"י גםעפ"י.

 הרי הנך
 שני של מעלתם וכנהרל בשבחם להפליגבה

 .ההבדות. כהר להם ועתיק אשדהתלמידים
 לפזר בהגן יע -עדר ההם  יבימיפיכקיע
 ערלם בא21י יכפרש בכן*, ותוארים:צבחיס
 ונמש- במדה ה" שלהם מלה כל אשרהנ"ל
קל.

 וכמה לכמה א% מוצאים הראשתיסבזמן
 כדוגמת זה יהדאר קויתרו ' היולה ,רי"'

 בעדזך הנזכר נסים רב בן החבר רוקברב
 בשבן. נסים רבת של אביו ה" שהואהנ"ל

 הזקן "ר'" -נזכר ערבה ס" ףטריוכמהעי

 רבבו בן יצחק ר החבר בום התונימבעלי
 סה- )ערך להחיר*א בוריג ועיזשמהשל.
 קס*ח ס" סהר"'ל "ובשו"ת שכהביי*ל(
 "- בשם הדון חרוטת בעל לפהרא"יהזכיר
 כדציכם כן סצאח? לא בענ" ואניחברי.
  רבי מהתרצד שאלה יש קסא' בס" כישלבו

 ה' בדדך לו ונכתב ומהריאל משיבו קס*טס"
 יש- הרהר הותיק לעבדו לפעמתה נתןאשר
 בן, משנאתי אחר במקום שילם הצנו.ראל
 אים" שאידת" המההיטל כותב שם עז"בסה
 זלית פרגנית 4צמ" אשי כרב תתרם"ערבי
 יילי שלוכך יטגא דחכימי - טובינא סימיב"

 ובי ותיקף דעימי ולסבב" ימי כטנפיו-פו

 אושי הל"ו ישראל בהחקר עדא החרר.עצמי
 וכו' שאית* הזלך החוח אל שלחוהלבנון

 רו(. ההבר תיבות ראשי וק ההגר)האותעת

 החיד*א לרני שהע שבחחס לוודאיוקרוב
 הינכה היה .ושייר  יי"ש במיי גם  2דפמה"
 ויד בס" יבי -תחכם כהיך חלו תישתתואל

 בחור ה"  בצל:תהיד מההפכי .שהרישכתב
 בשם נפמך לא וצדיין מהריאל בתשוילד
 בחכמה היפלג מהריאל ה" שכבר בזעהיוצל
 )העי *. חמר רודד בבני ספוהפם ורבוזקנה

 במי התשדנה מתאילת שורות כמהחקתי

 קצון..סעטית אפס לראוה קץ* סיהריאל
 נז- כנ ככף כמלאכים(. ראשונית ולצדקם
 ודוע באחר תבר בחושר חכמים כמהכרו

 בסוף זכו רבתי, תניא. ובספר לקטכשבלי.
 שהי קלהזנר. אברוץ לרבבו המנהגיםספר
 .-- ה" הביפר ובד"ץ נאמר. של..סהרי*ל,יתו

 ושיסה וננה בה"ב למתצפת ונדרכיעובדא
 1 בעם להזות ו2ה איתה טיב שהלואירע

 שטקט מטי לגומאו רבי ההכר ליוהתפז
 אחר לסעיד זול קלהןנר מענדיל וייזרדל

 בלא מצדשים אחד תבשיל רק ושאהתפלת
 ב- ועין ששה צייזף עים ת"* שהצןשום
 בן משה בכר ייסף לפרקר יושר לקטספר
 ואני ההקדמה וכותב תה*ד בעל. שלביתו
 חלא רב לשנ. איחה לקרות עדיין הגעתילא

 ועתר. ש2ה לסר והעתי וכבר חבר;
 א4"( המא)המשך1



 סבאישראל

 הבכאבעמק
 הסוואה בזמן זצ"ל מימרא אבדק"ק הגל"צ מחיזכרינות

 נ"י אוכלר מאיר מוקה הסטור ומשסחטומתלמידה

 ל- גילה היער, את לצהב החלטנוכאשר
 כ- בשד לצצמו ששמר מבהיל דגר רבנו%
 בערבן "שלשום להפשיעו, שלאדי

 משר ג-
 נבר ניקויים הייתם "כשאתם - יבנול%

 אקדח ירית ק% לפתע נשפע עמוקה,בנועה
 אתכם, להעיר רציתי לא פיעו. מן הרחקלא

 ש- עד דבר. שום קרה לא אשריתהכעזרת
 בדי לכם לספר רציתי לא במשט כחןהיים
 חנח- כה שבין כעת חך אתכם' להבהילעולא
 ל- להודיע כבד אפשר המקום חת עוזביםנו

כם4.

 ש- מדענו בקשנו מזאבאר והעקרנולפני
 לפני שקמתי "נלוח במכתת א% אתיסיר
 לאז- "אוי מזזו לשסוע רצה לא רבנובן.
 - בהתרגשות אמר - שומעותי שכךנים

 האל- צלם את מעלי להסחר לי"שמציעים
 הי את עשבים ח12 שאם ידענו ברםקנא.
 מוכרחים אלא אחרת עצה ודאן אקע"ר

 היסב זאת והסברנו כליל נהותנו אתלהסתיד
 ולב- עמוקים בהההודים שקע הבנולרבנו.
 אנו את עלת שבנו להשצדרתנו נעתרסוף

 לגילוח יד ממעת )והיתה הג"ששבמכשת
 בטחם לגרנד נתן לא אפורות אולםשערות(
 האיכרים לכובן מתחת איתן ותסתיראופן

וצלביו.
 ב4כ שנשארו הרגעים המה סעדמעסים
 בו המר הרגע אותו כמו בזכרות-חקוקים
 בלי רבנו פני ותאר את לראות גע~דלינפל

 אותי דקר הזה המדאיב המראה זקן.שתיסב
 ו- שמוק, דכאון עלי והשיה פשיותכחרב
 ושמנו ואבאר הרי את עזב% כוה רוהבמצב
 משם "דראשובצה' הספוך הכפר לעברפנינו
 לגנוב לנו שהופשר קשר אטה להשינחשבנו
 יה" ששם חשבנו כי להונגרי הגבולאת
 המציק סחפת להסתתר %ח יתר מקוםל%

 ה- ברוב התרחשו שם בצןיסלובק"ממושר
 הגרסני הצבא של וסריקות טיהרתםמקושות
 מחסת וגם הצ'כיים, הפרטיזנים אתלמרת
 עצתם הצ'כיים ה"גרדיסטהם4 משניהפחד
 הנאצי. הגגססאפו* עם לרשעה אויםשהד

 והגצ% עד עברנו גקעח כסדיישבצה
 ש- כדי דרך לא בדרך הלננול"דראשובצה4.

 ר רצותם, בלתי אנשים ע4י וףי נתגלהלא
 סדרך האפשר נכל להתדחק השתדלנוע"כ

 בקצה המתפתל צר בשביל בלכתנוחמלך.
 דרך ככבדת שהלכו גויים בשני הבונתיהיער

 אותם. שהשגתי עד לעברם יטריףמלצבטה
 מגיעים איך בדיוק לי להראות אותםבקשתי
 הם יודעים אילי אותם שאלתי ועםלכפר,
 הם לא, ש גארדיסטים בכפר נמצאףםאם
 אז כך. על ידיעה שום להם שאין ליענו

 ויביש% אחבל קצת לנו שיקנו שתםבקותי
 דבור כדי ודך שם, שעמדנו למקוםאל%
 שבעוד אתם וסיכמתי קרוין 56 להםמסרתי
 ו- האוכל את לנו יבהאו בדעק עשיתשלש
 קצת נכנסנו בינתיים שם' להם נחכהאנחנו
 שטורח קצת ולנצח להסתתר ליער עמוקעתר
 שעה רבע ועוד שעוט ולש עבוואדרך.
 התחלנו באו, יא והאנשים שצה חציחסד
 להגארדיי המצאנו מקום על וימסרובעובינו יהי הם אולי הצע מי ופחדנו מאדלהשג
 מיד לאזוב שעלנו הקלסנו ע"כ דני.פסים
 ל- אלסרנסיבית דרך לחפש וגם המקוםאת
 לפגוש יוכלו שלא כדי לדדאשובצההניע
 א- שביל איזה ומצאנו חפשנו בדדך.אותנו
 דמויים לנו שהרשו השביל מכרחו הרחקחר

 ה- על וללכת מזלנו לנסות והעלסנומקודם,
 לכפר. ע"י להגיע נוכל אולי ההואשביל

 מפגעי וספוטים עייפים השביל עלבלכת%
 השמש ע"י דשפש כלות עד צמאיםותסן'
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 ב- מרחה שבצתי תשט על שקדהה8ה
 הש- מצדי הרחק לא ממדים בתל ביתאיזה
 דפ- אנכי הבוא, הנית עד הממש 2ץץשיביל.
 הבית בעל הבר 2%4 מגאלתי הדלת עלקתי
 כי לשהות סרם סצס לנו לתת קטלאם

 אבל 145, כצמא להחגיטטות קרוביםאנחנו
 לתת רוצה לא שהוא באכזרית לי ענ4הטי
 בפלצנו האח"מים מחות12 עם ייזידים'בתם
 תשביל אכן אם לדעת מבלי הלאהלגדוד
 כבר כי לא אי לדראשוגצמ צנתנוסרבול
 אחרי כך על הבית בעל את לשאנליהדתי
 ורציט ליחודית שנאהו שברל אתשראיתי

 בפי האפשרית כשהטעת מביתו להתרחקרק
 אותרה נשאו עריקשרגלנו
 אותה ושאלתי ישישה בנו" פגשנובדדך

 ושם דד4הצובצה לכפר השנביל מרד זזואם
 והראתה לי  ענשה כ4 סכפע. ראצק עורהספר
 נצאי למסתהכב אפפהלי

 כעס ועהר ואשביל
 תיכף בצו שמבחינה הגשמה לכפר.נגיע

 וגילתה בדכים אתנו דברה יועדיםשאנחש
 והתפתחה השגתה בחוך לגורלנו.השתתפות
 ט- הדרך מחפונים הנע כי לה גליתיביננו
 חלי וחשבתי ההונגרה לגבול ביתרבוחה
 השיחה  שגמשך שבען לכך לעו לעוריוכל
 אתם "למה אימוננו. את הותר עוד רכשתהי%
 ייעצה ? 1 "הפרטהנ"ם4 לנסח עובריםלא

 ל- אפשר איך לך ידוע להאם האשה.אותנו
 "בץ- אותה. שאלחי - ?" אמם קשרהשיג
 ת- לכפר שכשתגיעו לי  ענתה לי* העעד4ף
 מי ישתמע וכשבעה"ב המרזח לביתכנסו
 הי עם לאתקשר לכם לעיר אעל 8אהד

 לתצ- רגליכם לכתת תצטהבו ולאפרט"2ים
 ום שהמצב ערהכה שום 9חק במעתדגרף,
 ר לדבר גמדה וכאשר בשבחתם". צחיתר
 הצלחה ל% ואיחלה באדיבות סאתטפרדה

במאמציה
 מוזרמות לגמדי נקהם היינו לאאמנם
 ברם הגו". על דברה לכתת ביהםוהיסוסים
 שלכל דהרם עלינו עשו והתנהגותהדיבורה
 אולי דבר" את ולנסות לבחון בדאיהפחות
 שודא הפהזח לבית .הלבנו ע"כ הם.נכוגים
 הרא- הבית הה וזה לשם, ללכת לנוייעצה

 הראי הדבר משמן. יותר זה דרמת בושון
 בארה או יגש קצת הף הנץ שניקושון
 נוהה בסרם הבנס על הבדלה לעשותכדי
 בצ- 8קשו2 מצמאוננו נפשנו להחעתוהם
 הבזולה עשה הרבנו בקשחן %ת סילא5-ב

 קי והם קצת אששי ח48כ עא.בהתרגשות
 ההנבר וסרדינכם פחזת קצת אכלנו 5גםריס

 הבצהוב דעתי על לססוך אפשר אםבילבד
 לאמות האלטצו חוכנעהנה את %ולבלית
 ל- 5ודסצחע לנו שתה" כדי 9שת כמהעוד
 בצ- של וסיבו סצצחד צל יעפי פהרעמוד
 8י בטור יהבנשו אפשר %ם נקבע ואיה*ב

 שלץ.ענעים
 בעה"ב של החנדם?15 אחרי עקבהואני
 ובאנו כמ"פ בשהץה אחן פתחתיוגם

 העששיי השלקת סאבתי הוא שאפנםמסקנה למ-
 5- לבן ל"פרסיזנים*. בדעותיו ומקורבסבי*
 ואכן שלע; ברוחצו מטרת לו לגלות5לטנו
 וכפתיו על זיזך העלא הגוי התאכזבנולא

 הראשנן שמרגע לגו ושמר דברצ'לעשמע
 אנחנה ששירים בנו תכיר לביתושנכנסנו
 שי בחנתי אבל השרטיזנים, עם הדוקיםרים קש- לו יש כי ברמן לצ לעזור מוכן5יא
 לא טררח5ן' עבךר נאותה חסורה לונשלם
 לדדישהו להיענות אלא ברירה לנוהיתה
 אוחדו ויכניס הוא קרדין. מיתהם לוונתתי
 חי הי ההמית אחד יד שעל צדדילתדר
 לי- שנהול לנו והרחה מסודיות קשבילות
 קוא הלילה ומשמצע ההמג כמה שםשת
 צריכים לרע בד-ק לנו ויראה .אותןסרר
 .לחום

 הראוב- הלילה היתה שער העובדאלמרזנו
 גג קודת תחת שישננו משבוע ותר שאזנה
 ישננו לא זכת בכל הרקיע, בפת תחתד"א
 שכל אדבר ה" מבעי לילה. אותההרבה

 בחצהמ 8" יחוקמחףיעתר
 והוחצו על שבדברי אלבשצ וניטת רבימון ל- חוא"שע ותישוו ספחתט. %תלהח-ך
 נששגה לשלמת הטות ייסירו ל%היושמע
 הדאיבנו לנו והמבהר איתת עורר רבץאגלם
 הקב-ה אחוה אי ע" גוי ול בחסדותלותם
 אר מנחה ושהש פדיית בהשגתה עלנושומר
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 יוכל לא איש ושום וינעל צעד כל עלתצ
 לנו סידר 14א ית"ש. רצונו נגד לנולהרע

 א- בהשיית הצטחק מענקובנגנים-נשובדו5-
 הדה-מר חרב ראפ" ישמור יהוידע רשה-שר
 עצמו יתייאש אל אדם של צוארו עלנחת
 והנפלאות המעודדית ,ייזצתץ ושרחמים.-מז

 העטפן נפשנו על קרים כמים הץ רבנושל
  השעה שתקרבת שכבר למשחק הכפקנוולא

 כדי אותנו לעורר הבטיח ש4מןיהיעהרה
 הפרכרזנקנ %ל בדרבנולוטשיך

 4י'"( קמא )המשך.

 ימאמנתב
ב""
 צאנז. קרית סבא" "ישרן מעתתלמד

 יד"8ה בצד וחספסת בתודה ה' ברכת המלא הירחון דיפעת חידוש בראוות לברץ ורחבשמח
 מעשה. לידי המביא חלמתי בחי התורה קרן הרמת למען צאנז חסידימפעולות

 מנהג חידוש במידחד מצטהן שליס"א מצאנז האדמו"ר מ"ק ויושה שפועל הדברים יתרביז
 ועמל" התורה לומדי את ו,,מורנו" נ""בר" כבוד ותוארי תפארה בנזר להכחךר היומין עתיק .סבאישראל
 ומעלה החלה חכמים" "עטרת המאמר במסגרת הנכבד בירחונכם ביינות את המוצא דברבסהרה,
- חק ז4. ישראל למנהג עמיו עתיקי שהרות דבשי'מתהום  זו. עבודתו על נא שין א"י ר' להכותב חן 

 : ב'( ע"נ, )בראונית אגדה במדדש ה15רה מן "חבר" לתואר רמז שמצאתי מה כחן תרעיםאגב,

 אבהר, ומאברהם הרי אברזזם", והוא המעדה את זוקנה תבר אוחו וים על הברע, י"א ארבעקרית
 "חבר". בנתאר כבר נקרא ה"", בישיבה וישיב "זו5 חז"ל שלה שאמרוהראשון

 ויאדיר תורה יגדילבברכת
 ירושלש טננבךם,ה.

** * 
 . בציריך מצוה שלשמחה

 בעיר נתקיימה בהעלותך פר ה'בים
 תלבוד של נ"שואע בשויצר" אשרציריך

 תהנהן ר מורנו והמצרע החביבישיבתם
 משה ר' 4רב ידיד2ל של בס נוי וייסבניסק
 צפ2ז חנוך במוסדת ם2הל שליטראיייס
 חיים מצה סחו'ר המשודסם הרה*נ בתעב*נ

 צי- של החרדית דקיקה רב שליוראשמרלר
 נתקיימו הברכות השבע החתונה שמחתדיך.
 הבנה בהיתהוותה והמתממות פארברוב

 השי ילבד אשר ציריך יהדות שלהתלבבית
 גילו הנערץ ,טסרלר הרב בשמחתתחפוהם
 החתן של אישידתו לנובח מיהדתהתרגשות
 בס- היגש תהרה בקרור משלב אשרמבעלה
 תיעת- ומדות במעלות הוכתר ונם גרבצהדה
 כשיחתול. ידז על שתאהב ש"ש אשרעת

 2'י בנימין יהופך ר' מורט החתןאצל
 מרן עפ"ר כלק פעם שאמר פ" אותונתקהס
 שזה חורה* "בן לתפח קוראים למהשליט"%

 דמו- נרמלם שבבן דאבהת' כרצא "בראע"ד
 ע- במם' עקיבא ר' שאמר וכונו ושב שלהו
 בנוי לבן ש2ה "'החב ט'( משנה )סרבדיות
 שבי סי 'ע"כ *, חנף ובחכמה ובעוטרובכח

 א- התורה דרכי ניכרים זבמדותעההנהגותי
 שלום, נתיבות" וכל נועם דרכי דרכ"שר

 ב- הארדית הקהלה ואכן תורה'. .בןנקרא
 ומ- ההורה בבור את להעריך ידעתציריך
 לנאון הארץ פרי על שהחרטו בדבתברכת

 בזויצר= נרפה לא מזמן זה אשר~תפארת
 הזוזכבוזרם
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 ומתנעעבמנוה
 ווועודיה קרן להרציע הצימאון שיכנו הצהרי 45הנוד כהשקעמהרעשה

 החידש בתחלת "תק"ם צאנו בקרית*
 בי צאנז. ג4 במלת לתוותם  "העםהמפעל

 אד- מרן כיק ערי שנלטד הפתקתהשקפד
 רג קמל השתתף שען בררה שליט"אמו"ר
 שבא - התפעל משתחפי מלבד -ונכבד
 אמרותיו מנועם להנות זה ל2טידעבמיוהד

 דסתן בסוגיא ודבר שליט"א מרן כיקשל
 עי קבצנת של הענת בארוכה וביארתהרה
 מה- מאד נהנו המפעל משתתפי לחורה.חים

 התביעו הישיבה ומהיי ע"י שנלפרושיזורים
 ההזדממת על המשעל יהנהלת הערכתםאת

 ההכנה ימי את לשלב להם שניתנ"הברובה
 מ- ובסממם ההוספק בלישת חורה מתןלחג

 ומנסחר משולה במלת היופיומיתהטרדות
 מ1בהקת' חורתיתובאווירה
 קורס נפתח השבוימת חג אחרי מיד,4

 עא שנוט4רע הקורס צאנז. בקריתלסופרים
 עזי מתנהל ההודה קרן להרצתהמבצע
 משה מוקה ההפקח והמומחה הותיקהסיפר
 ויי- עיה"ק. שירושלים נקי מרגלותמרדכי
 חדשים. כ-3 אי-המשך
 הע- וניכלמות הולכות צאנז גלי במלון,4
 פיזיס- "טרכז לפתיחת הקדחתניתבויות
 אוד המרכז בעפוש הטכחי בקיץ עודרשפי*
 הרפואה בשמה מומחים דופסים ע"יינהחל

 ב- השיכלולים במיסב מצוהד יה"הגאנית
 שונות בריכות עשי בקרבו ויכיל זהענף
 על נואי בוץ' הסלח, ים סי ים, סיכולל
 סחפת ממ"ר. 120 של ענקית מי-יםבריכת

 הפיזיטדאשי המותז של התוכניתהסתעפות
 ר מהחד בנק להקים "מלון הנהלתנאלצה
 החד- האביזרים. חבל הסרב!  עבור היםרחב
 הסקה ע"י בחורף קימט הברקצת חערים

 ליה- יוכלו במלון שהמבריאים כךמרכזית,
 חג במי בריאה מרחפה החורף בימות גםטת

 נם- הוכרה קרו להרמת המבצע פשולות*
 ה- במאגרת הארץ, של השונים בער"'צכות
 ישראל, בבחר שנחוה אלפי הוחלפו כברמבצע

 נתי כן לנזקקכם חולקו תפילץ זוגותוהרבה
 -אחד כנסת. בתי במספר חורה שיוצריהסדו

 פת- יצאו משם אשר בחיפה "מבצעמעסקני
 דאג הידדו, בבקעת הספד ל=שוביבדבים
 לי כפחחות מזוית תתבחן גשר שבקבוץלכך

 ה- קרן להרמת המבצע בצורת הבתיםשתתי
 הי תושבי ע*י נברכה נתקבל והרעיוןתודה,
מקום.

 סיטי ביוניאן צאנז במתיבתא*
 צ- רבה, בהחמדה בעזרה לומדיםשבארה"ב

 בקרית במתיבתא הקבהרם הליסוד סדריפיי
 אד- מרן עטור כנק של הדרכות תחתצבט
 צאנז שמתיבתא לציץ רשיי שלייצא.מו"ר
 ש- רבתי יארק בני הראשונה הישיב"היא
 הימיי את להעתיק שם ושקובל בנוהגמרדה
 "קססקיל*. כהרי קיט למחנות הקיץ בימי.בזת

 להתלסידים הציצה הישיבה שהנהלתרלמרות
 נופשי ב"מחנה הקיץ חדשי למשךלשכנם
 ה- בע"ר הנמצאת השלחצה שארית. ועדשל
 לנסוע "תלסמים סירבו "השידרידז'.קיט
 במקר בשהי' הכרוכות הנמענות גוננילעם
 רק נמצשת נופש שבמחנה הגם הקיט,מות

 עדיף. תעשה יאל שב מים חרוזתמשפותת
 כש להמשיך סיטי ביניאן להישארובחרו
 כ~. שיטי עזם בלי בקיץ גם הלי12דסדרי
 שלי סרן עיטר לשקק השמועה הגיעהכאשר
 בר- מדובה רוח קורת הדבר לו "יסבטנא
 ידאתמ חיליות שמצר התלמודים סבלתשותו

 השש כל נגד איחן ועומדים לחכמתםשתכמן
 הבים ארצי במדינה ח"ו, וגירדת העדר.של
 ל- אפ4 מלנסוע מתרים אית שלפיםו2ן

 האוסד על סבובה השרוץ אשר קיטמקומות
 שאשובש להתלמטים הוקרה ולחותבעויה.
 בביבי להוחלן המתיבתא להבהלת כיקביה
 ללניר שיוכיי כדי מוילה ארר מגטמ-ד

 .מצר וכמשב"כ פשם' כאות הדעתבהרחבת
 ". 9ר" יאכלתאנה



 הברכותמעון
 הלב מקרב טוב מזל ברכות הנאמנותבינותו
 ה"ה חנכבדים ידידינו לכבוד בנהשלוחות

 שליט"א זלמנוביץ ארי' ישראל מוהר"רההה"ג
 עכו העיררב

 צאנז חנוך במוסדות מנהל נ"י, וייס משההרב
 ניע הוכברגר יעתקהרה"ח

 מבריקלין נ"י אייזנברגר יעקבהרה"ח
 מבריקלץ נ"י דייטש יצחקהרה"ח

 בניהםלנשואי
 נ"י וייס בנימין יהוכתן מורנווכבה"ח
 מירושלים נ"י וולנר שלמה חייםהבה"ח

 הקדושה ישיבתנותלמידי
 םלנשואיה

 נ"י נויבירט יחזקאלהרה"ח
 נ"י שער מיכאל"רה"ח

 מברוקלין נ"י וייס .גהשוןם
 מברוקלין נ"י מאיער זאב משרליןהרה"ח

 בניהםלאבסי
 מברוקלין נ"י וייני ציון בן י'3ג~בוזבאז"וו
 מברוקלין נ"י זילברמאן חייםהבה"ח

 . הקדושה ישיבתנותלמידי

 ם ה י ם ד ר אל

 מברוקלין נ"י סאמפאלינסקי רפאלהרה"ח
 המצפע לעול בעלהחנם

 מירישלים י'י אונגאר דוד שכגואלהרב
 בן ה ת ד זל הל

 הק' בישיבתנו ר"מ ג'", אייזנברגר שלוכ(הרב
 נ"י רייניץ שלמה יוסףהרה"ח

 נ"י לוק ציון בןהרה"ח
 מברוקלין נ'" פרנקל מיכל יחיאלהרה"ח

 הבנותלהולדת

 ם י נ ר בם
 מצע" ""ברשלמערצת צאעז חסידיאנוד
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 ןהפידות לתורם מוקרשירחון
 פבא ישראלברוה

התונו:

 9ל מרן מכ"א ואגדהולכת
 ד שלוחי ונהנים הלחם שתיץ

 עמס פר ח"קבליל
 והמטיב הטוב בר5רנין
 דרעוין רעיהין מסג"מ פר רנארשע
 בלקז

ש4
 תמדרש בית כותליבין

 מעפבא פסחיםדאנילת
 ת רנ / אפוטץ י4.סרב

 )ב( ארוה העדות אחדי
 ה 5צב" סה"ת ההבדהרבני

 )ב( והמסתעף היבםרושת
 ש אשיהב'

* קנז
-  

 גמ"ח עבודה, תורה,
 /נסים

 8 - )ה( ו,4ברנו" "הבר"לתוארי

 הבכאבקוצען
 חבושותמעון

 ,ן,ן

ן עייי



 ן של,ע-א הגה-ק מרן מב-ק ואגדה נהלנה תודה דגרין
 דידן שלוחי וכהנים הלחם שתיבענין

 בלילדרוש

 ונף בנ"י את צו וגה ה' וידברבתנחומא
 המנ- רביע ילמדמ לאוצי, לחסי קדבניאת
 נקר- הף כיצד וכמזבח על נקרבות שהיחות
 מצה באות המנחות כל רבותהצ שנו כךבות
 חמץ באות זהם ושתה"ל ובטסה ממץתה
 וסחסצה מתוכה לו בודה השאור שמרר"מ
 אלא ומננחר מן אינה הוא אף צמר 'יר

 וממלא הסים לתוך תותן המאוד אתמביא
 יחיי או חסירה היתה היא אף אשל המדהאת
 קרא להאי דמנחות !זשייכות דצ*ב ע"ע,רה
 זקרי מסופק ה" טה וגם לחמי, קרבניראת
 יליד וגם 1"ב, נב' במנחות שליסה משנהזה
 ומו- עוג נקרבות יצה" המבהות הלשהטה
 הי- עיקר דמסתמא נקרבתם ה" כיצדכח

 מנ- על ולא ושתה"ל תפרה לחמי עלבותא
 רב בי קרי דייל המזבח זץ*2 הנקמצותחות
 ניתנין אלא מזבח 1*ג נקדבין אינם והםההש
לכהן.

 עגב( קפקג )דף תצוה פ' בזוה*קוהנה
 לאתוק רמץ מקרבק וכר ז-שבצץמץזדביותו

 במרא אויקדא וחמץ וכו' סדבחא עלדא
 שת- דהלא בזה כבר והרעישו ע"שדסדבחא
 המספחת בי ועהן לכהנים, באכליםהלנה

 סה- אחזת ובניצורר באש פרשלהגריעבקז
 דף שבועות מס' הק' מהולכה הביאהיד*א
 והוא יעקב, מהתולעת בן הביא שג*כקפ*א
 ס*ש מג' ס" אאמץ ביוסף הבן ענשפלאו
 ממי ל" קרי דשתהל,ח ע"ב נד דמנחותסמך

 שבונים בגבורות צנגיל והגרני לאישושנו
 לנ2הר"י תזרה לחמי משוית הביא נאיאות

 דכ' כזן תירץ מנוסחן ומהריי כניל,שית להק- מהרם*ע גם וכהביא סד בסימןבאסאן
 דבשה- וגד לד' אותם תקריבו ראשיתקרבן
 קר- דטתהל*ח בהדיא וקאסר קרא מיידיל*ח

 פנחס פןשקק

 דמניפין לד-ונריע אותם ומקריבין נווהו%
 וכר כבשים ב' ול ושוק חיה עםאותן
 ואכי- מזבח אכילת אכילות ב' דהותנווכון
 מדבחא על איהוקדו כאילו ה"ל מוגיםלת
 במרא אוצקדא הזוה"ק לשון ום*מ ע"שוכר

 נשסף גם וכמכש זאת להעמיס קשהדמדבחא

אומי
 שמה. הנ"ל
 בפיה הממבים לפשוש לומר מקוםדה"
 ובש (1 שאיר העלה וף'ג מזבהמאיסורי
 ואל שנא' פסוד צוהר לום למזבחבפקע
 אי ניחוח לריח נהחודג לרחת יעלו לא"מזבח
 ערש עצים לשם מעלה אתה אבל מעלהאתה
 חייב הקרבן עם הקטור דאם ובה"דובת"ג
 לי דבהקריבם דאפשר ובלח"י בכ"מ,חריטי
 צם שהקריבן אע"פ ח"נ אינו עצים לשםהז-א
 עצים דלשם קיץ מצוה תמנ"ח ע=שהקר%
 שעודר מה ענש ליצא איסחהא דגםאפשר
 לוסר הוצרך בשולפת דלמה הרמב"טבלשון
 להאעי'ק ועכשו עיט, חמץ הם בעצמןיח דשהא- לי תיפוק שאור עם דהקטירלמשום
 ובהזיק צתיי לשם השתה*ל דמעלהאפשר
 דקדבחא, נורא אחוקדא וחמן הזחילםלוון
 המזבת ענג נשיף עצים בתודת שרקהיים

 ודוחק. תקטיוז דלא ל% האי ליכאובכה"ג
 שהליח ע"ב סר במנחות לעו"שהחי"ל
 לי ויצאו צודתן התעובר ינפו בפגעהבצת
 ל- לשלם חטר עשף ח" וכף השריעהבית

. להזהמם דט*ל ואפשר עטו, אתיקורישה
 הקרבו% זמן דלבתר שם ותאביי דרתיכשבות
 בנורא הלשון ארש ווי וכוה ע"ש,נשרפת
 להישרף יכול המזבח על דגם וס"לדמדבחא,
 יעלו לא המזבח דאל הלאו ב" דליכאוכנ"ל
 ווותק, שויפה לשם ילא ניחוח לו-ח רקשזה
 וסקר- שכ' שם הזוהית לשון יתיישבובזה
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 מובן יו ואין כחדא, אהרנין נהמין תדיןבק
 הכחצה ולפענ"ד גזה עמדו וכאשרלנאורה
 מנהמא ישראל נפקו בפסח יעיל שםדקאמר

 וכו' ישראל דזבו השתא וכו' המץדאתקרי
 יף ואילך מכא וכד המץ דא קרבנאזאמחי

 ולהלאה מכאן וכד תאיב דאיתו מה כלכול

 דשבועות דבידמא וכ,ש וער המץ לון-תתז-
 דצל דכלא אסוותא דאיהו עיאה נהמאמזדמן
 החנו מדבחא, על לאתוקדא חמץ מקרביןדא
 המץ לאכול שמותריז סגידלא

 יתתז-

 ואילך
 על להקריב אפי אלא דתאיב מה כלייכף
 באסא מ"מ פסח בלא גם טנאסרהטבח

 ית- עלבה דנהמא לאחר-האסוותאדזבועית
 בכה"ג השזבח ע"ג החפץ לשרוף אפ"כן
 ומקדבץ הזוה*ק ומפרו כבגייס, בלאדבא
 כבר שאינן החנו כחרא, אחריו נהמיןתרין
 ב- אבל התר סניהם שבאין כחדא והםמצה
 ה- על נם שיה" יתכן טבכה"ב הכבויםלא

 כלל יזיק לא והחמץ טסה שאתוקדאמזב"
 .ודו"ק

 הרמביץ לפטיש לוסר נלענ"דיתפחד
 אחד ממנו והקריב עה"פ תודה בלחמי צןבפ'
 כטהוציא תמה ואני וז"ל תדומה קרנןמנל

 תקריבו רעשית קרבן דששר מלאוהבעוב
 שא- אינה תו תחמל וקרבן ג"כ אסר לחלמה
 ונד ישלו לא המזבח השל אמד הכתוב כילה

 טאינו כלום למזבח ממנו אינו התחרהולחם
 ה- הצריך לא וחולי וכי, תנושה מעתאלא
 טלא הדבש  בעבור אלא ההוא לשיעורכתוב
 וכלל הדבש מן טיבתם בביכוריםנתפרש
 תק- ראזית קרבן דשניהם ואמד עמוהניחור
 חץ במקומו המפורש בטרוד אבל אותםריבו
 ב- שהדי הבנתי ולא ע"ש אותו לפרוטצורך

 וס"מ תנושה אלא בהם אין ווכשתהל*ח
 ומצאתי ראשית, קרבן לפרדם תורההוצרכה
 וה- מהסור כן הביא צו בפ' הסדהשבכלי
 ה- דברי שפירט מה ע"ש הרמב*ן עלקשה
 בתו ולא ובר בזאזלי מתערל שהתירזץדמב*ן
 הדמב"ן של תירוצו ובישיר ע"ש, טאלהאינה
 איצ- להתיר רשאית דקרכן קרא דץיקרהוא
 ובא בתורה פפורש ומאינו לביכוריםסדיך
 להקרבה להתירו תורא והוצרכה הדבשמן

 בטתהל"ח משא"כ יעיו וא המזבח עלאך
 הוצרך לא תאפינה המץ יהדיא קראדקאמר
 לד הוצרך שלא במד הרבבתן וכם"ןלומד
 עריות וגבי מותרך, דקרבנות שבת גבימר

 דטאני :1ם בהגיזה במק*מ וע"ש מותר,דיבום
 חמץ 'הקרבת איסור מהם יבטל קרא דגליהכי
 להזדה4ק ג"כ ש"ל ולזה ע"ש המזבחע"ג
 אתי לבימיים רק יעלו לא המזבח השלדהאי
 היתר למיסר רבצי קרא עיקר קחישע"ז
 משא"ב לביכורים דבש בתורה מפורשגואינו
 היתר בעי היא כתיב בהדיא דשתה"לחמץ
 קא- הרי חודה ולחמי וצרי, מזבח ע"גראפ=
 בש- טשא*כ לכהן תרומה להדיא קראמר
 לזוה"ק וס*ל לכהן ז-הוא קדא קאמד לאתיל

 דרט- י"ל וביותר המזבח, על אותודמקריבין
 דף דבמנחות לנקיטתו .הוא דזהת"ק סרבבוי
 ואין הכבוים את מעכב הלחם ע"במה'

 אריש רקע דברי הלחם את מעכבץהכבשים
 הלחם את מעכבין הכבחצים אלא כי לאב"ס

 הלי ארפש וכר הכבמיס מעכב אישוהלחם
 וכד בדבריו ההעם אל אבל ב"נ כדבריכה
 מפא בקדט ואג"א חום ובגמ' ובת"כע"ש

 את- סבר ר*ע לכהן לזה יה" קודייקמישלגי
 ובן למצג זה שמר חף לכהן שכחי וצרהו
 אתהו כתיב לכהן לכ' יה" קודש ויפרננס
 אוסר הף לכהן ושקצתו לכו שמקצתודבר
 להחה"ק דס*ל אפשר וה" ערש כבערםאלו

 קאי לא לכהן ולה' כב*נ רס"ל רחשבשיפת
 שכדיבת סשודש קרא לירא וממילא לחםעל
 מזבח ע4ג דלהקרבה סקל ולזה לכהןליתן
 ו- יעלו לא הטובח ואל קאי לא טעל"קאי
 מהרמ- וגא הזחלת על הקדריות וכלדופק.
 כשתה"ל ומוקפץ סתמידק בפוח דפוקב*ם
 עוץ הכהנים, לשאר ואחד לכה"ג נאכלאחד
 הדמב*ם כתב שזה א"17 ,וכשלשד שםמק"מ
 עיקר דלחם נר"ע דשסק שםלטיסתו

 בב"2 דה"י לריש משא"כ לכהן' לה'קאי ועל-
 במט- ועש הסזבח, ע"ג ושקרב להזוה"קסגל
 הכתוב דיבר מלא דמקרא הקטה שםפחת
 ונם שאוד כל לכתיב לכדון, לזך יה*קחהש
 תאפה לא לה' המנחה כל וכתיב תקסימו,לא
 לכח לה' יהי' דקוטה מיושב ולפורד ענשחמץ
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 ולר"ת, לת"נ ולא לחס על קאי לרצערק
 א"ש ג"כ חמץ תאפה ולא תקטירו דלאוקרא
 חמץ להדיא תורה גילתה דבשתהקללהנצו
 רצ*ד היי במק"ם בהוה וכמ"שתאפינה
 ומ- שבת לגבי כקרבנות דדיי הרמב"ןמ"ש
 לא המזבח ודואל הד על" קאי לאמילא
 ודדית וכנקליעלו

 והיו המנחות שכתב דידןומהתנחומא
 קצת נקרבות, היו כיצד המזבת עלנקרבות
 שלתה"ל שאלתו עיקר דור להעדיק,סיוע
 ם מצה בא הף אם ולא תודהולחמי

 דיבר מלא ומקרא רב ב" קרי דזילהנקמצות
 לאש- אתי ורץ ר"מ דפלוגתת וע"כהבהוב,
 דקאמר, מזבח ע"ג גקרבע זה ומהמעיע,
 ודו"ק. נקט שמהקל משוםוומ'כ

 למה ור"י ר"מ פלוגתת בגוף יליעוהנה
 חמץ דהלא המובחר מן זה ראין לרניכ"ל
 או חסירה היתה אף לו דאלים בהא וגםהוי

 במנחות שם ובגמ' רני, ע"ז מתרץ מהיתגרה
 וליחם- טינ" פורתא ולפסקול פריך וף'בנו
 גזירה בהדי' תילבט" ולית" מאבראיצ"

 דאי שם וברש"י מעלמנו, לאיתויי אתידלמא
 הרו- כאן ולהחזירו מבחוץ לחמצו ל"שדית
 ואינו בכאן הקע החוץ מן מבשן והואאה

 על התניף ש14א סבור הצשוק עבשומודד
 לבד מעלטא שאור לאחויי ואתיהעשרת
 ולכ"י עדיף מתוכו בכהה לר.ם הלכךהעשורו
 רס"ל ובחדס' ע"ש עדיף קמיצה קח-םמביאו
 ההווט סרחי עדיף גדול חיפוץ דבעיומאי
 ה" גדדל ח-מוץ דבעי התא הרואתהדספני
 איזה שיש בשהכל דבשלסא לזמרמקום
 חי- דוקא בעי כנ"ל מזבח ע"ג הקרבהענין
 לכהנים ניע שוק במה משא-כ גדולמוץ
 מדק- ולח דון כל בחימוץ סגי יהי ל8למה
 דבמה להיפך סברא י"ל ובם כד, כלדקיו

 מצא-כ דהו כל בחימוץ סגי למזבח רקהתוגע
 שהמלכים כדרך לגדילה לפשתה ע-די"א ו- קשה. תפוצו שיה" להם ליחן צריךלכהן

 ר יותר נראה הראשונה הסברא אךאוכלים,
 קפידא אין גרידא לכהן שנוגע דמהמסתבר
 לגבוה משא"כ כ*כ סוג החישץ אין אםכ"כ
 מ"ש כעין והוא גמור היתר החימושבעי

סבא

 הירצך, לפחתך ש הקריבהו וגו' ופסחעור
 שבחיסוץ. מיבחר היתרדבעי
 כהנים חי הדבר לתלות אפשרחתי'
 שלוזזי דאי דרחמנא שלוום או דודןשלוזר
 ש- מזבח ע"ג כסו להם ליתן בעידדחסנא

 שלוחי אי משא"כ מצולה היותר החימוץיה"
 עה"פ קרח בפ' ובוקס כיד, בחיסוץ סגידידן
 בי וגד הנחל לא בארצם אהרן אל ה'ויאמר
 וכד בעצמם מקודשים הם הכדגים כיאר

 ממתנד- להפריש צריכין הבהרים איןומש"ה
 כליל לקרבן  עצמם אכילת כי דבר שוםתיהם
 ה- כאכילת הכהן אכילת וא"כ ע"שתחשב
 ובע- אוכלים דכהניס כיון וגם עצמו,מזבח
 כהנים אי זה אך ככתבח' הם מתכפריםלים

 ד- לפי"ז ונמצא כמזבה, והוי דרחמנאשלוחי
 תגרה בלחמי הוא ור"י ר"מ פלוגתתעיקר
 וסגי דידן שלוחי דכהנים מתיכה בודהדלר*ט
 עדיף וזה כמזבח דאינם דהו כלבחימוץ
 לא הטוב הנ"ל גדרה משום מביתוממביא
 בהו דאית אף שתה"ל, לגבי גם חכמיםפלוג

 דכ- ס"ל ח"י מביתו, מביא דאינוהקרבה,
 כמו גפור חיםוץ ובעי דרחמנא וגלוחיהני

 הרואים דמפני מהמירה עדיף תהלמזבח
ודו"ק.

 המנוית בתנחומא ששאל מה מובןובזה
 נקרבות. הי' כיצד המזבח ע"ג נקרבותשהיו
 אית דכנ"ל שתה"ל על הף שאלתודעיקר
 דפלוגתייהו ידע תהרה דבלהמי הקרבהבהו
 כהני או בתל חיצרץ ובעי גבוה כשל ההאי

 בשה4ל הדץ מה הי ושאלתו דידןשלדחי
 סגי ולא מהל חימוץ דבעינן יהז כרועהאם
 ר רבנן פליג דלא השיב וע"ז סחיכןבבתיה
כנ"ל.

 דרהמנא או דידן אלוהי דוהריםובהא
 קדו- כולם העדה כל כי תאמד דקרת האי"ל
 קהל על תהנשאו ומווע ה' ובחוכםשים
 כולם אם האי כולי דמאי כבר ועמדוה',

 מנ- שיה" בעי לא כך משום האםקדושים
 על עמדו דיגה וי"ל ונביא, כהו לישראלהיג

 מש- דהיו שכ' פיז סעעה-כ בח"אהרמב"ם
 כ"ג אישי % ואומרים עיו"כ אושןביעיו
 כפד השליח שלודענו ואתה בפד שלוזראנו



8נ מבאישראל

 בעמא בשגם דהרי ענר, עליך אגומשבייץ
 דויהן תיבתא תחח לימא קאמר ע4אקף
 דדחטנא וכלחד כגגי הני וכר דאסרבדץ*
 איכא מי ניגהן דידן שלוחי אמרת דאינינהו
 יידן ושלוחי למעבד טצינן לא דאטמקץ
 דע- על עלגך אנו סשביעיז הדק צריימצו
 הרמסכם פסק ולמה ע"ש, בגד וע"דתינו
 שלוחים ל" קאמרי דלא דמסיק כמודלא
 בשרת לארגז עיין נינהו, דרחמנאמשום
 חסד יוע, נועמד לו סימן חורה ח"אד"ח
 חום ובוכה פורש דהוא יומא ב7פ,ס שםיל"ד

 ובגמ' ולמה מה על זו דבבי ובוכתפוחלץ
 אומ- הי כהן לבל הלא אך 7ווהצדיהו עלסם
 טדעץ הה אפ" קבוע סדר זה זה" כךרים
 הבכ". ענע מה ו(ףכ צדוקי שאשובחשיי
 מתד- מביא מצורע פ' דבנרע*ס נ"לוה"
 אץ ושנה משפטים פ' בולקים והובאב"א
 ממנו יצאה ולא וכר אדם אשרי ישורוןכקל
 ע"נ להקריב אאר ישראל הוא אפ" חנםט*ז
 בניי נידי את יישלח שנאם' ככזי'גמזבה
 יהי' ושדאל שם שכפשרות הן*נ ע4ש%ר
 בוףנסדס ם וייין חטא, לא אם להקריבראוי

 ס" שמוגיםגבורית
 יש כהונה דמעות סיד .

 ייי חביבין מהספרי ומביא איאצל בללבכל
 בבטנה אלא מכנן הינו מכנן כזומארחל
 אף ולפזיז ז"ש, תקראו ה' כהני  ואתםשנא'
 א-כא סי לאקשהי ליבא דהץ שלחזי כהניאי
 ל- לבוא לישראל ם אששר דהרי וכרמידי

 כייסר גם ואתיצר יחטא כשלא בהןמדריגת
 - מאהבה בתשובהבי

 מעיקרו החטא שעיקי
 הף חרי הנ"ל, בתדב"א מ4ש ג"כשקך
 ואפ- להן דכאיב כפוצע כהונה, לגבייכרבל
 חנו"שובז שסאו בנילא בעבודה להםשר

 מיבא מי בזה למיסר וליכא מאהבהבתשובה
 שלוחי דכהני ה" קרח טענת והנה -מידי,
 גם עיץ בע"כ, שליח לעשות הש"אדידן
 וכף. מ-רי איכא מי הרי דיוץ שלותיכהנ. ד- לומר אששר אנך אך המשולש,בחוט
 ובתו- קדושים בילם העדה כל כי אמרולזה
 י"ל רצפיר לכהונה, ראוים כולם הש*כ ה'כם

 זך קהל על תתנשאו ומדוע דידן,דשלוחר
 מרוצים איננו ואנו אתם דמה השלוחינתז

 ר- בע"כ שלוחיי להית יכרכם אשאע
דן"ק

 מר דתשובה  אף כי  אעו זה  באמתאד
 חלוקי ?" איכא הלא  ס"מ החמא, ליקורעלת
 ועאוה בבד ומהתזת כייתות על ועברכסרה
 ממרקיו יסודין תליין הוהדר תשובהתשובה
 די לעורר מקום שה" ובאמת פר ביומאכמגש
 אך שסמרקין יסודין הף דיחקת העינףעצם
 שכיחי לא ב-ד ומיתות כריתות וטיבייחל
 דיורי, בשעירי שתלי לאטן חיבי אךכ"כ
 שבו- ועחן מועיל, חייו גרידא תשובההח"כ
 לי תמוך דעבד דרה בתוס' ע"ח ינ' דףעות

 מ- שהשעיר מהברייתא הביא וכר:וקיעהקח
 האפשר ערש ותחשך עד יוהכ"פ סידכפר
 תשובה בעוצה אבל תשובה עשה בלחשזה
 מכפר, דיוהכאפ היום כנימת בתהלתתיכף
 הים שעיר אץ אם יוסא סוף ירושלמיוע=ן
 1ען כל אמד רגז מכפר הוא כיצדמכפר
 כלשוצ אעדה ובקרבן ע"ש בסוף אטרר"ח
 דבתשרי י"ל שפיר הש*כ ע"ש, בכניסתומיד
 בלא ורק סכפר' דיהכ*פ יומא ותחלתבה
 התזנק. מכשר שעיר תשובהעשה

 תרמז . בס" וכמנ"צ הרמצתן ובמ"שחניכה ומש- ערב לעת בעידה*כ שמתדרהתיזוז
 יש- כל ונעשו הזהוב, תיצחנה כבר דהםי"ל
 וששיר הכל להם ומכשי גמורץ בעגתראל
 נצפיר ילוה ביוהכ"פ אז לכהונה ישראלראשן
 "4 שלעבודת אתה שלוחינו הדמתכםכתב
 כיפר בבר ואז דיוהכ*פ בבוקר שטתחילה*כ
 רשוין והוי לאוין חייבי אפ" לישראללהם

 דידן שלחד כהני אמרי שפיר כנצללבהמה
 ודו"ק. כנ"ל וכד מהע איכא מי קשהלא

 עד מכשר איזה דעדיץ ס*ל דהץ גמימטא"ס
 ר לעבודה עדיין ראתו אינן וע"כ היוםסוף

 נינהו דדחמנא כשלחזי לומר צריכיןהסילא
 דעת נצל דעתינו על דה*ק הוכנס קאמרתאה
 חת*ק.נמד

 ובר פורש והוא ובוכין פורשים הםולזה
 סשה ויו"כ אתה שלוחש דאמרו דכיוןנה

 יתכ יוה"כ ובתחלת מאהבה תשובהתיעשו
 עליהב שמדלל עצומה עבודה ?ה חרשפרו
 1 שיהי עול עליו מוסל הגדול הכדיןההוא



א.פד  ; ;י... ל א ך 
 אם מדע דמי בוכים שניהם ולזה דודןליח
יגיעו

 לת-
 פם כזבת, במדה תשובה רעשו כך

 דידן ותנא ע"% טד ימא ועיין ודוקק.לימה ש- תשובה לעוות מתחקתם ובזה בוכיםהם
 דאית ארעיש איכא אי הכהניס באחיו וכרתי' יע- חל17א קאתי חסא רעל ועירי תנילא
 בתששה ל" ומהדר ל" יזע מירש מילתחבי'

 לידן העול עליו מוטל דהיןיליתי ד- כהן וע"כ ען,1 ה-צ לא יירעלבכולהו
 האחרית מגודל יחוכה שורש הו% תלה:יס, הכה- באחיו וכמו בחיבובה ולהחזירםעזראל בכולהי

 ודו"ק. עליהמוטלת
 בהא ע"ב כא' בקידושין במקנהוהנה
 כ"ס מהמכילתא הביא נרצה כהן עבדוצוין
 כהן עבד ואיו נרצה מהן עכר אקאוטר
 נמכר כהן דציך מהגהמ"י שם ומביא:מכר,
 דנדאה וכתב בכהן. לגיסו חפוי ה%בע"ע
 ק- ט" הרמ"א והביאו הפרדסי לס"טלתרץ
 ראי שימת וזה שרי מהחל ומשהכהןכ"ח
 ר ע"ש למחיל יכול דאינו יסבור ר-מאבל

 דבנה דקרא בפירוש דתל" "'ל-פשגחתם
 אליקיך לחס את כי וקדמתו כתיב ושםטתו וקד- מדכ' הו% גהכהן שישתמש דאסורה%
 דשלוזד סגל ור"ג לד קני* קדיש מקריבהוא
 . הדשיחותכם ש- שמשום לך יה" קדוש תטש נינהודידן

 לפי"ז שי' הקדש ושי' קדוש
 פרך לך, יה" ודחן הפה ולוחך שהואריב מק- הוא אלקיך לחם %ת כ- ולמה,וקדשתי,
 וכר. מידי איכא מי הלא הם שללחשנואפשק
ולזה

 וכיון מקדשכם ה' אצי קזיש בי קרמי
 גדר מוצא  שאחה מקום וכל סקז,שנהשהשיית
 כנהל הוא הש"כ ערוה ברד מוצא %תהקדדנה
 וכ- לכתתה רששן שיהיו לישראל מחיאותדיש
 לך יהי' קדחן שפיד האץ הנהל בתדב*אמקש
 ספל ות"י ודו"ק, קדוש הדא קדיחותינושמצד
 לך שרק היינו לך יה" קדוש רצ*כ כנקל,י יני קדדש למיסר וליבא דרחטנא והלוחיכהזני
 למהול הצל בעצמו הוא %בל קדוטהוא
 כין היטו מקוקוכם ה' אני קדוש כיש"ט
 למחול יוצל דאינו ס"ל ררם ולזה ית',תו מקדומ- הכהן וקדושת דדחמנא שלוחידכהני
 ב- אגל קדוש יהי לך דרק לך ידישדלא

סמא

 דייז' שלוחי לכהני דקתי למחול יכולעצמו
 - ודוושיד יהי' קדחו %חי הנקז למו"ל דיכול סקלח"י

 דס"ל דר"ס לנגיסתם וריי ר"מולשי"ז
 למחול הכל דאינו הי*כ נמגר כהן עגךאין
 ד-דן דולותי ה"2ך לך יה" קדהט הגיחר'כ
 ררי כה1א"כ בחצכן בבודה סגי ולזהנינהו
 דייק% בעי ולזה וכנ"ל דדחמנא ופלוחיס"ק דצ"כ למהול דיכול וע"כ נמכר דוהןדצ"ל
 ודו"ק. המובחר % זה ועין נדדלחימון

 אליהם ואמרת בנ"י את דצו בהאוהנה
 8"ל ה' יפקוד למעלה אמור מה בנ"י אתצו. בנתווי וגם עליהם' ואמרת כפל לפהיל"ע
 ולהנזל תמיש לקושן משחכות וצרבעלי, בני את צווה בני על מןותי שאתה עדהקב"ה
 שהקרגנות %ליהס ואמרת וזה לכפתהראתן יה" מאהבה תשובה יעוצו אם דושראלא"ש

 זו להקריב %תם וצכלו נמורה תשובהשו ותע- תחמאו היש תזכו שאם עליכםכריכיו.
 %ת %ליהם ושמרח יה" הפז חיבובהויעשו אלי וישובו עלי בני את צווה תאבעימום

קרבנ-
 ודו"ק. להקריב רגוע יא" שהם לחמי
 תמיד עולת גם יזלובזה

 העשו-
 בהר

 %ת וישלח בסיגי לם4ש הנתצה ש"ילעי,
 להגיר שאששר מהתדב*א כנ"ל בנ4נצרי

 ודויק. יקריבו שיראל שגם שגםלמדריגה
 ובו? בטיולים הדס ה" לא פשלםכא' - פכ*% כבן רבה וימדרו יתיאש יתלוגם
 עבירות על מכפר שחר ו1ל תברד כיצדשן

  ענין כגר איכא כישר חשם ע*שע זכרשבלילה
 אליהם, ואמרת ולזה כנ"ל אוראל בבלכהונה
 דקאטר ום במדרת מדויק לוה כנ"לד"קא
 מקריביו אתם בעוה"ז וישראל הקבלהא=ל
 טלא משום שזה וכר, וקרבנות לחר"פלפני
 ודו"ק. עת ובחץ*

 לוי ולקש דידן שלדחי דכהני לפ-*ותמצא
 ש- בעי ילא בחוכן בדרה לכהן לניתןתודה דבלחמי פשיסט ה" וא*כ פידי' איכ% מיסף
 היינו נקיבות היו כיצד המזבח עלנקרבות שה" המנחות שאל אד גדיל חיסון כקביה"

 פלינ לא סינוס בודה ג"כ הס שאםבשהכל



 והמטיב י הטול ברכתבעניו
 . ממוזם 8ה רוש נלדשח.

 בין משה את ה' צוה אשר החוקיםאלה
 אב". בית בנעורה לכחו אב בין למשוואיש
 איש בץ וצד~קדים הכחוב בסדר לדקדקיו

 המקר- תדד ואילו לשחו, אב לבץלאוותו
 נא- שקיהם אלא כן אינו הפרשה ברישאות
 .נשמע כאמר שש"כ ורק וגד אב" ושמעמר

 ובר.אישה
 לה יסלח חי עהקכ רה"י מגש קוהעוד

 באשה יה"י הכתוב במה אותה אב" הניאכי
 והיא לה והשד בעלה ושסע בנזירשנדרה

 שצ- היא זו וכר נדרה על ועוברת ידעהלא
 כאן רשי שהביא ותם" וכר. סליחהריכה
 ודרשו לאיתו בעל בת ששררי הגם'דדית
 שנא- לה יסלח וזד הפרם אישה עהוכיזל
 באן רשיי הביאו ואיך יו בפסוק להלןמר

 ובספרי הנם אב.לבהו. בת דמיני ו'בפסוק
 נזכר לא שם. מים הזה הפסוק על לה דרש.

 . לה ההפר .בעלה ושמעהלשק
 שהביא בשי

 ששר בקידזוץ בגמי נזכר. הזה והלשהרששי
 דלדלן. על.קרא ונדו-צ ישנא, ובנזירלכוע"ב

 ו- שלנו הס"ס יעל קשיא משא החובאמת
 מלהחם שנאמד לה יסלח וה' הכתובהניח

 אלא .דרש 4% ובנמ
 אצל.בע~

 זו וקושיא
 שהמפור- וכתב אריאל בבנץ יברמצאתי
 ש- מי מצאתי לא אבל גז41 נתעוררושים

 הכטף רווקי הבהנו למהיחאודר
 אמרו והתניא ע"ב- נט' דבבדכותוניל

 וה- יחטוב ברזך אומר זכר אשהן קירהל"
 וניחא בהד" אשתו דא-כא נמי ההםמטיב,
 והלא מברך בזכר דזקא למה וצרע בזכר.לה

 שיש וכמן בנקבה -תר ל" נהתאלפעמים
 שיולד עד פוגר מק"ט ולא כבר זכריםלו
 דןיכא למיסר לם'ל יליד גם נקבה, גם%

 לכאורה .דהוה בזכר לה לניחא בהד"צשתו
 לחינשי דויתו קמיהען בהא דהרי יתרכשפת
 לתרץ רוצה שהגם' אלא זכר בן להםכששלד
 שלו רק ולא צשתו היל שלו שמחהדווה
 הכצב אלא שהסיעו - 12ברך . לא דצ*כעצמו

 לוסר לבאורה לף סגי וא*כ ע"ששוהמטיב
 מידי. לא ותו בהד" אשתןיאיכא
 חשתו ילדה רכ*ג, ס" 'בטור דהנהוי"ל

 ואע"ג הבקי וכתב והמסיב חטוב מבדךנכר
 מברך אשתך מקו % אמרו -תניאדבברתתא
 דאומרים דסילתא דאורחא רבנו סוברהפו-ה

 הוציא שלא שמי דבתדב*א .הנצלבמדריגה
 יזל ובזה להקריב, יכול ישראל אפ"וכר

 הותר לארז משנכנסו ע"ב ט*זהך..דחולין
 יזארו יכול שגלו רוכשו תאוה בשרלהם

 שיאסור אושא דה" עשו הראשנךלאשהץ
 האכי- נויה" פס"עת הארץ דקדושתדבשניי
 כשגלו משא"כ קפוצים בלא אף לשישלה

 ע"כ תאוה בשד להם כשנאסר חר'כידויק,
 ל- מכשול יבוא שלא הנול במדריגהראינם
 למלוחי הציב דווקא לקדשים והוצרכוידם

 איכא דמי דירן שלחד ולא בינאידרחמנא

מס-
 דהך מפגלץ, הבעלים אץ ולזה וכך,
 חף לתלות יו מפחלץ את או מפגליןלשים
 בגבו- ועיין דרחמנש4 או דידן שלנהיכהני
 אין דרחמנא וצלוח- ואם שם, שטוניםרות

 ה- כל מחשבע אפי ולזה מפגלץ,הבעלים
 ו- דהיוחס לאחר אלא הולך הכל דאץיום,
דו"ק.

 דכי שתיר כלגבוהש
 מבךא שיה" לכורע .

 רצת- מתודה חוץ והטיב האאור אתמביתו
 בל4 דינם חההשווה בזה פלוג שלא וכףה*ל

 ודופק. וכנפל לף כרצית חד לכל תודההמי
 אחרי המדרו..בפ' לומר אפשר ובהבהל-

 כשורץ -טראל שהל לפי תדבר4א דפכ"ב
 הכתוב הזהירן .לפיכך במדבר תאוהכבשד
 שוחט והכהן לכהן קרבנותיהן סביאיןשיה"
 כל ימהשבים יושבים ומהבעלים אע"פומקבל
 ע"ש היותם לאחר אלא הולך הכל אץהיום
 הבעלים דאה ההלכה זאת ויאמר למההועב

 דיקכן תארה בשר כשנאסר בהךמפגלץ
 בזן מנב פ-ב בזבים שנינו דהרי יאלכלהנזל

 זכה ובמשתה במאכל 1תב את בודקץדרכים
 וזה כך, לקץ מביא המאכל שריבףוחז-נן

 בשד כשנאפר ולזה לש"ע, אינהכשהאכילה
 השגילה ומזאת קדשים והשכלו ודקתחיה
 ראינן וסנה למכשול, יבוא ולא לש"?היא
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 שעצמו ** ' אלא 4 אמרו לא אם וה"הלי
 ע"כ. לו, אמרו הזכיר לא כך מפנירואה.
 מבי בעצמו ברחשה יותר רבותא מה לעיתרש
 רבותא הוה אמנם דתם צרע תתוהד *,אמדו
 דין להשמיענו שהוצרך מהבף* שמוכה כסוטפי
 ה- בדעת כן שריל בדרגם המיקש במיוהדזה

 בכה"ג בגם' גם נזכר לא מפניקס א-כרשבקא,
 ילדה לו באמרו רק ותניא בעצמנשדאה
 שאידיש מה ההוקפל ם כתר עפהאשתו
 לו צטן? דנקס הגמי בלגיון יו"ד עודמשי.
 אשתך ילדה דה~"ל הצנע זכר אשתולדה
 לו, אמיז כע"ש סיירי בכהג דהרי שכהלזת
 דאורייתא לשון מביא כאן שבב"יובאפת
 ע"א מג' דף לעיל בחוס' ה% אשתך,ילדה
 לצ הדבר ובפף הציע- ע""ש, הואילד"ה
 זו ברכה לברך נוהגין ראינו לא למהלעיץ

 בדי מ4ש וע" בנמי מבהכשת ברייתאשהי*
 ר- ס" הרובא בתשובת הנ"ע ותל שםרקס
 והחיינו מברך בן לו דנולד שם דכתבמה

 כן הינהנו גדולים רשה דלא שם עדרוכתב
 רשות אלא אינן הברכות אלו דבל-ומסתברא

 דנולד בנם' אסריגן דהא דצ*ע הנפם לא-אבל
 דס*ל ושפשר וכר והמטיב העוב מברך בןלו

 והחי% וגם ה%*ה לברך דצריךלהר:צב"א.
 מ- % ברכה משונה למה הסע ע"ששוכר
 . ברכו41סאר

 זוזן אוהב תתמ*נ 0" הסה-ס בספרוהנא
 כש- אחרת. .ובנו_בןיר אחת בעיד הראהד
 סברך ה" בן לבתו כשנולד וג% בן לבנונולד
 אלא אמרו לח הלא לו אמרו והמטיב,הטוב
 לצדיק מקד אפ" אסר לצצסו, % לו נדידאם
 בן לו טרד אם צדקותי פפסי אוהבו ואניבן
 להביא מקים הי ולכאורה ע"כ. מברך,אני
 הגמ' . מלשון הקדומכם לדברנו דא"קצת
 דאפשר אשתך ריש זכר אשתו ילדהדנקס
 דוקא נקש למה צנע אבל אאהדינאנ גםדקאי
 הדבר אם והוי אוהבו, הגני גן לצדיקנולד
 סובה ג"כ ומרגיש שתו ששנהב באהבהתלה

 צדיק. כשהוא זזקא למה א"כ הבירובטובת
 % לצדיק נולד דוקא למה להבץ יןוגם
 ע- שמברכים דברים בשאר משא"כ כךהדץ
 וכדרסה הרז בית בנה כגון הטוה"מליהם

 זל על הוא שיברך מקום %וםאשי15עי
הבדח

 מסתבר דוצה הנ"ל, כל לפרשובראה
 הוא זכר הבן הולדת על דדוצמההעומר
 כמ"ש התמהה הוי בעולם תנה שנגלדמפני
 על דאילו אני, גם לבי "פמה בני סכםאם
 כסיל % הלא עפצה זו מה לכמההע"ה
 הקדושים דברי אצל- יבן ובזה חסו.תוגת
 לו שבישרי בשעה שאפד סופר ההתםשל

 בטוה, תעה לי יהי' כעת ב-ה ביב לושנולדה
 ל- שיכל ה-תה הקדודיה שכהיתווכמובן
 בבן משא"כ לחתן מופלג ת"ח לבהןבזור
 לא. או מובהק לת*ה יוגרל אם בסודימאים
 להש- ההנס רצה מה לתבין יש זאת בכלאבל
 שי- בגדר דבריו היו לא וברודאי בזאסיצבו
 תלמוד. צריכה תפה של ושפה בעלמא,הה
 סר למיזמע אוכא רבתא דהילכתא נ"לע"כ

 ע- גבני הזהרו ע"א פשר בנרדים דצנהנוו
 מ- מים יזל וכבאסר הורה תצא שמהןנשם
 ליחת תוה טש~יץ אין מה 01פני וכוודלי
 גני ההדב-אינם שעל בושן רצ" מבניהןע"ה
. לרדב אז בן לובית שכשנולד נמצאהורגע

 והמטיב הטוב יברך איך תתה מצ*כ באת. א-נו
 נמי טסתבר * ופ *ק וה *יק -שיה" ביתר שכהו והרי זכר לוכששלד
 לעצה בן נולד אם נשקנה ואברכה4מר
 ד- תנה ה% שיהף השכית ביעת ענישהיא
 ששוין ש ומברך שמה הנח באלו ד,ועדנראה
 שימי מצה יאה ועי"כ ע"ה אלא . ת*ההוא
 להדלמג ק12ה ג"כ זה ההכר תנה בןלו

 דאמר ע"א כא' ב"ב הגמ' עפיי. נילע-כ
 ו- לטוב האיש אוהו זכור ברם רב חמרריי

 שיתכה הוא שאלמלא שמו גמלא בןיהושע
 סל- אב לו שרפ מי ובתהלה סישדאלהנרה
 סלמד- וששיבע שיהו התקינו תר תורהמון

 תצא מצין כי דרוש מאי ב-דאבליםתעוקות
 קזזיה רואה ונהיו לשי התותי )רכתבותורה
 מכתן הי בעבודה עוסקים הכעיסגדולה
 ב- כדדרוי הצרה וללמוד ליו"ש יוחדל%
 מעלו ה" אב לו שיש מי ועז-ין יכר(ספרי

 ולמד עולה ה" לא אב 4 שאץ מיומלסגו
 ומכני- ופלך פלך בכל מושיבץ זהעהתקינו



 ,ו;% ..שכא.יחיאל

 רי- וגא עד תוו 795 כבו ס-ז כבוסי7._4טע
 תינוקות .מלסמי מושיבון טיזר ותיק% .ב"ג
 וסגביסץ ועיר עיד ובכל ימדינה מדינהבכל
 צ"ע ולכאורה שכע. כבן שיו כבןא.תן.
 תחיקות מלמדי מיהי אחד פצד דתיקןדנהי
 ה- ונהיו -הטעלה חטר עי"כ מים עירבכל
 שי בעבודה עוסקים וכהנים גדולה קדושהאים

 כמיש ויריש תורה בהבת ללבם הכניסזה
 ו- ריב"ג תיקן דמשו*כ יצהל הנ"ל.בחוס'
 ד- שבע כבן שש יצה אותן מכניסץיהיו
 כדבעי תירה שלטד דמי להבחין יכלועי"כ
 אוי הניחו בעירו ש25ב המלסד אצללמהוי

 ראה . ולא ומי  אצלו, לימודיו להמשיךתן
 להע- ז% מספיק עור ה" צעירו בוכהסימן
 ובירדשי כדי יתר מאוחר ליהוווליםלותו
 ולאהבה ליראה האבן לבו *הפך עיה"קלים
 נוה" הגדולה הקדישה ע"י יתוה"ק ה'אח
 - - .עתה

- 
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 ונת- קיים. הי' שביהמ*ק שבזרןהיוצלמ*ז.
 לכל ה" תודה. תצא .מצין כי הכתובקטם
 בנכשר לא-ה" שבני מי זאפ". ת"ח בןאחד
 עאי -מ"מ בהיגלל את -לא_.ל"מד. שהאבאו

 נתגיירו שה"..בירושלים הגדולה.הקדושה
 יכל האב לא.הף תךכ .שבלב' העיקוסיטכל

 לא כי תגח בן לו. שה" על כלללהתגאות
 בזי כך ומשום דול". מעלוותא מאמת זה.ה"
 וכמיס תלמידי התזח בני' גם הי ההואמן
 שגזכוויבנדדים דוב,"סעפים ייצען לאכי

 והמסיב - הסוך מברך ץוחד כל הי" ואזסנגל,
 שיהוי לו פוברק "רי כי וכר בן לו.כשנולד

 והבן. וף'ה, או ת=ח עצמן הוא חס בץ.הצח
 גלידי נגף בברכות דהבד%הח תלולפאז
 ש ח"ב ה" דאז קיש ונ" טביהם4קבז%
 ה- כתב. שסהר הזה בזמן משא"כ לברך,כ"א

 הא א*,1 וגם כניל רשות רק דהוהריבוא
 - י. בברכה מאגץ ראיתדלא

 ילדה לו אסרו דנקט בגזה "ה'דוהנם
 קצת רחוק דבר דיה דלמורה זכרחוותו
 שמה- עד בן לו שנולד ידע לא בעצטושהרש
 שחירתו בתרח דפתרי ר"ל הדיעתזו,ריס

 כ- לתפלה אפי להפסיק לו ונאסוראופנתו
 כל בביהמ"ד ישב חיש ע"שש סרבשבת

 1 ידע .המב:אקצ- בהגהיק, ודבוקך . הזבועימוח:
 ג -אארים, שהדעוהו' עד % ש ושולדמעצמו
 " זה" תרת ,ויהוא -צאף רבותא .לאשמעינןכדי * וזקא בס"ה בבריתא דנקס .מאד ארש""צ"ל-
 ., נ"מ ת"ח .בן ממנו יצא אין שלרוחוע"א

 מברד הי הוא .גם קיים ה" שביהמתןבזמן
 . מציון כי חכמים- תלמידי הדו סלם שאזסכען

 ילדה הלזיון דנקט. נמי ומובן וכד. תורהתצא
 מתאים אין כזה דלהץח כיע דייקאאשתו

 ל- יו אלח ,אהצתך ילומר נוכחידבר_בלשון
 שדן שלישי לצד: כמו כבחר בלשון אליודבר
 ח"ו אשחה ילדה לו ארמדים.- ל"ע מראפר
 הגיף קאמר חישוקה כנ"ל. תזח בן %יהה ט- הטסתה דציקר כהן דייקא זכר לו-ננדוד
 . החנו במאש"להנצשבר, בהד" אשתודאיכא
 ! כי מס%. יותר יצוד_ בזכר ניחא בוודאידלה
 ן תובהק יה"-ח"ח לא ש. חהיו:קצת. בם."וא

 ובלבד בלסה -שמחתם. ושושה אבל-כשחיפתו,
 .. ב* שיהי:אכמקש- איך היה זכר בן להשףנ

 : רלדה יהריע כי אשה . עה"ב הקדהשזוהי

 בפוסא לה .לית דאתעברת מיסא. אחתא-זכי
 וכו' לידה חוספס לה וטנף דוד, דיהא_אלא

 . תגכן. ענב, סה/כביבמות
-  - 

 ס5שר לאחם לבור ושבשן בשיה . האה:
 הליכוד את לנו תיגלחת רצה בוכן לושנוקרה
 ה- סברכינן לא ששם אף בזסה"ז למההנקל

 ע"כ בנקיבא: וביד בזכר ביןכנב.והמסיב
 בן ששלד משני נתקנה משרכה דעיקרקאמר

 לו שהכף בסוא ?ןא בבת רק והרית"ח-כנ"ל,
 תזה יהל : שלא עלול ב%2 משא"כ תזח,.אחל

 %כן תזח אינם דלרוב בנדרים צמ"עכדבעי
 בזסה*ז מברכעלא

 הסחז"ט~
 ארץ גאוני -תקח הי הבנים גם עצמוה*ס. .8- דאצל )והגם

 חודים בני חינם שלרוב וק הלית ג"כובח"ן
 חו- גני שהנם הכלל מן יצא גם דישמוכח
 כולו הכלל על ללמד רצה החרס מיםרה.
 ופגי א'ץ הכלל(. מן- א"ע לויציא רצה%א
 הוזב שעל -5ףל. שכתב שם בע"ע זסףהעץ
 ת"א בת כשנהמא לא אם תורה, בניאינם

 מטי דף גפכחים כדאהזא לת*ח בתווהמטיא
 בן לת*ח נולד ראם לפי"ז נמצא ע"כ.ע"א,
 עצה % יש מגם ת"ח, יה" לא דליוב אףאז



 ס-בששישראלפה

 ל- שיקח עזי י-היינו תצה יהיו ולושהנכדים
 נולדה אם. גם לו "ט י רצצה ת*ח' בתבני

 שינו ודש לג"ח. אותה ותקיא ע'ץ בת*
 עצטו שהוא כגק מלבת, ונד לבן עתרשמח

 בת לו שיקח מפני ואי ת*ח יה" לאאחי
 לו כשטלאה לעשות יכול כן נמו הריתרח,
 שנכ- מובסחללו ויש לתילה אותה שישיאבת

 ש- וזה הנ"ל. מס' כבפסחים ת"ח יהיודי
 לו יש בת י: דכשעלדה ללמדט החרסרצה
 בנים  שבני 9"י עצמו לו דלחנו בסחתתפח

 שישיא עני זאת להבסיח והטל בבניםנקראים
 ה4ונ נכדים לו יהיו בוודעי ואז לת*חבתו

 הולדת על השמחה דעיקר ביארנועכ"פ
 תקז ולזאת ת"ח שיה" משני הוה זכרבן

 סוב אק חז"ל וכמ"ח והמסיב. הכיבברכת
 מדוייק דצ*כ ע"א( ה' )ברכות תורהאלא
 שכש- זקן מאנחן חסידים בספר מ"ששפיר
 הסוב מברך ה" בן לבתו או בן לבנונולד

 מו- קיים בחזאי זקן שאוחו מביתוהמסיב
 ונם לת*ח בתו והשיא הגלל בפסטרםחזרו
 וההבנים הטוח ה" וע"כ ת"ח בת לבנולקח

 ה= ולכן חכמים תלפהיי יהי להםשנולדו
 אשף שחיב הוסיף ולזה הכנהום. ע"זמברך

 בנו ומסתמא דהקא לצדיק ב4 לצדיקבה"ד-
 עשריהם צמא פ"י ביוסא כמרצ ת*ח.יהי'

 ל- שמזכים _אלא זוכין שהן .ז-ק. לאלצדיקים
 מ- אוהבו ואני עוד הוסיף וגם וכר,בניהם
 ע"ב ס, ב"ב הגם' עפ"י הל צדקותה,סני

 תויק צדקה לעשות הרנון כל כי אמרריב*ל
 מובסת הרי חע*כ וכר, חכמה בעלי בניםלו

 והמסיב הטוב מברך ולכד ת"ח יה"שהבן
 היא .שהחודש בעולם ת"ח שנולדונשמח
 כנגל. האמתית הסובההיא

 פ" יקד הכלי דהנה לענ"נטונחשי
 בנדרים וכ"ה עייפו ה' לשם שטדר להןנדד
 "'ל ולפרוז לה'. להזיר נזיר עה*כ עצבעף

 ב- סיירי לנד נדר תדיר כי ואשהשיגונב
 לשם רק נדרי  שעושה וכורה צנחנהבת

 שנאסר על" מוכיח דקרא סיפא וגםזוטים
 ל- ח"ו יצאנית שאינה בנעור" אב"בבית
 כבודה גל מקיימת היא אל8 קר"רחיצת

 ומצייתת אבי' בבית יושבת פנימה מלךבת

 קרא דבתב הא מאד א"ש ומשורהלדברע,
 לה והחריש יגר גדדה את אב". ושסעאא"כ
 ש- כאלו שנדרים סכיו וכו' נדר" כלוקמו
 יכ- וצנתרת זהירות לצורך לש"ש עשתההיא
 בבת ובאמת שיתקלסו. האב מרוצהדומה
 ידעה כשלא נדרה על שתעבור שכיח לאסו

 דרשא חך הגמ' דרש לא וע"כ -להוהפרו
 ינ'. בפסוק להלן אלא כאן וגר לה יסלחדוה'

 ואם הפסוקים, המשך גם יתל הנ"לולפי
 יסלח וה' וגר שמעו ביום אותה אב"תניא
 לאיש תה" הץ ואם אוחצן 8ב" הניא כילה

 היו הלשון כפל מהו הלעד וגר עלףונדר"
 מהרי הקודמים דהפסוקים דכען ונעלתהי
 לבית וקשורה לה' נדרה אשר - צנועהבבת
 ושי- בעצמה מחפשת אינה במדאי יהיאאב"
 בחוד לה שיבתור אבי על סומכת אלאדוך,
 תק- לזאת ואולי לה לסיב שיה" וירעשת"ח
 הפסוק אבל ודופק. קידושי' יקבל שאב"נו
 שידוך לה מחפשת עצמה כשהיא פיריכאן
 בלא בעצמה היא לאיש הנה" הי יאםא"ש
 שדרשו מה לפי 8*ש ואולי לה, יברודסאב"
 דויץ תה" הי ואם ע"א סד בנדריםחז"ל
 שצדתן מהרי ובארוסה דאשק ענין עלאוסיף
 בעל, לדורות שתנסה אב שרשות יצתהלא
 היפשה היא שב" ברשות שכבר הרמזופן

 נדד בה נאמר לא .ולכך לאיש. להיותלצצמה
 רצה רש"י ולזה והבן' עלי ונדרי אלאליף

 ולא כאן דרשא הך משרי הביא למהליישב
 דהספרי כתב ילוה יילן, כהש"ס יו רסוקעל
 לאיש תה" היו ואם ומהכתוב לפישפשקצף
 שעדיין שבשעה זה, זולפני הפסוק עלקאו
 בע- לרוות נכנסה כבר אב" מבית יצתה'לח
 מ- ובעלה שאב" בארוסה דמיירי אצ"ל,לה

 לאיש תהי הף אשר זה ובכבת נדדי.פידים
 שתעבור יחצן ודעי אבי דעת בלאמעצמה

 וש- לה הופר שכבר שתדע מבלי נדרהעל
 וכר. לה יסלח וה' זה על לדרוש צריךפיר

 את ה' צוה אנצר החוקים אלהוזעווה
 בנעורי לכחו אב בין לאשתו איש ביןמשה
 היא אשר כ% אשה שאצל דהיינו אב",בית

 אבע בבית בעודה איש לעצמהמחששת
 מאת סליחה צריכה שהיא הנ"ל חוקיםנאווו



 בלק פר' דרשין רעואבעידן

 וגר אהל קבה לח אקוב מה ח'( -)כ"ג
 הן כשוהן ומנבעות אראנו צידים מראוכי
 ובטסו- יתחשב, לא ותזוהם ישכון יבזיעם
 תר אדבר אשר הדבר את יאך ג*8, ואךרה

 אי* לנפשוויכם דמכם את ואך ואידךהכש
 סמאה אם דאך ואידך ס'(; )כראשיתרוקן
 כנב(. )יהושע אחוזתכםארץ

 ק- ואב תמה של האבל ימי כאשיהנה
 וכוא- ומתבתקים נזכרים ובנ"י ובאיםריבים
 בטניס מאית יגס ם כי כאבם אתבים

 אח הלזה' תנמהד המר בגלות אנווריפים
 ריבם אביהם, שלחן מעל שג5 לבניםלהם
 חר- צולקינו בית בראותם קרעים לקרעינקרע
 רות ונבאר בו, הלכו ושועלים ושוממהבה

 ראינו לא אותותיו כ"כ ארוך זמן אםסחתם
 לוי שהסיח וכבו מה, עד היע אתנוואין

 ואק לפרום עלית ואמר, מעלה כלפידברים
 כל יראב לא מי ולב בניך, על משגיחאתה
 זה. כל על ידההים
 מ- גדול ושיבלש חוללנר בעהן הן אולם-

 רואה גם רואה שבשר-ם אבינו כאשוזאת,
 מביחם אשו ושע8קכ חצי על ומשגיחויודע
 מעם ' לנחמנו אלא .קחרש' נאוה ביתולועך
 נלבה, נול סיקרן סישץ למעריף עלינומשפיע
 בצלות ענ=מ -ימות % צירינו לזה לאאבל
 ההתג כל -ת?דגמ סבלם ע"ז ולא הזה,האל

 ארחנה נלוח דאחר להיאמר ניתנתההאמת
 מות ושלה ותוכחה צרה בנ"י סבלו אשדכ"כ

 חרצו נימיים נכל ארב אשכל ומאוץבחלתינו
 וכמ- לקחתם. נפשנו את -לצוד שיניהםעל-עו
 שם שכחבו אם אף אזי בארץ, כ"הזועט

 אלקים חלא זר לחל כפינו ונפרושאלקינו
 על ועמן טענה שום שאק תידע זאתיעקוד
 תותרה הינבל כח כשל 5י מישראל אדטשום
 מעלי- צילם וסר ומעשנה משען בשי ציהבת
 חטאינו אם אף החלקיק דיני לפי ובריאיהם,

 אבל וימי ילבינו, כשלג - כשניםהאטימו
 בשנה שנה מדי ונשנים תקריס אלוגוראיס
 משידיר מלכא קאתי אימתי יחרצואין

 המקסייגים ע"י הות הגלות תורךוסיבת
 בגפי עם על המדברים וקרונדי

 ליתר.
 ~חוסררם . -שישראל כלימה וטלקסיםשינונו המל-

 .מה _אבל בגשה*ק; כמוש ומכריזיםומודיעים
 'התכתפות הצררת ספני אהצר לישראלשנעשה
 ומצלים, פודהמס . אינם זאת - וגדיםנעים
 .נקי ודם דמעה; נחלי נהרי וכמה כמהוהרי

 וחי גציכם. אמס לא על גששנו כברט-שראל
 הרעשך שכני כל יל הה ואומר מבבהמקונן
 מוי לא עשו אשר יאת מוזקנים שהקרםמה

 נגד למיסר אפכא 'י*כ איפכא והאדיעים,
 שעשי מה אלו ושקרניםהמקטריגים

 מדי יכנסו
 דובר והרי מודיעים, לא שהקרם ומהדיעים
 החיה*ק ז-ן ולפי ופני, כנגד- מטו לאשקרים
 דהא הם, ואצחמו.י שוגגין כבר .בנקיבודאי
 -התרו לא אם להתראה= הצריך בשמשאפ"

 אישתלי, לסרסר יכיל דיבור כדי ועךבפותן
 וח"כ התראה, צריך נמי חכר ראש"ושסקיגן

 מאות עלז המר השהץים:2גלות לבנ"יקקי
 המה, ש,פינגק טבחה כצאן החשכיםבשנים
 החדרה פמ*ד ולפי היא כשמיס לאותורה
 אפ" וביצה"ר נכל, מכל שסוחט בנקיהרי
 שאמר לרששני ואף לנו אץ ור"ח חברדין
 יי שמר ס"ןראל החורה שמזעומהשוח-י
 בודר חץח דע מ"מ זרעו, ספי תשכחלא

 בזמה*ז.שאין
 הי דאף בספנותי קרונו השי"תוהנה
 בי ומלך מחז"ל כטזע שצוותיו מקנסשיית
 הק' חורתינו דק ושפיי ארץ, יעבירפשפט
נ"ל. הכ- הללו הכזגגים והסתגלנים הסמסיניסכל ספני -ולהרחיק להתוליך השיית צריךבודאי
 אלא בא בשד אין בסנהדרין אהולל ההנה~
בדיר

 זעמנו וא"ש חיג כולו או זכאי וכווי
 ונואר התנאים או שבירחכן-ם המצלוביד
 כי האמיתי הדין שפסי נפסקו התורהחכמי
 שכתנו לא עדיין אם זכאי כולו היא זהדדר
 נעי עלינו דעכו הצרפת כל אחר אלקינושם

 היספן. לקץ ונגיפ החמיות בדין נזכה-בודדאי

 וככ"ל לה נמלח וודוע שזככה וה*נ פישתי בתר כנ"ל החוקים אלה הסמיך ולכךזה.
 ודופק. :ו- כמו ע"ז כפרה וצריך שנה ונשאדכתב



 סבאישראל

 בפי טיייק ערגת יל בימ"ס זקה4קוהנה
 יצדק לא כי עמנו במרפס תבא אלסוק

 דהא ונר יצא משפטי מלפניך ח-, כללפניך
 דבתחילה ריש" סיפי ולאו סיפי רישילאו
 אסר אח"כ וסיד וגי במשפס תבא אלאופר

 אק משרז"ל עשוי והנ"ל יצא, משתסימלשניך
 כולו או זכאי שבולו בדוד אלא נאב4ד
 ב- בבירור  הכל ידעו השנס חכמי חהבהיריב,
 בי או הימרו נסתפקו מדוע ואש קדשם,רוח

 מצב י5" איך וראו ידעו לא יימ יגדדור
 אף אוצר הממים דין לפי דבאמת אלאין?ר,

 יחפשו מלאבים ושמה בעיני זגג לאאראלי
 ואבס שנבה דין אין דשם יאחזר, ורעדהחיל
 ד- בפולסין נענשים וחסא פשע דבר כלועל

 הרי - שם ההבולסת מדהקד לפי חזינודא,
 פסק כפי דנים שלמסה כבאד אבל חיב,הוחד

 ולפי פסרי רחמנא אבס אשר החורהחכמי
 אלי- שמעתתא ומס-קים ד,ונדיקים שלפסקם
 בדין זכאי כגלו בנ"י יצע אזי דהילכתאבא
 שתה

 כה~
 הו.ה והבן, זכאי כולו או ח"ב

 של במשפם דהמנו עמת במשפט תבאאל
 אלא חי, כל לשניך יצדק לא שם אשרמעלה
 הב"ד של הטשפס פף יצא, משפטני-מלפניך

 תחזינה עיניך פסקיו לפי אשד מסהומל
 בס"ד. נצח ודודן זכאים ונצאשרים, מ-

 במחש- עלה דמתחילה ז"ל מאמרםוכ"כ
 שאץ וראה במדה"ד, העולם את לבראבה

 ד- למדה"ד. מדריד והקדים מתקייםהעולם
 חסד בחי והתיירק לעולם קדמה התורהבנה
 ה- הקדים ענק וזה לשונה, על חסדתורת
 שקד- חסד בחי ההוה"ק החנו מדפתר,קב"ה
 :זאפי' מדהיר הקדים וענק והבן. לעולםרה

 ב- - הארץ יושב- את ידונו כאשרבשמים
 ותורה חסד, הירח דין שש"י ישפטום,לשה"ר
 עה4פ ד' בחגיגה ואחז"ל היא, שממיםלא

 משמע. חדתי עולים עולים' דאיתיאיקים
 ל- ואתי" שמואל דאזיל ואידך שמהשלחד
 מתב- לדינא ח4ו דילמא א4ל בהד"משה
 ב- דכתבת המלתא דליכא בוודא. קוםעינא

 ב- שם וכתבו עיו"ט קחמת" דלאאירייתא
 דסנא עלי להעיד למשה קריז דלאתוס'
 כד אומד ה" אלא בדורו, ה" לא ד"אידן

א מעשה ועדיי דומניונך  שכן והעידני 
 מ- דבשפים מזה לנו העולה אתן גםלמדת
 אהד בשפן התרתיק את המקסריגיםפרשים
 למי ואחתי צצמו להבזיק שמואל הצהולכן
 משה שהרי האמיתי הפירוש את שיאמריצה
 מוסמכים התשחק חכמי ורק התורה אתקבל

 על ארע מיגעים הם אשר הדין אתלפסוק
 הער כל רז"ל השש החוה*ק, מן וקוץ קוץכל
 וב" הרבה ~ברים חבה לשמה בתורהסק

 של- מלך דבר וממזלה, מלכות לוונותנת
 יעשת לא כי ילהחית להמית ובידםמון.

 הנ- עבדיו אל מתז גלה אם כי דבראלקים
 מבסל הצדיק פסד הקב"ה אפ" ולזהביאים,
 בהשותן מהגמ' וכנראה צדיק, בי מושלומי
 הקב"ה בין שהיתה במחלוקת הפועליםאת
 בר רבה מוכח, וסאן דרקיעא, טתיבתאלבק

 יתן היא בשמום לא דתורה מוכח.נחן2י
 הצזיקיס פידוח ולפי הק', תורתו אתלנו

 בזה פוסקים ולפליז האמת היא כךבתוה.ק
ובבא.

 אלא מתכנסות הגלית אק אחז"לולכן
 בגויים יתנו כי גם שנא' משניותבזכות
 ער מצדיקי מקובל דוגה ההטע( )יל"שוגד
 שר בשמים, ע"ד סוגי דשדשה הקדמוניםלס

 של ב"י ב'. עדנה, בחיים אשר עליןצדיקי
 לכ"י, חיים ושבקו לטרום בבר שעלוצדיקים

 פחות לא ולזה מרומים, מלאכי קהי ת"דג',
 יום, בגל שכינה א8י דמקבלי צזיקיםמל"ו
 הם והם מ"ק, בסוכה כמשכ"ל בא'"וכנכדן

 את לדת וא"א העולם את הדניםהסנהדרין
 היא בשמים דלא דרקישו במתיבתאהעולם
 לבי"ד סמך ואין הנתבע אחר הולךוהתובע

 יושבי של משפסס ולחרוץ לפסוק מעלהפנל
 הם מטה של דג"ד עיי רק ניתן וזאתהארץ

 בי אתנו הטה חיותם בת-ס חשרהצדיקים
  אמת דין להק ההצעים והם הזה. השפלעולם

 ולזרעים בנ"י ול לנפותם ומביניםלאמיתו
 וממון נפשות מחמת אניטים כי נפשםצרת
 הלומד א' צדיק אפ" בעוה"ז שמצוי ות"זהס'
 לזכות ולפסיק לתפוס הוא צריך לש"שתורה
 שלסך מלך ודבו החוה4ק וין אליבאבנוי
 עכזי נדחי השי"ת ויקבץ ישראל יגאלוובזה



8א סבאניראל

 מחבנסות ה~ו הגלדה א-ן וכמארז"לתורחי
וכר.

 ובר גוש ק"א( )כחובות אחז"לוהנה
 הקץ את ידחקו ושלא וכו' למה הללועות
 בחאנד ירבו שלא שם ופי' ר,ן'י גיר'כ"ה
 מות אדע לא והנה מדאי, יותר כך עינים

 מ- זתר הה ונמה להתחנן טסותרהתיעור
 להתחנן אדם של בכחו וכי יקשה ויותרדאי,
 ימי כל במשך אם אפי מדאי. -תר כךעל
 י- וגלות הבית חירבן על ומתפלל בוכהחי-ו

 הגדד- הצזיקים אילו דבאמה 2*ל לכןמיינה,
 מע- של בת"ד גם יושבים אשר טבדורלים
 דור כי והפוסקים  התורה דין עפ"י יפכקולה
 נעשו והט(יתהום בם אק ונים זבחי  הויוה

 הרי בכשל-ס חמאה אם ואף ושגגהאונס
 החוס- והיו וטבעתיים, כפליים בכפלילקתה
 דחוה*ק עפ"י היסע באר מברדים הללוקיס

 והש"ת מהי, בנוי נסגלים שהי בוודאיאי
 שלא ישראל את השבין ולכן בזאת רצהלא

 ע"פ פסוד יפסקו שלא פף הקץ' אתידחקו
 ואש- לו ויצפו ויתחננו יתפללו אלאהתוה"ק,

 השיית קופין ניל ויתר ויגיע, המחכהרי
שואל

 ונמ~
 אלא החורזך חכמי עם זה ברבד

 להשיב יאש יתודא מאת רצזן שתעלהבעת
 את ואספה לך מצרים בגלות למשאיהיש כ- למטייחו השי"ת יאסר אזי לדיתשכינחו
 שבדיר הברד יפסקו ואז ובה ישראלזקני.
 ר- יעציה הדץ צפיי  זכאי הדור וכלההת
 וכ- בצוג לפסק צריכים שלמטה הת"דדקא
 אווזם שיתבצ וי האמד ונוכהה נא לכומיש
 חוי הזי אם חף ואז מסת של לבדידלדין
 חכי נוסקו כך כ* ילבינו, כשלג כשניםאיכם
 הנקית 8ק רז"ל ה*כ הקוהיה, התורהמי

 בנוהם יתנו כי גם שנזף וכר מתכנסותהללו
 מסה של לבדיד הרשות השיית יונן זהבזכות
 אק- עתה ולזה בתודה, דעתם לחבתלפסוק
 שיהף בזמן ש"בצם,

 לפסוק שכלו אז בעת"
 זבדי הדור כל כי ה14ה"ק עפני ישראלחכמי
 הדין.עפ"י

 לי שלא ונוצו באב. בס' ת"ת נאסר%ק
 הר- באש ואילך מהצות טחב בערבלמוד
 בי פרג עהכ חל אם השפי הקנ"ג( )ס"ס*א

 אחר ללמוד מותר אי הפוסקים נחלקוובת
 בהלולים ולשתות לאכצל שמותר אע*9חצות
 מפני וא*כ בשעתו, שלמה כמעודת ויןבשר
 הים בבא אלא דווקא, תורה לימוד אסרומה
 ראשו להרים החדם וגבלם בוו הרי ט"בהמר

 יקץ היתרס גודל לראות עלץ ששובבראותו
 על ולזעוק לקחן ושוב שוב כנוצריךבחיה

 הסבל כח האדם בכח יש וכי הגלומואר-כות
 עת וגבל רגע יכבל זאת, את לואתושכעצר
 עני עם כבר יחוס אולי ומצפה יושבהרידו
 נצדיק השנים 1ק1ת תך ידחס, וכהיואבטן
 וזיורה גולה גולה, אחר בגולה ישראלכנסת
 והוא ומשעבו, לא צדיץ ובכרז עליך,?הדוגה
 אותנו לדק בומים רוצים אין אשדמניבה
 כפי לע"ע שתנו דן והשיית דתוה"ק,עפ"י
 לומדים אין ולכן דרק"צא, מתיבתאפס"ד
 גלותנו אורך צרת דכל להורות בטחבתורה
 ה- דת לפי בדי את דנו שחק ספניהוא

 כך עשה מדה כנבר דמדם נ4ל ה1דהודבק,
 דכיהש"'ת ומדהן ביעול בעתן ל1השאת
 ותק בחורה שסקים אהננו אנו שאףרזתה
 לכן - התוה"ק חכמי עפ"י מתנהניםאנו.
 אה- ולכן החורזת לחכמי זה פושט מסרלא
 בה שביזו בעזן אלא יזץ17לים חדנה לחדתן
 י- הנביא לזכרי בנ'ץ הרו שאלמלאת"ח
 במדרש אמרו ביתר בהרות ואף ת"חשאר
 המודי לנ"א דאל" כוזיבא בבן ה' ב'איכה

 של זרחנן טימית אחה וכר בקק ףצאהעי
 ביתר תלכדה עונות גרטי מיד וכווישראל
 ע"פ טריק וה" ק-ם שסח ימן דכלע4-ם
 לא אזי לדגדגם ואסגד פטורים שהםהלכה
 שביצ כהו אבל דדקישג במחץבתאטיחה. עליהם לגזור יכולים דךז היא והרביםהיו
 לשייש בחירה עסקך ולא וראתם תנהבה

 הי נעל אזי בה, לחפור כקרדוםועשאוה
 ה- מחנפי הלז בענק וכממכות הכחואת
 והג- ביתיגו שהחריבה הוא זה ועיןתורה,
 וסוף קן נראה לא הח"ן האומות מןליתם
 וינאי וישבס ה' יראה אשר עד צרותינולכל
 להתא- עלינו טיב ובעוה"ר ב"ב' גא1*עלנו
 ר צר אלקים יחרז מתי עד בטוב ולזעוקבל
 בראש נשפך כבר בנ"י של קד-ס דםכמה



 מבא-שראלצכ

 עיני- ינידו דמעה נחלי וכמה וכמה הדצותכל
 בבית עושה אתה הכלה בשאלתי וכפשינו

 וזה מאומה, שואלים אינם בשמים אבויעקב,
 הוקנו ולפיכך בעוה"ר, חח-ה ביטולבעוון
 ביי עק היכן עד ללמדנו בט"ב ללמודומלא
 כח גימל יעי4ז החטא, שגרם ומה חודהטול
 ולי הלכה לפסוק יכולים שאינם שבזורת"ח
 מעלה. של לבדד זה בענ?הדרות

 שחל סיב לעקור רבי ביקש אחז"ל~כן
 ייב ונדחה הואיל דאמר ה'( )מגילהבשבת
 גם חל בטבת ס4ב כשחל הוי העילםומקשין

 לעי ביקש לא מדוע וא*כ בשבת בתסח,4;
 דהנה אפ"ל אלא בשבת, שחל בתמוז י"זקור
 ז"ל בעש4ס מתלמידי קודו מספריידוע
 וכדב' הגוא"צ ביאת בעת י4ס יחי ט"באשר
 א- בתמת במז אולם דווקא, טועך עליקרא
 אילי המתת גומחה ים יהה א שאףויר
 אבל סרב, לפני המצרים בין בימי בנ"ייגאלו
 ולא בא לא ב"ד עדית כי ראה כבדבאשר
 ל- לעקרו רב- ביקש לכו פוער, שיקראזבה
 הק- . דרב-נו תורה, פס"ד בכח בע"כטן'2
 ניצוץ זה" המשנה וחיבר תושבע"פ ה"נדוש

 הנוציא ר4י ארא ולכן אביש יעקבמנשמת
 ב- כדאייה אביש הקב של ניצח 8י .ר"ת

 יהודה את לפניו שלח אע-ה תעקבסורק,
 בית לו לתקן ואחבול גשנה לפרץלפירית
 תצא שמנום פ= הוראה, תצח שששםתלמוד
 בע"ד ואפ" ובעולם הענינים לכלויראה
 ב- כך יחליצו אשר עד שסקו לא מעלהשל
 סרב לעקור שביקה ג4כ רבי חמס דירן,ב"ר
 ומתו- זכאים כולם והבנ"י תוה44ק פס"דבכח
 דרקיעחו, במתיבתא גם ע4ז להסכיםחבים
 שממילא בשבת שחל סרב דוקא לעקודובקש
 בין כשל דכבר לגמרי, ידחה ונדחההואיל
 כבוד למען ע"ז נפשו ומסר זאועמלסבול
 יחמר לא אשר הנהים בק המחולל ית'שמו
 ונת- וסירבו לו הודו לא דודי חכמי אולםוו,

 לח שעדיך הזה המסוכן בדרך ללכתייראו
 עליונים וקדישי זאת, שניסה מי בשלוםיצא
  הנחבא ורוי זה, בעבור לב"ע נסתלקורבים
 זאת לעשות חפץ שורשו לפי תושבענהשהרס
 כנ"ל. התורהבכח

 ט"ב ;בליל ז:הגו הסעם לפ"זואפ"ל
 שהריעביץ ואע"פ וא', אחד לכי נדותנותנים
 מ4מ כבעטט בנרות שמרבק נרפא בההודא
 ונ.ל לימוד, זצריכה ה-א תורה ישראלמנהג
 מי ומתשדרת דמדירי דק יסא דבבאהסעם

 ובוטנים המלאכים בק בשמים רבתיבוכה
 הסתר רב עדיין אשר על כולםמכלמים
 ואמר שחול עד מושפלת האלקים ועיוןהפנים
 ובחרפתם חכו, דשן ולית דין לית בלבונבל
 ל- למסור עלען כלאבי אפי' חפצים רבהכי

 עפ"י לפסוק הסמכות את מטה שלבי"ד
 מת,ניררת אח"כ אבל הלזה. בענקדתוה"ק
 לפסוק הכח את למטור צינזר דהיאךקושיא
 וכאן בלילה דנין אין והא מסה, שללבייר
 ל- נר נותנץ לכן ארץ, יכסה החושךבעוה"ד
 ;-טה יו הרבה נרות וכשמדל-קיןכאו"א
 ה' בסי' בסמ"ע כמ"ש בלילה אף לדוןדמותר
 ויוכלו - במקריא בזה הארנבו וכברסק"ז
 בזה. לדון ג"כ וכלמטהב4ד

 ארץ טמאה אם ואך המסורה. חידתחאת
 המקסריגים יקסרגו אם אפ" פ"אחחתכם,
 אר- את טמאתם חי א-ל בני אתם הרילאמר
 לנפ- דמכם את ואך אולם עצמכם, ואתצכם

 יראה עוינותם כל דלעומת אדרוש,שותיכם
 קרו- עם ישראל ;ל השפוך דסט אתהשתת

 ל- חסידיך בשד כמים דמם שפת חשרבו
 ונחש- שהופקר והנקי המהור הדם צרץ,חיתו
% זאת כל אחר סבתה, כצחןבנו  לבא אבשר 

 בקיום מצט מיחסו אם אף בנ"י אלבטענות
 אדבר חשר הדבר את ואך וכמישהמצתת,

 אם אף פ" היא, מיעוטא אך ותעשה,אות
 הם זכאים ג"כ התוה"ק, בשמירתהמעיטו
 ה- דהינו אדבר אשר הדבר ואת הדקעפ"י

 חובן. תעודו אותוהדרדק,
 בעת והמשכיל הכ' פ" בהקדם אשילעוד
 את משתקץ השמים מן כי פי מים,ההיא

 המשביל ה" זאת דלולא ההיא, בעתהמשכיל
 שקר-ם דובר הלא וידואג קולו מריםבתוה4ק

 קרוי ישראל והרי הקב"ה עיני לנגד יכףלא
 י0ודין סבלם אחר ד4ת עפ"י תכאין הםשים

 אחד'ל וכבר נינה ותתיק אלף אנוראים
 דיסורין לצלמא פלחו לחמרו נגדוהאלמלי



4 סבאישראי

 רבעיה סשה שאסר חנדסציגו ממיתה,קשים
 עליו הבאת כי הזה  העם לד עשה מהלאהרן
 סבלת יסודים כמה ושירחיי גיזלועחטאה
 הרי זה, חטא עליהם תביא שלא עדשיסריך
 וכא- הסבל, מכה למעלה קשין דיסוריןמזה
 בנ"י סבלו הלזה האיום הגלות אורך בכלשר

 ואו- סעיד הנביא אשר כחלה גודאיםישרים
 וריי אלפים ואלפי וגר מהים מות ינבחרמר

 ית' שמו קידדש על מוקדה על עלו רבבותבי
 צובים וכי כ"ז, לסבול ילפ היאךויתצלה,
 שאלו ממצרצרה אשר ומ קדוש מאהרןהמצ
 עשה מה במסיבו שהמלך עד מ*ו2 אחרמיד
 וכבר יכר סבלת יסוריו נמה הוה העםלך

 לעמוד לאדם שפא משה הבט ההםבימים
 שנותר- אנן נענה ומה ומרים, קויםביסורים

 ומנן צוורני צוורגי מינן תפקי מעט מתינו
 ההיא בעת המשכיל ואפה ושף בהרבאקסלי
 ש- ישראל את הקב"ה השביע כי כנ"ל,הים
 על להמשכיל מניסוט ואץ הקץ את ידחקולא
 בנ"י, לוכוח הדת את ולחרוץ לפסוקד"ת

 בעתן זה נגרם שרבוובעושותינו
 הלכה כהים לומדים ואינם תודה,ביטול

 אליבא שמעהתא לאמוקי תורה שללאמיהם
 אבי אלה בימינו נמצא איפה וא"דהילכתא,

 בבתי ומעריבים משכימים ותלמידיםרכזם
 י- עטם בתוה"ק ושסקם וכבתמידכנסעת
 ודכירנא התו, ביעול ערם ללא בדוהרלילה
 בביהמ"ד קוטבים יהד והרפי ביסף אפ"אשר

 אוי מלסידים נתעיעצ וכאשר שםוהתעוררו
 ש- בזק - מדדשא, דבי ספסלי עלנשכתן
 תורה באהבת כזה באופן במשתיהשסקים
 שאף שמיא כלפי למעון אף אפורויר78ן
 ישראל שחכמי לחורה וכבוד יקר הענוהם

 נא ולכו ד"ת, עפי בניע עם ערלהצאת
 אשוה - גחולה פרימר אם ואף 51ףוכמכחה
  טונות וצדם יגהיקו והדמומה הדסיםנהרתן
 נצחם ויו אמר ולזהישראל,

 טלכרט-

 להא-
 הק- בנ"י ול הסליחות מלבויי הייתדרה
 לרני תפילתם בעת בעוה"ז שנהרגודחצים
 34ביר אלו ומהודים קדושים בזכותהשצג
 ב- ילבש השי"ת כבהמל בצרצר הסומאהרוח
 והאדימו הטטאים בידי שנסבתן הקדושיםגדי

 ו:טלבו- הרותח, מדמם הללו וסליחותבגדים

ש-

 ואח- חלקינו, אומצו יגאל גאל להאדים
 הספיר, לבנת כמעשה יגלי ותחת עדיםז"ל

 ישואל ול צדדו לזכור לשנע היחסהלבנה
 א- לריבה הכנעי והמצרים משועבדיםשהש
 הלכבים ססכסת חיסר שאב" על בבניןחת

 לפני זאת העלה מיכאל טולאך לושקבע
 אפשר ישראל אלפי רבבות וכמההשי"ת,
 הזה, החל בגלות הכבוד כסא לפנילהעלות
 לגא- לבנ"י יעמוד הללו הקוה"ט שלהכותם
 להם אף בעוץ הן אבל ב"ב, גאותםלם

 תורה ביטול דבשתן שות מעלבונהלברה"מ
 כפי לפסוק גצרותהן בשמים משגיחיךאין

 נצי תורה של ועלבונה התודה, חכמיפסיד
 מחותנו חובע אשה הנהצא  שהאברך ציירמת
 שח"ו הממודשים כל עם ושבס שוניםספרים
 ע- שניס כמה וכעבור יחסר לא מהנהאחת
 מבלי בוצצימ כתדירים בראים הספריםדיין

 עלבון אלא התורה כבוד זה ואקשימוש,
 לגרום יצולים שבניי האמיתי והכבודהתוה"ק,
 שכאשר הקדם בדורות שהיו כפי הואלהודה
 ובלף קוזע תצ"ס את מצאן לב*הם"דבאו
 וכל ה14רה, כבוד הוא והוא שימון,סרוב
 בעיון איחו למדו זה ספד כי העידר~אהו
 שנראים זה שבידר הבאים להספריםכדבעי,
 ה- מכבש פתחת עתה זה יצאו כאילותמיד
 יסיים, אף על התורה לעלבת גורמיםדפוס

 אחו- ארן טמאה אם ואך במסוריתוז"ר
 בעוו- הארץ את ממאחם אם אפי' פףזתכם,
 שפי- ע"י נגרם זה הרי מ"מ דובים,עתינם
 המנדבים והיגורים מישראל הנקי הדםכת

 ארץ מצירה וזנו דעתכם, על אתכםשהעבידו
 כדכ' שפרד סומאת ע"י ה" שזה 9"וגף
 הארץ את תסמא י"א דמים ופיגשתבעין
 נחלי נהרי תראה הנאשר ל"ה(, )במדברוגד
 כמים קרשך אשר הקדישים בניי שלהדם
 תאשים לח חזי קצהה וצד העולםמקצה
 חטאו עלצתם ת12א ולא שחטאו על בנייחת
 אוהו אליך אדבר אשר הדבר הדבר אתוחך

 והפמ- שהשרית רוצים דבנ*י רצ'לתעשה,
 וידב- יפסקו אשד הדבר את יעוצו דיל"ליא
 וטתייעי שואלים אין ולמה התורה, חכמירו



 סבאישראלצד

 דברי את אך ישומעים בנ"י בדעת כללצים
 ואת מודיעים שחטאת את אשרזטקסרינים
 שאת משום אלא מודיפים, אק לנושהקרה
 ו- דום" סל' דמכם י5ה לנפשותיכםדמכם
 בחת*ס(, )עפן אהרן, היום וכברששתיקה

 ואינ- מדמת ושותקים דופים ואתם משוםפ"
 נמסר לא לכן - החורה את מכבדים-בם
 לא עדיק %ק ישראל להבמי לפסוקדק

 את וזמש המקחד" לקץ זכינו ולא2ושעט
 אדרוש, לנפשותיכם דדסייתכם' הישעדמבמ
 שבד- דמכם וכן נפשותיכם, ם הנורםזהו
 כי נפצותיכם קתה מתוה*ק ותשתקוסיתם
 בס"ד. והבן ימינו ואורך תהנוהיא

 אקוב מה קדים, העונים לכתוביםתחמר
 ומ- אראנל צודים מראש כי גו' א-ל קבהלא

 הצורים אל עעי אשא כאשר פף וגדגבעות
 ואראה הק' והאמהות האבות הטדוהנבטת

 החים מעט והוקשה בארץ רעב ה" כאשרכי
 אש- ויצאה מצרימה אברהם ירד מידבארי,
 זה וכל את, אחותי נא אמרי יא"ל עמוהד

 בארזים אם אתבחן והנה רעב, ידי עלננרם
  נענה מה השלהבת, נפלה העולם אבותהללו
 דבביררר בחתוי הטו חלושים בדורות בנאאנן

 על וצערן הגלות ועוצם דה, א-ל בניצודקים
 של סניגורן מיכאל אף לגמרי יחרע אינוישראל
 זאת כל יחרפ בלבד מטה של ביהד אלאישראל,
 כי חטה לממיתך הדין לפסוק יוכל זהוברד
 לפי אפי ש" וגר ומגבעות אראנו צוריםמראש
 זכאים ג"כ הקדושים ההאמהות האבותקדושת
 כאשר בדימךס ויצאים דין עפ"יישראל
 ימשו- ישכת לבדד עם הן כי ותחבתןתראה
 בדד ויושבים דברים בעיני ומתועביםקצים

 השיים שאת יתחשב, לא ובגושםכמצורעים,
 יעקב, למשיסה תיתן כלל בהםמתחשבים

 ליש- בסרוציא לבת ניאק בוראי בזהבמצב
  אזעום ומה א-ל  ובה לא  אקוב מה ילכןראל
 ה'. זעםלא

 כשתראה פ" ישכון, לבדד עם הןעוקל
 וכ"א מבנ"י מעם מתי יושבים הארץ בכלכי

 ולהתאגד להתחבר להם וא"א יסכתלבדד
 ומבדייג אפ" אזי  והגלוון השיעבודמצדת-

 מום ממעשיהם ולמזו בתשם  שנתערבופי'

 נתפס אדם דאק לפגזן זאת להם יתחשבלא
 צערהעל

 אז- מה אגל קבה לא אקוב מה אסר%דה
 אלא למה, האלו  שמות ושני ה', דצם לאעם

 הה- כל מהוה שדהררת טורה הננברדהשם
 על בטרוניא בא וזוינו והעד היודן והואהות,
 ה- ףודע הפסק ללא חזנרדשים המההםבנ"י
 זכו לא אראלים הע ישראל, את לזכותאמת
 אלקינו עך1 אבל מעיתם, רום לפיבעעץ
 הישראלי שהאיש וכשרהאה ופו גפואת

 המד בגלת מבלותיו אף דצל הגסבחומרך
 פורש ואית אלקיגו שם שכח לא זאתובכל

 למי מרובה נהמר תדם הרי - זר לאלכפי
 לא וגה אקוב מה הבש העוים, והעשאמר
 ולפי-  האמת ווודע הוכית כל  המהוה ה'זום
  עמו יל הזם כל אגל וחסד ה, זעם לאכך

 חסי היפוך לוהטות בנ"י אומרים אלאבג*י,
 בעדאל אבל ידקוך, לא איפר הנהים אלחך

 אכל כי המחו כל יעיר לא ידעוך שלאאע"פ
 בא הקב"ה ואין דופסו טרי השת יעקבאת

 עליהם.בטרוניא
 תע- היודע יר דצם לא אזעים מהוזמש
 וכ- ורף צודים מראש אפי ולכן לבלומות
 כא- המה  זכאים ג"כ האבודכם שלעומתנ"ל
 וב- ובתרגום ובנ"ל וגף לבדד עם הןשר
 בנ"י נעשים ותוו טלא יתחטב  ל%גויט
 המתו השיית וישרוך שחמות שאר עםכלה
 ובגהרם בדימוס יצאו בנ"י אבל הגויים,על
 הדשים אינם בנא גם אם אפ" יתחשבלא

 אכל כי אלא אשמתם זה אין יצא יוהאוחי
 והשיית יה ולבם רבות וסבלו %ר יעקבאת
 נפשנה מרת יודע מצמו הוא הההות כלמהוה

 אכי"ר. נרוצה אחריךומשכנו
 בין בימי כקש 1'ד השי"תותזינו
 למענך למצננו לא ואם האלההמצרים
 ו- שהבטחתנו  כמה עמנו ועשהעשה,
 געלתים ולא וגף בהעתם זאת גםאף

 יד אני כי אתם בריתי להפרלכלהתם
 וכניל הההות כל מהוה ואניאלקיהם
 ויעורר געלתים, ולא מאפתים לאולכן
בב"א. גאותי חגאלנו זחתנו רחפיועלינו



 המדרס בית שתליבין

 זלמטניץ אר" ישראלהרב
 עכו העיררב

 מעכבא פסחים דאכילתבסרגיא
 דהוה ארסאה הודא ע"ב( 1 )דףפסחים

 כתיב אמר בטזשלק2 פסחים ואכילסליק
 ערל נל בו יאכל לא נכר בן כל י"ב()שמות

 שוי במעופרי קאכילנא הא יאנא בה השכללא
 ספו קא פי בתירא בן יהדהה רן ליה אמרפרי.
 להתם סלקת כי לש ליה אמר מאליה.לך

 אמר סליק בי סאלטה לי משו לוןאימא
 לגבוה אליה ליה חמדו לי. ספו מאליהלהו
 לדו אמר ובי. לך אמר מאן ליה אמרומלקא
 רקמן האי מאי אמרו בתירא. בן העדהר'

 וקטלר שוא דארמשנה ואשבחה1 בתויהבדקו
 לך שלם בתירא בן השדה לרבי ליהשלחו

 ושצודתך בנציבין ראת בתירא בן יהורהרן
 ביוזשלק2פרימה

 שולדן- מה עוז המעדשים ועירוחובר
 עיר באמה נפים מאי בנציב? שאת ליהו
 מק- מלהאכיל אותם וכהציל העיקר נר.הוא
 ומשנאדי הקוו וכן וערל. נכד לבן 6מחרבן
 חיצך במנחת ועיין קסלס9. באמת למהעוים

 ש- הלאו שכל נדחה ולכיני" "ו()מצוה
 כי הערל על רפא המאביל על הוא יאכללא
 2ח בן אנצר נמהית השבצ בין נחובאיבו
 עלהע.מחהר

 א- 4הל .כתב שתלקה( )דקה וםהתהי
 היה נסחיהם וזב שריבה אליתו אין דדויענג
 שלא ב"ב סידה ווא לו. הגמד שם(1 אוטלה
 ה" זקן אי קרקע % הי שלח "'ל לרגלעלה
 כמו משסח דפסוד בדגלע להלך קטל17איון

 ועיק עע*ש. היא דואל נציבכן א"נפרא".
 שתאייך מה קרפ מהל' בפרא למלךבמשנה
 על המפורשים כל העטץ וכן ההחדבדברי
 דר למה להעיר. יש והעיקר הנפל, התרדברי

 הוא סלה שה" לו שהועד שאמר אתרקא
 בפשתנית הלא לרגל. עלה לא למהשואל.
 ב- שה" שחמר אחרי הגמרצ על לסיאולהמל

 לרגל עלה לא לנצן הנכרי עפי ושלחנציבין
 נהין "'ב ירדתן סבא ישראל בירכיו)ועיט
 שה- מה וליטרא אדה"ר סח משקתשאיג
 בזה(,אריך

 בהקדם בד"א בס"ד לפרן ואמרתיועניתי
 הר- דלכן הציל חיצך בהמנחת שמבוארמה
 קר )בםמ' רשיי דעת לפי ארמאה להאי%

 יקדשים י*ב( דף קמא בבא נתחמןושמוין
 ווא שחיטה אחר הבעלים סלק אפילו~ק1
 ולא לאכילה קזזו גבחת דסעהיע בשהממון

 פסח האתל וכנכרי נמצא אחדיםלדברים
 גזל או הריס גזל לי דמה גזל ששוםעבר
 קסלוהה ושפיר הגזל יל מיתה ותחבגבוה
 דמעם א"א שתיר היא זה דכל ואמרתירצ*ש.
 ב- כל ו' ויהדוג משום יוק פסח הקרבןשל
 שפרש"י כבו הסחם א"א חבל מצרים.כור
 קרבן להן יוק 6סח זבה ואמרתם עה*פז"ל
 בזה וחידש הציל. בתינו ואת כדמסיקחיים
 גימא אי עגום( וול"1*א חדב41ר מוןכיק

 ב- כל זז' ייהררג על בא פסח הקרבןדעיקר
 לזכר והוריקה השחיטה הוא המצוה (11כור

 ונוחנישנהרגו
 הי בא זה ולזכר הבבורקם.

 )שבת המהרשוש שפירש כמו הגדי משפסח
 מצהש מפלת בשביל אם דע*כ הבהל,עזים ה- יצפיר והנאמר כמו לצו נפשל שעןעוז(
 והעי- הגדים מי ק"ג להביא מהנסת אבא
 משום הק"מ בא חם אבל בצינך לאלה למני- דחוי גברא אבל השחיסה. דק הואקר

 ש- אנו א"כ הציל בתיש ואת סירילהצלת



 מבאישראל

 וייסברגר סובין משה החברהרבני

 אשה בעדות אחד עדבענין
 לנ'( מהוברת)המשד

 ב- קצת ההמבים דניי למרץ נמתונזה
 כגירסא הגידש "" דלהר*מ והוא אחדדדך
 די ומבר ר*ע דנוי ודוח צריך דמיןשלנו

 ר*ע דאבו שהבהקו קודם דשמחלוקתסיירי
 הוא תנמשי ועבד אשב ע"פ משיאיןדאק
 מירי דהמה4קת י*ם וטביא ההסביןגירסת
 ה" ל% "גבה וא*כ ע"שש. שיירתקוקודם
 הקילו עבדא דכאתם דר*ע הטעם לוסריכול
 "י ולכך משיאין לא ועבד אשה ע-פדהא

 למיי כחובה דאקבא כין המעם לעטרמוכרח
 א- הולך הרקס אבל דשא ספונות כדיניוקל
 ד- יסע וצבר שיתחזקו לאחר דוצסקנאליבא

 מה מיזשב )המה הנכד. אשה עףפסשיאע

 ה- בתשורה "רח ש כעס הער"חשתשע
 וכשי- לא ועבד . אשה דצ*פ קבר דר*ענ"ל
 שהחתזקו לאחר דהא במשנה במבואראק
 ועבד אשה צ*פ המשיאין וצדה רועגם

 דסשיאין מריס פסק וכך בעפפ"זב(וכמו"כ
 הל' גפוף הרמסתם כן ~כך וכר. אשהע-פ

 ב- אשה עדי ונזקין ואין כחן הל'גירושק
 אלא להחמיר בדבר הבמים אמדו שלאדיגה
 שם- דלאחר ע"כ ועיבה התרת משוםלהקל
 כמו"כ  עפנה מטעם ועבד אשה ע"פשיאק
 כט' בה4 כן כשהשר וותר ד?*ח דא*צהקילו
 ע"א בו והאמינו מככבם הקילו לפיכךשכ'
 תשארנה ולא כוי דו"ח ובלא שפחהמפי

 נש- הוא בודאי דוקא למסוו יתנשקשהוא
 הר מחשיו ועל חטאי על לר לפרוע מהתלח
 אז שסים. כלפי רשע שהיא מי אבלעים.

 מ- תרצלת שום אין כי רינה. רשעיםבאבוד
 פסח שהקרבן דס*ל לדיב"ב כאן הנהמש.
 המי קושית הרע הלא רשעים מפלת עלבא

 ועינו ועבדזם הכחוב גזירת ה" הלאפתקים
 רק באו המה וא*כ שנה. סאות ארבעאותם

 ה- ושורצו מה הרע אבל הן. רצוןלמלאחצ
 ככי לאו ב14רה הכהנבה מלוה גיס1רשים
  חמדאל נס אק וע"כ דמףצ בשטרחובה
  המצי המה חיבים חמס החוב לשלםחשבים
  למסוברים י"ל הש"כ צתיקז. והדבריםרייס
 משום ולא הציל בתיש ואת משום הואיפסח
 איים ומהמצרים דם*ל משוס מצדיםמפלת
 ית"ש הבחהא גזירת למלאות באו כיחרבים
 בשמד ככתובה בחורה הכגנבה דמלוהו40ל
 ע-ב מנס בכורות ע"ב ף דף )עשויןדמינה
 שהקרבן דצ"ל ריבב*ב אבל י"ג(קדדשק
 חיף שהמה מצרים מפלת על בא כןפסח
 לאו בתורה הכתובה מלחץ סקל בע"כביננ

 הי שחידשו מה השוע דסיא. בשטרככתובה

 כ לאו בחורה הכחובה מלוה א"אמפורשים
 הפירף קנין אמרינן א דמיא בשטרכתובה
 כר' סמל לא חיו דמי. השף כקניןלצ

 לרגל עגלה אעם קרקע לו ואע דמיאמי
 התוס' אמרו ועכז לרגל. עלה לא למההש"כ

 ~יבבקב אפילו ולוסר לדופק "טדפשיסית
 והא לרגל. שלה אי1 קרקע לו שאתדמי

 אחד "1לה לדגל. יעלה מי א"כ לךדקשי
 כמה תירצו כן כי נון. בן יההטע עד חדבר

 וכחבו בעצרכם לענין הרמוסם אתמשורשים
 אם ביכר להביא בכלל אפשר אי אזשדק
 מאבותינו. לנו הוחזק ישראל שארץנאסר
 שארץ א"א אבל בחטף להביא אקא בכללאז

 אפשר מאבותיה. לנו סומקק אינהישראל
 ותדבי בן. בן יהושע עד חד בר חדלהביא
 ראשי דם-ל לשימתו ריב*ב הש"כ עחףקין.ריס
 יתל ,51יר א"כ פאבותינה לנו מוחזקתאינה
 איש קרקע לו שאק ומי אמי כרן ב"לצצכן
 את לדחוק לא שאת ליתר רק לרגל.שלה
 או זקן שזיע שיכל התר כתבו כ"כעצמנו
 מעל" פסוד בחדל שגר מי מפני אוחולה.
 כנצל.לרגל
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 דלאחר חייגו ע"כ עגונות ישראלבנוה
 לו- אפשר את ושפחה עבד ע"פשמששן

 ע1י תקנת מטעם דו"ח דא"צ הסעםמר

 דינים שני מבש שהרצם מדויק ובזהנות
 ר עבד ע"פ שמשיאיו דאחר בהחדאילו
 הקילו כמו"כ בעגונה דהקילו מטעםשפחה
 דו*ז2 דח*צ עגתהמטעם
 קושית לתרץ עששבהי מה אכתובואגב
 את- רז% בפוג" ט דף גיטין בססוהשלם
 עחנן י" בניסק זמן תקנו 6ה ספנימר
 סי אומר לקיש ח-ש אוותו בת משוםאמר

 לך אסר כריי אמר לא ג42ט רחל פקההזשום
 הק- ל"ש זנות ד"ה 3כ8מס' שכיחא לאזבת
 לזבות "חיישינז ט1כח כחובות דבריששי

 מה עיטש וכי בר' נוראת ומבחדלהרתקנו
 בשם תירץ כהגבות בדיש ובועםשתירצו
 ז- בעלה תחת בהגנבת דגיסין והאהרושש
 ז1ת אבל משתהתה דבצלה לרש זנה2ההש

 ופיר דבארדמה ניוצא 5יקמ משהזןוסרוסה
 דצות אי151 דבת פסעם 715% רחליכיל
 ע"ב בו דף בגיטה ולקמן באטימה,שכיח
 אלא ובר הנישואק מן בשלמה הגפומקוה
 2*א משום למקד בשלמה האקיסץמן

 אית מי אחשה פידי משום ל5*ו אלאאימו
 אף בארהסה הא קוה הנקל ולפי פייי.לי
 לרויי מדהה ר"ל הא דפירי טעסא נצייךדלא
 שכיח. זנות דבארוסה הזפה שמא חששדיש

 לשיטת להקשות "ש דלכאר י415ית"ל
 ונלא עליה כשסחפה שא 4עש דאיןדם ואשקעינוי ד"ה בתוס' ע"א ל4ג בדףהריי
 פצי- הפיק ו% מחפה כדק הכא אבלכדין
 רכל דסנהדרק בפרק הנמיי ולשיטתרה,
 הזאה בו  לקהם 1שהצ אף זסן בו ואתגט
 הבנן דאפקעינהו אמד"נז שאאי*ל עדותוהוה

 מה א"כ וש בו פאק גס בכללקירהשין
 יכתב הא אווחו בת על התפה צאצא רייאסר
 לומר ותוכרח ומצאאיקל והחת זמו בלאהגט

 לא שופה כדין אם הריי ולשיסתאפקעינה1
 בחוששיו שהב"ס מצאתי וחל"כ לי.,תיכפת
 לו- שבמכרחים זו קושיא על- אימתדהדימני

 וערדע הנמק כשיטוז סקל לא דושנהמר
 ב- הח1ס' לשיטת הנמיי קווויתשמתרץ

 ההומים שגם מצאתי זסן אחד עיבש.דוחק.
 לפלח רק % קושיא מקשה ס' ס"ק לד'בס"
 כ' רק הנ"ל הנסיי וברי הביא ונלאבעיני
 דוכה בו לעשית שאקא שאבזז דגטמעצמו
 אשקעינהו לומר מוכרחים  עואאי*לויעה

 ע"שש.וכי
 ר"ל למה שמד זזתו טעם לנו "שעכ"פ

 כי יהב יחפה דשמא הטעם כריי אמרלא

 לצמר הגבף צריך לגחה ות"כ כנ"ל מחשהדץ-
 לוטר מוכרח היצן )ה8 ל"ש דזנותדסובר
 קשה רכל עי אבל ההפס של הדויקכתירוץ
 סובר אינו למה לתרץ פעוט יכול דה"ננ*ל
 הק- לו בדף הנשל דבשתי תראהכריי(
 מ- בדק חם לחרש דאין דאמר הריי עלשו
 ש- באיש מיתה לשלם מחיבען "יבאחפה
 תצלח דשמא הוא משק התראת והאזינתה
 המש- המח"רהשי בפני וש ובסלי גטלא
 ד- הר94 בשם גיהץ מבש % קהציא עלבא

 ה" חם הלחמר לקיהרשת רבנןאפקעהין
 5קהחהשע חת צצפקיעין המצים 5"מבטלו
 בלחכו מבטיו דאה1 ספדי שצן כךומעים
 ולבך ונהג בערדע בעילתו שהא שלאכדי
 פסוד שי' לא ד"א יחפה שסא חיישינןלא

 נמ- חקידהצין: רבנן אפקעינחו דלאממיתה
 הה- ש5מ' לא ספק דהתראת שסיבר דמיצא
 ה- של ראשון כשיהון להמר יכול לאראה
 ה- קרבית עלי דיקלה מהפה דבליןתתה
 תוכרח רצ*כ פיתה שטייב א4א האיךתום'
 אנן רק אפקעינהו דלא הרכש 'תירוץלהצר
 אפ"1 לעולט אבל בלהטו כ"1ל שלאמהדי
 שסויך לה היסמינן ג"כ מחשה דק צ,1אם
 התופן כדמחני פרוצות ישראל בנות יהאכך
שם.

 בין משלוקת יש סד יף סכות בססינתנה
 הת- שם" ספק התראת שהבר ר*י לרגלר*י
 ולפזיז התראות ,צמ" לא סבר ורגלהתה
 לוי שגא התראה שמר דלא דסוברלרגל
 מך אלא כנזל ההבז' של הח' התיוזץמר
 אפילו וח"כ הרגש יצל התיתוץ לומרכרח
 יהמה לשמא ח""צינז ג"כ טהרה בדיןאם
 אמר לא מוט ר*ל הג1 הקווה באמתולכך
 שכיח. לא דזעת ותירץסריי
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 רייך אל" אשרהבן
 והמסתעף היבם ירהצתבענין

 לנ'( מחוברת)המשד

 קנ"ט )בקב שמת מי פ' בסוף גםוהנה
 כיצב אמן רצל עלע הבית נפל גב,עוב(

 די לאמו אחרים בנים שאין מיידיהרשיתם

 הבן - תודשי וראים האם יודעני הואל(1"כ
 שם והתהם ודאל ספץ מוצ"ש ספק ואקספק

 ב- דישי למשבר דפין הרשותם עלחולקים
 כ- ומביאים כמקצת ההחי שהוא פחסתכולו
 בטנק בהימלץ דאמר4 והא עוז ראיתסה
 ודאי סידי תוציא ספק ושע סבא בנכסיויבם
 הו- סבא של ירשו ודאי שהיבט משוםהינו
 שדש דק % יש אס בספק 15אספק

 מת סי הוא הספק שכל הבית בנפל כאןאבל בכ~
 לו 5ש אם מישהי על ספק שום ואעראשון
 וכן חיאי, ספק דין כאן או לא או ירשדין

 ובאמת שם, פירש"י על לתה גירסותכחמ
 ב- משגהצת שום אין לכאובה בקשיתשם

 ההוסו תפיסת דלא ישי דונה ושלפנינופרשני

 בה- וראיתו בתרס, במתפרא שםוכשיש
 ה- שימת שהביא 5רי פ4ה מחלקן בהל'גרם
 לפי שכתב שמש לשת באתת כמעטהוס'
 ש- רשיי וכתב דרמה שראה ברשאכהן
 סחירה אק בנמסים נתוחזק ודאי ירשהיבם
 ממוחזק אח"ם שזיסיף בסה אלא התהםלע"

 5- בכל פפש הוחזק דהוא ורגלבנכסקן'
 כאן להוכחי ששך אץ התהד ולשיגבסים
 אינו אבל ידו ומפק יודש יראי אלאחזקה
 שבנפל להעת קרל וש"מ כחצי אל8מחוזק
 הרלא לתוס' רץ1"י יחתה אמו הצל עליהבית

 דד*ח צריך דורן הקילו אשה בעדותיבמות
 זמן בו לרע דומיא אפקעינהו מטעםהוה

 סוף ביה לנעוץ יש דג"ל, בסנהדריןלהני
 כ בכתובות דהנה כתובות. לריש יבמותמס'

 ס-ד איכא בעטין הא הקוו שאםבתהדה
 יחפה שמא משום אבל פירי משוס זמןדחקנו
 עשש, שכיח לא דזנות משום שכשיגןלא

 דהגמ' לס"ד רק קשה דיה י"ל דרכנויפי
 אציל שם המגיא למסקנת אבל 5הגריסין
 דבי משום אלא שכיח לא דזנות סשוםהטעם
 וכר. דאפקעינהו ביע סחפהדין

 הגם' דמסיים דביך ההמשך, א"שוהשתא
 דהוה צנ*ל ירח ל"צ אשה דעדותביבמות
 גס למצק הנשי דס*ש דומיא אפקצינהומסעם
 הגמ' למסקנת יגל ששיר א"כ עע, בושאין

 כיע יחפה שמא מוחם רי קאסר לאדמשו*ה
 שמהשג לא דובות פדיום ואצלל מחפהדבדין
 בתולה כתובות בריש המשגה קאמר שפירולכן
 מענת לו ה" שאם וכר הרבתם ליוםנשאת
 קושית קשה ולא לבגוד, משכים ה4בתהדם
 והבן. הנ"ל,התוס'

 דגכף למושנא אבל לס"ד רק קח כלאבל
 ב- מובא העימור ובבעל אקצע בע"בדטסיק
 צבר רע דהיינו קמהתא דאפוך כתברוכש
 משום הסעם סבר ור*ל פיזית משוםהמעם
 לא למה לתרץ פשוס אפשר א"כ יחפהשמא
 דה"א אחותו בת משום הסעת רייאמר
 לנח  פהפה דצצין החאג' יצל כתירוץריבד
 התוס' קהצית ל" קשה  ולא יהפהלטמא
 ולשיטת "תראה. ומ" ספק דהתראתדסובר
 ול- שפקעינהו אמרינן שאב*ז גט כלהנגרי
 שייך תה בבא. משום הטעם ך*י ס*ל ל8כד
 הגס' מקשה הצפיד בארחצה ובן בנשתהבץ
 מי ארומה פרץ משום לם*ד אלא כאובדף
 ל- דהא לירא ב"א משום וגם פירי ל"אית
דגי
 הרחשה של התירוץ וכל מחפה. בדין -
 הטעם אמר לא שח"ל הגגה נול לס"דצריך
 למתקנא אבל לדש דזנות משום ב"אמשום
 כתובות בריש כדמצינו שכיח זנותלשולם

 אחו- בת סמכם הטזנם רני אמר לאואשש"כ
 יהבן. כנ"ל. מחפה דברץ ממוםתו

 בסוף הגמ' דקאמר דהא לעילולפימ"ש
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 פיה נהולת הל' במלום ?ראיתיכרשב*ם,
 יופלק תיצא ור הרשב"ם שיטת ישתףהיו
 דרק הזקית לשאר ירוצה שתודה חזקהבין

 קצה על כנחזק שהוא דשהמומ נאסרבירושה
 לתסברא כוונתן חמטתסא בכל נוחזקהוא

 מחורץ ובזה רשתי( בשיטת לעילקופתבע
 מבישנה מהבז' שהקשו מה וגם הקהשעתכל

 כתו- עלע והיתה אבע ושל עלת הביתדנפל
 דגם להרץ- המל=ם.דיש כתב כר ובע"חבה
 אלא ירווה בסענת עלי בא הבע"ח איןום

 משק אין בזו נאמר לא ות"כ בע"חבתורת
 כלל הבנתו לא ובוסתי ודאי, םהץנוציא
 דהאב הוא אבטיח טענת כל מלא בזהכותתו
 לו יש ועפשע מסע ייש והבן יאשוןסח

 הבן שאלח לגבי הטע הבז ש חתצתלנבות
 ספק אע "ל בחמר לא או יורש הואאם

 ושוין משום חטו זהשתא ודאי, סהץהוציא
 ה- בבע"ח אלא 4צן לנבי ובשי וניןאנו
סוען

 בשבטי
 ה- חזקת חנרע -כן משבל אסו

 נדאה ובאסת בהברי' וצמיג האחרים'בנים
 לשיטת כלל מתמד כש התור שיטתדאין
 אם האחד על ספק יגש מיכא דרק-הש"י
 ערש הנפק דאק יוסר טפל אז כללינחש
 מוחזק כבר שהוא ערש הראי סחי.םךציא

 סקרי אי ספק שום דאין היכא אבלבכחי
 וממי- יאשי וסת אע רחהסשין אלאיט"צ
 דאף ירש"* גם י"ל - אע בלום ירש לחלא

 מחוסר אעו דהא הרראי במן יתחזקהמפק
 הבן ייאשי אם ספק ויש שם כבע"חגוב"2א
 חזרי נחלה בוצרת בחלקם ומוחזקים זכובבר
 וההיס' אלא ההוו כשיסח רשייושימת
 ודאי סהר הוציא ירש ספק שחיןאומרים
 בזה ירש שזצא וגסה תוסיף חהן"ייורש
 למתחזק משהכבר

 שאין יקל וא"נ בכחי
 בההיא אבל וגיהץ ודאי פגזי סיציאמסק
 ודאי שניהם אמו יפל עלי הביתדנפל

 זוז כמו זה הםמוחזקים
 עוד מצים 1'4ב קעו בדף נהתלקוב"ש
 ב- והתוס' הרשב"ם בין ז8 בענקמחלוקת

 שכתב לא או חלוקה קודם לבכיר "צ אםדק
 לו שאץ פשוט פשיסות דחלק הרשעיםקום

 לו, וג"ש פשוס משיסות מהלק כתבויהתוסו
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 המוכר סיר גומל שהקונה מה השדעקר
 לקמת לשעה רשות צחן דק והסקנהלידו(
 ש- נשעה בגפר נבר הקנין בירושהאבל
 בו לו שה" הכח ועבשי הפודיש אותוקנה

 ל- שיונא בחוב זאפ" לבצ פם"5א'נססי
 לקנות הצל שאינו  עובר שי קנין בותפוס
 שאית העהש רצד קנץ שום א"צ כאןהלא

 )וכמירש כשמת ממילא לו נמסרהשריו
 הי דוממת ומ מצות המצוה בשרשיבחעוך
 הער ד* בחכת עם לגילם שיחף לאדםה4ר
 אים בחטאו שמת ועכשיו לו סנן ששרסר
 העושר אלא הברכה כך נשבל שיפשקרצי
 ואוריש. מכח והכל ע"שש(, לשרשיםנמשך

 גרזקה בן מיצן דרו דץ מבוארוב"ז
 לער- שראוי סי על אמר אם שיא ק"לבדף
 וליסא ען'ב קם*א ובדף קץסק יברישו
 דבי וכר אמר חם דאמר הית ברוקה בןרני

 ב- אף דמהדי הי דדגם' דס"ד קתמקרי
 הוא הצובר קני אם בחוס' ותקשועובר
 אף הלא דעלמא הקנאות ככל מתנהבהורת
 לוסר הגם' יוצרך למה בזה סטיםהחכמים
 הוא העובר נקנין שתי ועיטש היאריב"ב
 הא צ"ע לכאורה לפי"ז והנה ייהדהתורת
 ד- בקנקן לרובר יער באם כאן מידיהמו
 מ- שהוא מדץ לזה "ש הוכהה ואההעלמא
 הגכמ אמרה זה לשני שמש הא ירושהתוהת
 כלא קתל עובד וטיק אצ*פ ערשדעובר
 רק הוא נצב יחנן דף הדין שאףוראי
 ל- כח לו "1 לוהנות גח למוריש לישמשים
 ידיעה בלשת אף לא' ילעיט לשררבות
 הירש קנז הוא העיקר דבירושהואתקל
 למבייש כח שום את סברא עפוץ בתדאיא"כ

 תורה לו ובשיתנה וגחלה סמפטלצגות
 להת- הסורית ששכל מה=כ ווא לזהזכהע
 ולמעם לא' לרבות היודשא משפס עלנות
 ודאי אלא דעלסא לקנינים ענין לה ואי?לא'

 ונסתמא המוריש כח שוא העיקובירושה
 ומיעט לאף דריכה והיכא בנוהן לכ"אמוריש
 רק %בל זה, בחשפן אף להוריש יכוללשה
 של הדין שיך %ז בסתנה לו ליחנו אפשראם

 חו*מ ת"ס ובתשובותריב*ב,
 ס-

 הביא ק"ת
 מה- זו רא" שהביא זצ"ל הגרעק*אמחותנו

 בס" הנתיגעת כדברי והשיח בעובר5ם'
 נצל דאית לעולם בא שלא דדבררפ*א

 א"צלהקצת
 יכ~

 רר של ברע להוריש ם

 בזה.  שהאריך ויחץןביב
 ד- בפוגש חתום* יברי 2יה לבאריש
 דבי כל( דוה ע"ח קם4ט נדף גומאאהןר
 דאיתף דוכא רבנן שד" כיחושה ש"פמתנת
 לשר רחשי שיהו* צויך גוהצתן ההנוו3ה
 לירש ראף יהוו ,81מקבל חייו או אבלדגש

 זה דבר העישב סאק צ"ע הלכשרהעיטש,
 צתן בץ לערש סירנת בין "1 חילוקואיזה
 דכען ומספרנו מטעם הוא חישר אלאלתקבל
 מ- והערש הסורחה 5צד יוזשה 3חדעיקר
 וגבוה כדעה ברא בהירת פכחו יחמתמגלח
 יי- רבע שווין דכידה1א ו*ס מהנת גםא"כ
 רק תכן להקצת המל שהשתן "" תתקנהקר
 ירבעם בר שיה" צריךהוא

 עלא( קל"ג )דף ושהלין ב"ש כא"שוזהו
 ל- ש(ו'צ ענה ו11מר שיא בו חחא ראמר
 לה אק ושהשה ירושה לשון אלא סהרהשת
 יובשה 2ד שאעו לסי נתן דאם הידםהפסק
 ד- בהדיא הפירש יחוש" בר שהוא למיאו
 )לשיטת סחנה כתורת אלא לו טזעאעו
 ואחריך ושסר הצסיף שם( אהאשתיםרוב

 וי לזה קנץ אלא לו נוע ל% אזילפלצי

 ליי שבאף למי נתן אם אבל פטזת קניןחיא
 אף והיעו יחדנה בתורת לו נהן בסתמארש
 לטקסי בה מוחזק 3בר הוא וש"כ  "סףקנץ

 98רש מצד חרש לקנת שי וא*צשלמיס
 ששיט. הבא לפלשי, ושהריך להמר או,4וכבר

 ה- ותוס' רועץ פליגי דבזא ישלוהשתא
 הי- %ח אגיריש סכה נמשכת הנחלהאיך
 כי אפריש מיחה ובשעת סגל ד8תה1רש'

 לו הראפ חלקו סרסר ולנ"א לבניו15סרד
 סול רפ"י אבל בחלקו, כ4א טרה מידוש"כ
 1- כשסח דממילא אלא לבני כהוסרודאינו
 כקא וש"כ בסותמו כבני כקא עומדיםאי1
 הייושה. בכל ושנצות וץ לו"ש

 זעמ- מנחם י' להבתן אבההם זיעובם'
 והרש- התם' לצלוקת בזה הביא זצ"לבא
 והא סודקה עמא י"ג דף גיטין דבחוס'ב"א
 מצוה אמריבן להוריש וכיכול סי דבכלכתבו
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 באותו כחו עדי? פסק דלף המת דברילקיים
 ולית" גר אבל להורישו שיגצל כוןסננן

 לא ומשורה ספון מאוחו כהו פסקבירושה
 ופוכח המהע דברי לקאם דטצהה ב"אמי"
 מנ"נ נוסלק והם לתבע כמוסד ושמורישגשר
 ו- אבל כחה סחט יצא בהמכצן ומוחססכון

 פשי- אקל בסרוגה ע"ב להר גדריםכשבקא
 ד- בכנס שאיני ביתד דקתם בהא שטוטא

 לאחר אלא ערשו הערש יאק וז"לירש ה- ברשות כשהוא מיחה לאחר ליכנססותר
 "- טץ ולא זעויר מרשות בפק יכבלסיחה
 זכתה  שהחורה חלת רחלה % באהסוריש
 ולרש- לשיטתם א"י התהד ולפיץ עכול,לו
 דב- ורובצם רשיי כשימת ושג'ל צ'טב*א
 בסלו. ותקה לו יש ידש יכל אמר"יהושה
 מב- ע"א ליח דף שם יבמות בהשתנאשריר
 5רי כשיסת ת"ל אמו רעל עלע הביתנפל

 עי"ש, אחר בענין שם והמפרש אלאעב"ם
 הפר- כל אחרעה ע"ב קה'ג דף משלטוביש
 הרשב*ם דברי הביא דין להית כולהווה
 אלא בעזהי*ת, לשיטתו ואשש הגב'בפ"

 סהטע- בפרשיי יסיאן צ"ל היבםדבירישת
 רצה דלא ע"א כף'ד ביבמות שם וכ1נךם

 יהה-ה. לו* רק הוא כשחולץ והגמ'לדחוק
 או- ובזבני שמת גר ע"א ע"סובגיסץ

 גדולים אומר שאול אבא הנף גבסיראל
 זכה, בהם המחזיק כל קטנים בנח עצמםקנו

 בירט הבהא הדיחף בנלון הגבוריםובשלמי
 אדם מהם זכה לא אם דבקסנים זולהרמיה
 דהש- לעולם תקנה להם אין שוב "1,51עד
 כשאק כ"ח עצמם את שיקש נאמר לאתא
 מכח רק התו וחרורם רכל ידם על ויעכבמי

 להם ה" לא ונעה בתתה ואם האיזןגיהת
 כ- כח להם יהי' לא שוב כעצמם לזכות3ח

 ול- בשרוע, גפטק זו ולדומה אה*3,שיגרלו
 היתה אחדת דרך ז"ל דרש'" נהאהפענ"ד
 ד- כאוטו דגר עבדד בדפה מפרש שוצףש
 הוא גם אדון בריתת אדע שתה שהעבדסק

 ואינו אחר הפקר קישוא אלא מקרי הפקר,
 שההפקר מחהס עיצה שה14זן  להתפקרזימה

 ש- א"? אשת סדיני נלמד המיתהשעדשה
 בי מבואר עישש, וכו' מתירה הבעלמיתת

 ה- סיתת סתמת שהוא "מטרוד דשדברע
 משוחרר שהעבד הענו מקרי הפקראדון
 האדח רשות סמנו שנשתלק סחמתשמילא
 שנים כמה לאחר אשי' נפ"ננ אין לכדאי-ה(ר'כ
 לזכות הכול עלי המפזן רשות אע5לא

 ידם כשנתגדל לגמרי ולהשתחררבעצמו
 שחקוז במה תלוי רזה ונראה אדם' בו,41נה
 ל- 'בעלה סלוק אחר אותרת אלמת אשתאם

 המתיר הוא דדימיתה אסר" אי הינושמים
 הבעל שאין דגמה אמר" ואי מת לאהרי
 ,1ם התהרו דברי שלפי )אלא עבשיהכאן אליתי אץ הלא סוהרת היא ממלחכאן

 דאות ששום כפתרת דהיא סק*בנפסקים
 א"כ סלאך אשת ולא ההמנא אמררשיך
 כעין והיא , וששוט( % לפלוגתא ענץאעה
 ירו-  לענין וחאג' רש"י שבין פלוגתאנאותה
ות4

 אחרת פלוגתא כזה לכאורה לבארויש
 דף דגיסין פרק שלהי לתחמי רש"ישבין
 בש"מ הא בתודתה שם שכתבו ערב"'ד
 המק- מת כבר הש"ס סיתת בשעת אםיאש"
 לערשו  עוכר אלא אז הניח ירא מתנהבל

 מ"מ ש"ס מהנת לקבל תצל אעו15בד
 משעת וכמסורק ככחובין שים דדבריקנה

 ה- של זה וין על חולק דרש"י כתביאם ובקרני המהרשוא, כבדברי עיפושאמירה
 ש"מ של דכאו ואקר נענין הגב' ונפרש11ס'
 א"כ בעלמא בדבור להקביע שהצל יפהב"כ

 וכבר ומי כזכי וידף דהילך אמרץבדיד"
 ועל עי"'ש, המקבל לשדך מיד השליחזכה
 כבר כן יופסקו והשוד והרשוש התא'דברי
 דאב" בפלוגתא עולא קלקז דף 52ה"קו"1. שלה' מפורסות סגס' ההמפרשים הבוץתמהר
 או סיתה בשעת קונה ש"ס מתנת איורבא
 אב" ב" הדר ולבסוף נשתה לצהרובקא
 מיתו לאחר אלא קטה דאבן לרבאחשדה
 ל'  ואחרץ לפלתי נכסי ונחמר מיחצשו*ה

 עשז לא שפם במפצת הראשון טעןפלוגי
 סתית והוא ע=יקש אחויך קדמו דכברכלום
 ב בזה האז-ך עבר לכאורה ה8וס'לדברי
 מיש רבועת וכתב ר*נ בס" החשןקצות
 ו הבגח וכ"כ אמירה מטעת למפרעעבה
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 שנתב עפהמ שח תראה צ"ב,יבהקם
 דחי משיטת והקשה גיסין טיב במיכאן
 ש- במיתה התלי דבדבר הגט כל רישוומם'
 האיך ברירה את לחד קשה א"כ ברירהיך
 וה- למפרע כממורק להית ון"גנ דבריסוגי
 וצדה 4צי גפור הרשבקא 5תשיבתביא
 לברר דצדיך אע"ג בעיהם וסשטצתדקנה
 גרירה אין מזה אמר" לא בשדה חלקוחה4כ
 לא שאם בדבר אלא ברירה את אמרהדלא
 שיאל עכבי קנין לעשות שקצץ כה"גיב חבל וכל סבל הקנין יערסל למפרעגירוז
 למפרע שיחול רוצה אם גם אזי זמןלאחר
 מבורר אעו דעכשיו אע"ג למפרע חלהרחתו
 ב- וכא 5דברע והעצא ברירה' ואקעדיין

 באמת  אמירה מתועת לפפרי דהלש"מהא
 תשף הוא אבל מעכשו פמש הוא הקניןכל
 במחריך ושם לאח"ם להקנות ייעולבזה

 קדמו דיבר לאח"ם להקצת יפלואיבו
 להק- יוכל לא שחיב עכשע גם א"כאחריך
 ילא הנותן בחיי הטקבל שמת כקז אבלנות
 שותן כח יש באמת הא עובר אלאהניה

 אז ונמנו לקבל שיכול מי ואין אלאלהקצת

 ער וס"מ אמידה גנשעת למפרע דרכהאסרי

 כדמוכח מיתה לאחר אלא אחן הקנסקד
 א- לשעת הקרין דהקדימו והא ושכתיבכמה
 מה- כמתנה שיהה כח לקוף אלא תהנומירה
 העישש עציחזצ שלא טיתה ולאחרשם
 51'מ פקודם זכו שהם באמרם המקבלברד
 .אמירה פשעת דננתחיל השעבוד אלאאינו
 מ- ב"ז ככורש לאחים אלא אינו הקנקאבל

 ע"ד. ס" ח"ב חה'ם מהר"'טתשובות
 התוס' לשיסת זזקא ווא דכ*זתרסה

 א"כ לערש 5מןריש כהקברה דצי ירושהרכל
 שפיר מצעו א'ע 4יא 5ן שכצם שתנתגם

 דהצעבוד כבד ,צסתחיל כהקנאה דחףלמיסר
 ר- לשימת אבל אמירה משעת אפייםעכ"פ
 הסורית נשאין סמה רק קורש ששורשיצתי
 שכ"מ מתנת א"כ ממנו רשושי ונתחלקכאן

 זה באגפן ג"כ זיא רבנן שחטאדכירושה
 המו- כשהציע להתחיל אופן בשום לוה41א
 כא מפרש ההשב"א וגם בחיים, לשנעוריש

 בזה וגם התתש כשיטת סכל יאכרשא

 סהרשב"א אברהם בזרע כמ"ש אזיללשיסוי
בבדרה.

 . ~ . פשבףר לראשברכה

 קדושת כבוד לקדם בזה שלוחה הדיוט ברכתברכתנו
 ראשנו תפארת עטרת ורבנו מורנואדוננו

 שליט"א צאנז אבדק"ע הגה-ס מדןכ"ק
 לאהסהש5 טוב למא הבתלהולדת

 לחופה לבע"ת - יו"ח כל עם - לגדלה כ"ק שיזכהיה"ר
 שובע זו משמחה ישפיע במעונו שהשמחה ומיולמעש"ט.
 להסתופף ונזכה ישראל, בית לכל ברכות והמוןשמחות
 בב"א. ינון ביאת עד אורו מזיו ולהנות הק'בצלו

 סבא" "השראלמערסת יאנו חסיניאגן



 ז נ אצ
 הסדים גמילות י עבודה *תווה

 הכמיםעטרת

 הבד תוארי למקודות ומפורס מאסךוהאור
 הדהית במשך השיבותם והשתלשלוהומוועו
 שם ח-ל ד81ט, הלק הרס בשו"ת אנומהנאים
 סמיכות בענין שפגע מה "ברם קס*ג.ס"

 שר- ש שאק דקר שזרא היות והבדמורש
 מהדיזל מימי אשכם בני מנהג רק 2ש*סרו

 שראוי ממש פקהכל רבד לצ ואיןוסהוי*ו
 מ- קבלתי כי גהירנא אך בצמהאה בולסמוך
 שלא קדסתים "יו שומא וצול הבפץסורי
 מההב. תוססך  שאיצ סי ההבד בשםלקרות
 קכה' סי' סהרי*ו בתשר מצאתי זהוראה
 והתרת רשות בלתי תהא שלא הסמומהבענין
 סיירי דשם אלא עכול ישינה 'תופסהבם

 התרת דמדום קצת ופשמע מורנובסמיכת
 קמ"ז בס" ואם ב" מא וקשישתגיסין

 זעליגמאן סאה עם ולסלן י' ההברבמחלוקת
 כא- ההבד סמיכת על ולכתוב לעוותהפליא
 מן סתום ונלכוד שם הפיק גדול דבר הואלו

 גדו- עפיי שנתקנה מעהרץ בהקנתהמפורש
 מה- שאינו רנ שכל שם מבואר ישיאללי
 ישות לו אין בישיבה בהורים ישדזיק

 מ- והרסבא רשות בלי ותבר במורנולסמוך
 ש- סבה ההבראה וכו'. דסלינה אבידהנאת
 שלא הניל מהריבו ענד בפתם א%תקנות
 סטיכת והשוה ישיבה איפס בתאימסוך
 להר- מורנו לסמהצת לה להרצ"סההבר
 לה.אותם

 ביטואם כי תקרתנו קלקלתנו נקלאמנם
 חיש כנא סממו היא בעצמם סילסולנהגו
 כאשר הגרות בדברי ונהגו ולגמד למדאשר

 ר הנ=ל זימלן ר של הבר סימכת ידאהראה
 כמבואר וטהרינו שהריאל וצקני מחותמיה"
 אהדיהם יצל דתית באו ואח-כ בתשובה,שם

 מטי- שהי מפני ועשיריתם עם פרנסיושפכו
 ידיהן ומהזיקץ ת*ה של לכיסין מלאילע

 אותם מכבדים והי לת'ה בניהםומגדלים
 תורה, בעלי היו שלא אעפ"י ההברבסמהצת
 מקום פ' האל כדברי עמם תישקםומעמם
 זוכה ה"ה נול בכיסי סלאי הפשילשנהגו
 בצל כי שנאמר מעלה של בעששתויזוב
 אחי כשמעון וכהנץ אכסף בצלההכמה

 וצדיק מהכלא רב עכ"פ צרין ה" זה ולכל- עזר-
 הנאמן לגברא גברא בין להבהעהיודע
 לנא. סטוכא דע מש כל לומרבדברו
 תצחו הדודות נתקלקלו עיווייאבל
 אחת מסף בחזוית "הבר קהה אדםהדיניט
 ארץ וכדרך ובמשבה במקרא לא אעואפילו
 לנסמך ולא למגיסך לח נאה הבורתםואין
 ישיבה וחופם וב הוא אם לדקדק אקע"כ
 בעלמא קוף מעשה אלא יהיה לא לא,או
 תנהג כי שבעיר קבים ביקד (1 רבהסוטרים יהי מים אבל רצוץ, קבה אלא סמךולא

 בקר רועי 1 יבהן וולא היא הורהעזראל
 וטלולא הדכא ולעשות שההן מי אתלמסוך
 פחד והפליג שהתריך טה רלב"ה טפרבסוף ש- הסכסכה בקונטרס יעיין יבי, שםבקריאת
 וכה לו ראו= ואינו לפי זה שםבקפיאת

 תק- כסלו כ4 עשוק לעם טועי מנד קיקפה

- לפנקס*"  עכלהקק. 
 קר- בידידת רק מאדיך סופר ההתםהגה
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 מעניו דקר ומכיר ולא הבר התואר נילנו
 מזוהרו שקע הוא גם האם מורע.תואר
 אקלס בתקצ. נואר עריק שמא ח  קדטמימי
 במוך נשתנה 81 ביאר גם כי הוכחותיש

 כי סרפר' להחתם רצד סהמהרהלהדוויות
 שהתו- הראשונים מאפוסקים העתקנוכבר
 ול- לדון רחמנא נתינת הוא מורנואר

 ה- וכדד*מ ומהרדמך במהדירו כמ"שהורות
 בע- ומכח סופרים איגרות בספר ואילו2"ל.
 היו לא מורנו שתעניתליל

 קורמני
 לדון

 כותב בו מכתבים כוח שמה ם כי~הורות,
 התרת ליתן שלא בנדד ובהר סופרהחתם
 לכו*כ הכתיר סורנו בחששות זאילז"ודאה,
 במכת- שם שנמצא כמו מובהקיםתלמידים

 גינו מהרקת למגחנים רלה ~בו לא'בים
 אבראהס אב"ד חה*כ ותעשהשלעזינגעד
 ה% מוהר"ר יהגהקק סך'ל ושקילומוהר"ר

 ראי ום מצינו יאת ועוד מקאלאמיא.4,ש
 נכתב אשו סר במכתב כי להנעל,ברירה
 פעניק תקומט שנת למבעי סח' עש"קביום
 .טהר המפורסם להבאך מורנו כתרהחוס
 ב- סצויק זיין אח"כ ש8" יודלף נטעיאר
 שש שנכתב טד ובשכתב שרעובורנק"ק
 ושדאה, החרת החרס לו מעניק אח"כשנים
 ובה. ישראל חכמי כאחד ידין ידין יורהיה
 להפריד הוגהק הימים בהכות כי לפננוהרי

 לדון וורגצא מנתינת מוהצ התואראענקת
 פורנו ומהחיגר אנו רואים כי ואףדלהורדת.

 ולא חח-ס בימי מנור מאד ונכבד חשובה"
 שעלו במלכות ראשיתה העוצבים אלא לרזכו

 תבל פני והגיהו ארי גאתי להיותהתעלו
 להם הצנק לא אז בם וצדקתךבתורתם
 במכת- כמבואר חתונתם לאחד אלאהחואר
 רק י תשרה שימשה סכם לך. לכ' לא'בים
 ששימש כפי התורה כבוד למען ולראילעד
 ולא ה2*ל מינץ המאשריי בימי החברותכתר
 הח*ס שכתב וכמו לדה. רשות נתינת בוה"

 הנ"ל אשלף נסע למתחשר בתעדדתועצמו
 דבר לגל זכרו הה שסו זה בנימין נחןי' הרב בורנו בנום ה' ירא גבר יבורך כן"כי

 ולו תואר ולו וגדולה יקר לו ל-ועשבקדושה
 ב- תהלהו ולספר עם וקני נגד לכבדוהדר

 רום" בדולי בק ולתפארת לשם עם,קהל
 ".וכר
 החתם מרן ול הקודש כחגי את שסוקרפי
 יכול סופרים איגרות בספר המובאיםמאר
 כתב שום שם נמצא שלא העובדא עללעמוד
 מכתבים וכמה כמה לעומת חברותולתואר
 הבנפו מקצתם אשר מורנו תוארלהענקת
 השע- לב' מקום גווע וו עובדא זה.במאמרנו

 נעשה חבר והתואר מפני שמא א. :רות
 ושי מיועד 8" ולא הכלל לנחלת ההםבימים
 עכב קדם, כבימי שבחבחרה למיוחדיםמור
 ית- ב. אע תהאר בעצמו מלהעניק הח*סנמנע
 )הרה*ג סופרים איגרות הספר שמחברכן

 7- בערעגסאת אבדק*ק סופר שלמהמחתר*ר
 הק- לא זי"ע( סופר כתב בעל של בנוצ*ל,
 שהיו מפני כאלו למכתבים בספרו מקוסציב

 סיר חידוש שום בהם הי ולא סובאשכיחים
 עתה לעת להכריע בהה אק אני עכ"פחד.
 אנו מוצאים ברם הנכתה. ההשערה היאאיזו
 ההנס, מרן ותאחרי שבדוד המיחודיםלאחד
 לתלמידיה חבר תעח-ות להעניק נוהגשהי'
 סי- אבדק"ק ש"ע לג ייטב בעל הגהיקהגה
 "העמיד מצבתו על לחרות צוה אשרנוס

 שי לשי לדבריו מעם שוע הגתים*.תלמיוים
 כהאי ובגנזי לעהה*ב. בתלמידיו יתביישלא
 שליט"א אדמו"ר מרן עיקר כצק נכדו שלהיד

 בי שנכתבו חבר תעתעת כהדי שנינמצאים
 המכתבים )אחד ישע הייטפל של כתיוקעצם

 נדפס תרכנה יתדו א' התאריך אתהנהשא
 תשומד(. סית - ר חוברת צאנו חנוךבירחון
 בתשובתו אמנם מתלונן זי"ע סופרהחתם

 תר ומצניעים הרעים שנתעותו הוא דורועל
 איצטלש לחותה ראף שאינו למי גם חבראר
 הסוותי יהיו "שק"ם ום מסיים זאת בכלאבל
 יש- מנהנ כי שבעיר קבוע בי"ד או רבכים
 בקר רוצי שלשה יבזבז שלא היא, תודהראל

 ושלולא חוכא ולעשות שירצו מי אתלסמקי
 אבת- אנן גענה מה אך ער* זה שםבקריאת

 אשר דמשיחא עיקבתא של זה בדורנורי'
 וכועס בראש קופץ הפיוט חיל יסגיחוצפה
 להרים בעיניו הבז קדומים, ישראלבמנהגי
 כ- ראשנים בו שנתעטרו עטרה נזרלראשו



 מבאישראל

 א כ ב ה ק מ עב
 השואה בנטן ?2"ל ניטמא אטדק"ק הנה"ח טחייזאטוטת

 נ"י אייזלר מאיר טו"ה המסור ומשטהרוטתלטידו

 כשעה בדיוק - בוקר לפנות שלשבשעה
 אחינו. להעיר להחדר הגף נכנס -המידצדת

 למשך מועננו נדתו שינתנו כי הבחננו 4תרק
 שינה לחטוף הספקנו ובטרם ארדכות,שעות
 כאשר לדרך ולהתכתן לקום הוכרענולעיננו
 הביחן בעל עלינופקד

 הגף את ובקשנו עז חבצך עדרן שררבחוץ
 כוי החמה הנץ עד מה ומן לחכות אפוראם

 בבית, ולהתגלל תחולק להניח עודשנספיק
 ללכת שמפחד ואמר בנו החרץ הואאולם
 ללכת אנו מוכרח-ם וע"כ הבוקר באוראתנו
 עשינו ברירה באין החשיכת בחסותמיד
 דדך כברת אחויו חתלכנו עלינו שקדכאשר
 למבר שהגענו עד ורבע שעה למשךארוכה
 בקצה נעצרנו שם "מעהעניצע4. הכפיאות
 גרמנים אין הזה בכפר כי לנו אמר והגףהיער,
 קהה אותו בקשנו לכפל. להכנס אנוהכהים

 מהגארזימי אנו יראים כי עבהזו מספיקלא
 ימיש, הנאצים של בריתם בעלי הירכתםטיס
 מבטחים למקום אותנו שיהפך רצתנווע"כ

 שהבסיח כפי הפרטיזניט שלטת תחתשהוא
 מץ יצא שהוא בשלו 1מר הגף ברםלנו,

 עור וחין למקום אותנו שההפך במהחובתו
 היו כבר קרהנ"ם שהמאתים והיותגרמנה2
 הלך והוא יותר עליו ללחוץ יכתשו לאבכיסו
 במבה היער בקצה אותנו והשאיר לדרכומיד
 מעהעניצע. הבפראות

 קצת שנכנסנו ה" שעשינו הראשוןהדגר
 מקוס לנו מששגו היער בתוך פנימהיותר
 תפי- הנחגו ושם עבה2 לשיחים מתחתמסתר
 סהר, יותר גמרתי אני להתפלל, מעמדנולין

 נמצאים לח אמנם אם לההדע לנסותורציתי
 הגף של הכבהגותו לשי כי בכפר,הגרמניט

 חזרתי לדברת. אימון לתת יכולים הייבולח
 עפר לשביל סמוך והסתתרתי היערלקצה
 שאראה עד שם וחכיתי הכשר לתליהמוביל
 אליו לפנות שאוכל חשודה בלתי דמותאיזו

 חצי כתום הכפה בתקי מהמתרחשולהוודע
 שהלכה ישישה גהר איזו ראיתי צשי' שלשעה
 נגשתי שכמה, על חלב וכד בשב-ל לאטהלה

 לי שמורנר "חברי תוארי לו והחימלאכים

 יומא דחד רב בי בר וכל ולכסיסה,חרפה
 ר מורנף "מותה להקרא לעצמו עסתהנדטל

 וכוו. הנף"הבאת*
 מעולת את נס על להעלות "ש לצאתאח

 חשר צאנו בקרית הקדושה הישיבההנהלת
 החי שליטרא הגה-ק מרן צמחי כשקביחמת
 את שוב ולהנהיג ליהטטה  עבדה להשדרקיטה
 כי מחצבתו קדוש ממקור אשד הקדוםהמנהג

 המצ- לתלמהים להכתיר במאמיצו,מבוחר
 התוארים את איצסלא לאותו הראותםטינים
 על יזדרע שנבחן מי והינו ו*מורנף."חבר*
 ראשונים צם גפ4ת דשים סאות חכמצבחיין
 "ה- התואר לו מהמק ישרה ובסבראבעמקות

 ב- מוכתר כנקל דפים אלף שיורן ומיברי,
 )בגלי לדעת הדאגו כבר דינו "מורנו4.תדיר
 אבות למס' המאירי הקדמה מתקי לו(יון
 כבוד תדירי מעניקים היו קדם בימישגם
 בקיאים שהיו המסכתות מסשר לפישתים
 לא סופד החתם שאצל שהוכחנו ילפיתובהן,
 תער אלא הת-שה, התרת "מורנו* התוארה"
 גם נכלל ע4כ המצדע וכבדר  הצס"צחזדת

 תורה שיגדיל רצון ההי הנ"ל. לסוג זהתואר
 נזכה הימדר התוהה כבוד ובזכותיאדיר
 הארץ חצלאה שמיס כבוד להחתלותבסהרה
 אכףה*ר. מכסים לים כמרט ה' אתדעה

 שין י.אל
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 לא, לה. לעזור אפשר 8ם חותה שאלתיאלי

 זקנה אם02 אני - בהחלטיות לי  ענתה-
 תיינני בצעירותן כמו אתי צוד כוחואבל

 התפעלות, לאות בראשי נדנדנה לעזרה.זקזקחן
 בא נואני לה ספדתי לשישן אתההכנסתי
 את לפנ" ותיארתי "דדזושובצה4מסביבות
 כך כזץ ובתוך להפרטיזנים, הגרמניםבין - כביכול - שם הנטדשים הקרבותמהלך
 במעהעניי אם תוכה לפי כמשי" אותהשאלתי
 נמצ- שלא לי ענתה היא גרמנה2 נמצאיםצע
 הגרמנים פביאת הפחד אבל יואנ גרמניםאים
 צהורן נסיתי צפחתנו טוום עם מאד.קשה
 וכמדחתה הכד, בהובלת שרתי את להלהציע
 וה- באדיבות ממנה נפרדתי הצעתי אתשוב
 עדיין שעמד במקום היער לתוך בחזרהלכתי
 רבנו גמר כאשר הזכה. בתפלתו שקוצרבנו
 הגה", ספי לי שנודע מה לו מסרחה תפלתואת

 למצוא הכשר לתוך לרדת שעליוהחלטנו
 שנקי עד בינתיים להסתתר מתאים מקוםאיזה
 הלאה. ללכת לאןבע

 בעיקר מאחנלס גדול כפר ה""מעהעניצע4
 לכר נכנסתי אני זעירים, ומוחדים איכריםצם
 ולא קצת אתו ששוחחתי ולאחר הכשרמר

 כאן נמצא אני כי לפניו גליהי בעיני,נחשד
 מבקשים והננו מנחטרא הרב עםבסביבה
 שדיבר המטר המציק. מחמת להסתתרמקום
 מסתיר ה" שברצה הצטדק גלש, באהדהאח?
 בדירה לו יש אולם מחדריו באחדאוותו
 עם פעולה כמשתפה בצעיו החשודהסברות

 סכנה לני צפה' לדעתו וצ4כהפאשיסטים,
 אם בלגי לקבוע ימלתי לא בביתם גשנהאם
 תואנה שמא או הכומר, של דבריו הםכנים
 אולם כזח בדברי אותנו לדחות מבקשהוא
 נפש בפחי המקום את עזבתי כה ובין כהבין
 הגדול בזכותו לעזרה. לפנות לאן לדעתמבלי
 מבית בצאתי וסיד מזלי נתמזל זי"ע רבנושל

 עלי שעשה אינטלגנטי בצ'כי פגשתיהכומר
 חיש עסדי' לשוחח חתתדיל מאד, הגוןרושם
 שמא אותו ובקשתי אימתי את רכשמהר
 "בר- בכפר. להסתתר מקום לנו להמציאיכול
 בא- הגף  ענה - לבקשתך" גענה הייתיצון

 %- דירס, הנני שלומכם את "ברם -דיבות

 כאן תשאר" שלא מוטב שלכם  השיןסוכת
 להכנס עלולים ומהגרמנים אופהאבמעהעניצע,

 ל- תלכו אלא ההגגדוחג שום מבלי יוםבכל
 ה"פר- שלמון תחת אשר מארובצה4"זלאסץ
 יותר הרבה בסחתם תהיו ראמהטיזאנים*
 דבי  במעהעניצע*. טיב הכי המחבואמבמקום

 איך אותו שאלתי עז, רהטם עלי עשוריו
 לי שאר והוא מארובצה*, ל"זלאסימגיעים
 השי- כדי תוך פרסי. כל על הדרך אתבדיוק
 שימ- אותו ובקשתי שלו, הבית עד הגענוחה
 נפשנו, להודות ירקות פירות קצת לנוכור
 כשרציתי אבל פירוזם עם שקית לי בסלאהוא

 כסף. ממני לקחת רצה לא לולשלם
 לו לתת ורציתי זי"ע לרבנו ליערכשחזרתי
 זה, עבור שלמתי אם אותי שחלמהאשל,
 לא הגף אבל לקפלם שרציה? לווכשספרית

 לאכול רבנו יצה לא ממני, הכסף לקחתרצה
 הרהר בנו ושל שלי השידולים כלמהפירות.

 כבר הוא בשלו, עמד רבנו הכשלג לאו*מ
 א4כ אלא גף משל יאכל לא שהוא ליאמר
 ישנה, לא ומדברו מלש בכסף המחירחשלם
 מה.תהי
 מארוב- "ולאסר לעבר ללכת התחלנומיד
 ראשית מהגוי. שקבלתי ההחהחות עפ"יצה'
 באמצע שה" קדיראני* הכפר לעבר ה"דרכנו
 היערות בתוך היום בל בריל הלכנוהדרך,
 החשיבה צדת עם מהכפר, זכר ראינו לאועוד

 השמים. כיפת תחת היער בתקי ללקנאלצנו
 לאחר הדדך מצרח מאד נחלש זי"ערבנו
 אחרי בבוקר היום. כל כלום לטעום רצהשלא

 כמה עוד בדרכנו המשכנו והתפללנושקמנו
 ושאלנו צץ:י ציד ביער שראינו עדשעות
 לני אמר הוא "שיראני*, הכפר איפוראותו

 מטרים מאות כמה במרחק נמצאשהכפר
 היום למשך ביער שנשאר לנו ההציעמכאן,
 לישן שלו לבית אותנו ויקח יבוש הואובערב
 ולמח- אותנו, לקחת מפחד הוא ביום כישם,
 לזלאטי להגיע איך בדיוק לנו יגיד הוארת

 שכמה על מים נאד לו שיש דאיתימארובצה.
 שתה ולא סעם לא רבנו בי  שידעתיוהיות
 אותו בקשתי ע4כ לעת מעת יותר זהכלל
 לרבנה לשתות מים קצת בעתי"ם לנושיתן
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 מקו- 5ו לשלם שעלי תיקי לי אמר זי14רבנו
 תמורה כל לקבל סירב שהגף ולאחרדם,

 שום לקבל שלא מקפיד שרבנו לוהסברתי
 עבור פרוסות כמה שיקח בו והפצרתימתנדת
 אשר קרים מים קצת רבנו שתה אז רקהמים,
 עוד נשאר לנו הערש עד נפשו את החייטרה
 ב- אתמול שקניתי מסה הרקות פירותקצת

מעהעניצע.
 שי סבלנות, בחוסר היום גל שצפעואחיי

 שהציד ערב לפנות ראינו כאשר מאדמחנו
 לבית אותנו לקחת כדי שהבטיח םהגיע
 בתפר אותנו כיבד לביתו הגענו כאיירשלו.
 הרפת לתלי אותנו הכניס וכח"כ ובשת",חים
 אז ה" בחוץ הקש. על שםלישון

 ו-
 כי קר

 קר אמר מזג שיש איפוא הרדי באיזורהיינו
 רעד ישע רבנו ובמיוחד החשיכהן רדתעם

 וע"כ שלה החולליה גודל מחמת גםמקוד
 היתה תו החם, הרפת בתוך מהרנרדמנו
 שישננו שבועות כמה מא הראשונההלילה
כראף.

 ואני שם. והתפללנו להבית נכנסנובבוקר
 את לחמם שקעל חם תה רבנו עבורהכנחן
 : כדלד"ע הגף לנו הסביר אח-כ החלש.גאו

 "קאלינאני* הנקרח כפר יש למיראני"סמח4
 תחת הנמצא מארובצה* "ולאסי באיזורשהוא
  משפחה גרה בקאלינאני הפרסיזאניו2ע""טת
 יה" ההאי לשם להגיע תצליחו ואםיהודייה
 לעזור יוכלו בטח והם מסבלכם, הדווחהלכם
 ברם עיפה מארובצה לזלאסי להגיע גםלבם
 לקאלינאני, בלכתכם מאד מאד להזהרעליכם
 עדתן שהוא ראשי כבאש עובר לשם בדרךכי

 נהר שלהם והפטרולים הגרמנים, שלטתתחת
 לשמוד אתם צריכים ע"כ הכב"ג על תמידעים
 חציו א.כ אלא הכב"ר את תעברו שלאהיסב
 נראה לא גרפני חיל שאף מקודסבסוחיס

 כל על רבה בנדיבות להגת הודעואל.
 שסר ידו לכף דחפתי ואני  עבורנהטירחתו

 לדדך. מצאנו קדוין, מאהשל
 דדך לא בדרך שעות כמה שהלכנואחוי
 היעי בשב"ס בקי שהי הציד לנו שהורהכפי
 שי כביש מרחוק ראינו פרטיהם, לפרסירות
 חדדה הסביבות הרי בין המתפתל ורחבחור

 הכביש, אותו על שולט מי בזוכרנואחזתנו
 שדה הכביש יד על ה" הרב למזלנואולם
 קני ביז היטב להסתתר הכולנו גדולהתירס
 ולבחון הכביש שפת על אשד הגבוהיםהתירס
 ש- לאחר לא. או הכביש לעבוד אפשראם

 שהוא וראינו הכביש עיי שעה כחציהסתתרנו
 אוהו לעבור שאפשר החלטנו לגמריפנף
 של הוני לעברו בריצה התחלנו ובפחדכעת,
 כרמים היו הכב"ש של האחר בצדוהבביש.
 נכרמ- איכרים, של בחנם כמה ועיימסופח-ס

 לש- לנו אפשר אס שאלתי הבתים לאחדתי
 שכ- - הבית בעל וי פון מה, זטן שםהות
 שי - ביהחיס שהמדובר תיכף הכירנראה
 הגרמנים כי בשבילנו מסוכנת היא זוסביכה

 מייעץ והוא הכביש זהי בתדירותמסתובבים
 הנמצא "קאלינאני' הכפר עד שנתקדםלנו
 בלית הפרסיזאנים. שלמון תחת עתהלעת

 מסורח מאד  עיפים שהיינו ולמרותברירה,
 הנידח-ם בדדך הלאה להמשיך נאלצנוהדרך
 סבל ימי באותם היום נזכר אני כאשרשלנה

 רבנו כאשר ורעבון, טלסוליס שלדצינףים
 כוחות אפיסת סף על הזמן כל עמדזי"ע
 החזקה רוחו את מלהשיג מסני נבצרמפש,
 שיתלבן שמענו שלא רק לא אשד רבנושל
 עוד אלא אלו, קשים בימים מצבו עלח"ו
 לנו ה" אשר ובסחף חיזוק בדברי אותנועודד
 הזעיפה. לנפשנו קריםכמים

 אי"ה( יבוא)המשך



 הברכותמעו?
 הלב מקרב טוב מזל ברכות הממנותברכותנו
 ה"ה הנמאיס ידידינו לכבוד בזהשלוחות

 שליט"א דייטש ירזושע מוהר"ר הנאוךהרב
 בפפד'אמ וכעת קטמוןאבדק"ק

 נ"י רובינשטיין אלי' אלתר הרבולחתנו
 הכת - הנכדהלהולדת

 ניע שטול ארי' ישראלהבה"ח
 הק' ישיבתנותלמיד

 לארוסיו.
 ברק מבני כץ*נ"י יצחק יעלובהרה"ח

 הבת איושיל
 נ"י רייסברגר טובי' 13שה החברהרה"ח

 נ'" שמעי' שמשוןהרה"ח
 הגניםלגולדת

 נ"י שמרלר מאיר משההרה"ח
 נ"י הרשקרביץ יגול יצחקהרה"ח

 ניע גליק מנחםהרה"ח
 מברוקליך נ"י גרוס דוב שבתנהרה"ח
 מברוקלין נ"י לעווי אייזיק יצחקהרה"ח

 הפנותלהולדנו

 מ י כ ר בם
 טיש" "ישראלמערכיך צאנו חריריאגוד

 סבא מזלאברכת
 והמופלג המופלא תב' הק' ישיבתנו לתלמיד בזהשלוחה

 ולתפארת לגאון עדיו סובאחו"ב

 נ"י שוורך מנחם יעעןב חייםכמר
 שליט"א, אדמו"ר מרן כ"ק עט"ר ע"י חבר בתואר הכתרתולרגל

 דפים מאות מחמש יותר על בע"פ בבחינה המרובהלהצטיינותו
 ישרה. וסברא עמוקה בהבנה ואחרונים ראשונים עםגפ"ת

 ותתעבד ובחשודות בתורה מעלה מעלה לעלות שתזכהיה"ר
 שליט"א. מרן כ"ק כשאיפת רברבאלאילנא

 צאנוישיבת
 התלמתם * הרם"4פ *ההנהלה
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 אדם צויך דברים גן ע%4 לדבשבת
 עשרתם חשצה עם ע4ש ביש בהיךלומר
 . הא..גר ובנמן. וכו', הנר את הדליקוערבתם

  הוכה עם וכו' דברים 1 אמדת קשיאפא
 חובה ס9ק תני והרר לא  חשיכה ספקחין
 המרא בצופ-ש סיט מערב,  חשבה פיטספק
 חייא %-ר אבא א"ר דמילהמב בהכלאציפרא
 תטמין בעיוזבי יכאן רב י"ר אשיבר
 על וכמהרש*% 1*ש .אצרות בעידזביכאן
 ולמיס- להלכות סימן שיצא כתב סיפןהך
 מ- שאמד ב-1 ר-ת בשם ר-ש ששמררות
 נפצי שלח הנך הלבותיי שרפ. בממ' רבשום
 8א דחכא הך התם בנפיה סיסי נתןבגברי
 גדול כלל פן זימרא 2ף ובו/ קשיאגופיה
 האו- ס*פ ציפצף ו נוטע, סכו"ם ח"בזומר
 8' בהבלא דן וכו', .תחת צפור נכנסהרג
 דמלתא הן ום', חבל אדם מביא קשריםאלו
 ובקצת מלהוג של מכבדות : הכלים כלפ'

 יחונן ר' מעפם שחשר שחבל חע ר*אעים פ- שחמר בזומר כגון בגוף סחות נפלמהם
 בהך וצלוע עטש, .שם. ורחוש בדי*ףושיין
 . כ*כ שכיח ששיט זעחד כל על דנקססימוא

 מאמריו גל לחושב כבר בא השםבשבס,

 הש*ס בגליח אגויק*א התיר יצבתבמסי
 ל"דהף

 לפץאשב.
 הכל ע*ב נ' רדף הך גם

 שאסור זעו5א ' בפקלקלא שאםמודים
 זחליל במשיא ועימן על- צ'ב וגםלהתויה
 באירך. כבג ההלבה עלהסיטן

 בחרא חסאמרים אלן נל לקשרולהעניד
 שחבו בושא הכנין טופסו בגושש העשמחתא
 הוא רב אמר ב-א %ר-ת ר*א בויוסקין
 41ב נ' דדף והך צמישצ הנך בכללשיטתו

 לא ה"ה דד*א לשיטכן כלל קהיתילא
 ולהר- הענינים לקריר בס"ד ונתחילנקטיע
 קייטם שיסתא שכחדאות

 תאופין בעירובי ד"ה בסוגיע רשפיהנה

 אקי חוןמין רבנן דאסמכוה מעליאתיקון

 בעירובז כדאמר" דרבנן תחוסין ואפ"ראי
 טקט שמשש שקום ילפען ע"א כא'יף

 עמדצו הדף על ובשיעור ע"ש וכףמניסה
 לתיקת דושה זה תזי מחליא תיקון .בלשת
 אכש ובששת בטבילה כלי לתיקון אוגברא
 נציך מלאבה לחטה וגם ע"ש בזה ונמדג"כ
 בלשת נפשק וכעת בזה, וומודכנו השבותזה

 הציב דהמע חוצנכן למנד ואפ" שכ'ראףי
 דרבנן תחחתן לברד קאו מקודם גםשהרי

 משפי/ צהך במסיף ומה רבנןיחסמסוה
 5%ה אלפים וצי ע"א מר דףובצירובין

 ממקוי תיש ובא אל חמך דחציא כוזבןהיכן
 למרט אר-ח מנשל אסה אלפים אלוסו

 אאזהם דכתיב מחוץ וחוץ וכו' ממקוםמקום
 ונהמא שץ זצין מק פח וף דניןפף
 להבן עשתי .זלא 1*ש ילפינן ל" מדדותצר
 זהבי נקט דישי אסמכהא דהה רשיימ"ש
 ,שם בדיטב-א וראיתי זמפדק, ומותיבכתיבן

 תאבן רמסי היכא פ" כתיבן היכןבצירובין
 דר- דתחוסין דק"ל לפאי רבנןאסמכינהו

 2צי דרעק בל תץ צרב ועדיין ע"שבנן
 בפשיטות ב"כ שהקשה עד בתוואאסמכתא
 יאשרר סה""צחית, וטרי ושקיל בתכנןמיכן

 עיי שע-כ דירי משבה על קאי שםדה,פ*ס
 משים וע-כ מצ"ח עתר חסיד תחומיןרוב
 בחדיש אסמכתא לו יש דתחומין דרבנןדהך
 י;' תדק. נחוט היק שליזה

 ביום בו ע*ב כד דבסוטה יטע.צמני
 הצ/ באמה אלפים וגר ומבוסם ר*עדרש
 דאו- חאומין ספל דר*ע שם ע"ב ל',2דף
 5ש חיעצין דסשל בי"ד דלחך ומשמערייחשה
 תי למעד משא-כ ילצתא מהאי יליףהתורה
 דדה ערב ל' בדף בהוס' חמישה דרבנןחומין
 עם בצ' ועידיתה הדרשות דהשט נראהמד
 קאמרי ואיך עתו ואטיותם דר*ע דרשהך



ח? סבאישראל

 ד- הך אסמכתא רק דהץ והריטב"ארשא
 שמה בעייזבין שברשרש וראיחץעירוביןן
 אסמכהא אלא אינה זו דדרשה בזהשרר
 ר גמורה דושה נשם בי י*1 דרשתאש
 ההיבט על והעיר ידיד" דאווייתאהוה
 בצפע ההעלה הדרשות שעירב בסוטהשם
 שהמחז ל* בדף הנפל מהתוהו הביאושוב
 ב- גם ובאמת ענש, כהדדי הדרשותג"כ
 שכתבו לאו דרה עקב ה' דף בעירוביןתוס'
 ל" תפקח דאורייתא נשמין ספלדד"1
 דודא להדיא הרי ע"ש יאו מאל מרבדף
 יצא לאל איצטו-ך לרגע וגם נינהודרשה
 מי לקום די,"ף שם תשנס ממקומואיש
מקחת

 נפרדזת .דדרשות ההכרח כאןירשתי
 מפ- מדהבנן למגד ויק מהגת* ולדמענימהו
 מקום וילפיע אקראי אסממה שעכזתרש

 כין מטליא תיקון דהוה רשוי וק"שמבשם,
 אסמררה מדרבנן הוא ראפ" מהגתשדכא
 ביה"ש השמור שבות מסתם ותמיראקרא
ידויק.

 הך הייי הוא רוע דדרשת סגלוהתורן
 שימחז למגד וקאי אהד י"ל סףדעירהבין
 אסמכתא. היא גמורה ודרשהדאורייתא
 חדלון שנקט לאח"י אפשי ה" אוליוגם
 דתי אקראי, משמין רבנן דאסמכההמעליא
 אקרא, רבנן ואסמררה מהללם-ס מהעתחומכן
 יל- דרבנן כמשוין למעד אפי רשהוהוסיף
 הף דרשה דלהך ח2ף ממקום בהקםפינן
 הביר דא0מכוה כ-ן ומנם לגמרידרבנן
 ידייק. אטליא תיקון וסקסיששבות
 לוקין ר"ה דתני ענב יז' בעיוזביןישם

 רן לה מתקיף חורה דבר תחומין  עירוביעל

 מתקיף שבאל לאו 1ל לוקין תהטינתן
 אל תפש אל דכתיכ מעתה אלא ראש*לה

 ריי לקי, דלא ה"נ הידעונים ואלהחובות
 מותת לחזהית שניהן ל(צ ל" קשיאדבי

 יצא אל טציא אל כתיב מי חרש ח2ףבעד.
 קרא מטך הרע לא רא חי ושב  1*ש,כתיב
 דקאטר הא ונם עליהו לקי וגר תפתדאל
 לא הא וכו', שניתן לחו ל"  קעץא הביריי

 יד בדף שם שהחדרו ולענוד הכי,קאסר

 ש לאו דהוה ריי דקושית סול הנקלעוב
 קרא דמעתי כ-ן בפד מיתת לאזהרתניחן
 דהוה הוצאה איסור לן נפקא ננה יצאדאל
 דדשיע דאי דס*ל כרשיי דלא בגדסיתת
 יצא אל גם למדרש ליכא להוצאה יוציאאל

 - ע"ש. אסמכהא יק והחחלתהומכן
 1ץא ב' בדף לעיל נסחבת זבחוס'ב(
 מדי ותדע גרועה כהנשכה ההוצאה פשסד"ה

 בריש לן כדגפקא בהוצאה קראי תריאיצטריך
 זהצירר- ובספוק מהב-א העם מהכלאהטרק
 יוציא אל ממקוצו איש יצא מאל ופק"לבין

 לעשיר חשר לעני חד תהייהופהעטייד
 משת- דהוצאות לן אסברא וברשב*אע"ש
 שבושך חטיבה העני שהוראת מזו זופש

 עעצשדא בה"ב להודאת דומה אינולעצמו
 תחר לס"ד לנשא אמנם ישניי, ע"שממת
 ע"כ לתחמצן קאי יצוו דאל ישירייחאסין
 דזיכלא קרא רק וליכא אויצאה קאידלא
 דיצאות במשבה רשיי ובאמת מהביא,הצם
 פ- חמין למכלא, קרא הך רק הביאהשבת
 לעני חד פסוקים בן דא*צ דס*ל וע"כניי,
 דלרי וחוסי רשיי פליגי ובזה לעשיר,וחד

 מה העם מהכלא דעני הוצאה גם ילפ"קרי
 וחבי הימצאות באופני מחלקין היאהביא,
 קרא בעי הוצתה אקע כל על היהחוס'ליתן,
 מופזי. ילפי ולאמהחד

 ורפא דרום בשבקי בע"ב שםוברמאדן
 כבר אב היא הבנסה וראפ דלר*אורבנו
 בריש ודמ"ר" תקלה הה ולרבאהוצאה
 כי דלא לישנא ההוא הולדה הבנסההירק
 דשי אף הכבנסה היצאה אולמא ולרבארפש
 מהבט העם דהכלא משום בתשכן ההנידלג
 בכ" שניהם יריש התאה, משמתטפי

 הי
 הוא מלזמנה והדא לרשות מרשותתוציא
 בהי דתלהש התל ברשרוש גם תצבא'עפש
 מחלקי דלא כהוצאה הבנסה דלר*פנפל
 לר- צ אלע ההפץ לקרב אם ותשחתבשיש
 אושן בין פטא בהוצאה נחלק דלא וכישחק
 הצצתו אוש כל ולרבא דבעה*ב לששןדעני
 ולפי* תמהרי, ילפי ולא מיוחד למצדצריך
 השבו דיציאות במשבה שם דרשאן*ש

 נם דהכנסות חמה לרשות שמרשותהוצאות



 סבאישראלצה

 דר-א כתירוצא העא וסר יצקתם קויקא
 דלד- כיק קתמ, רשיעת לאמר כרבאהלא
 דם- וכנזל . העם וייכלא קרא יק ליבא,1*י
 את- קאי ולשיסוי--לא לחיימץ יצאאל

 מ- יו"ר וצעץר דשני מההבשה חמנדהיטע
 וה*נ חשכליחם בשושניהם ..םאלקין יקאהויי

 ניבלש וששנה סונ ופנקתם חעצסהוכשצאה
 והו"ר בפשוזי זילפו הם חששוחמלאבה

 ע"א_ -בו יף.ובבוק
 ר וסת .ולודא דאה

 שמתרץ ד"צ:עץ4ל
 קרי במשכן זזתה אך_

 ונמד בשמה שיילדה להחרית וצדיך .יזל"
 השם שנב סחורם להתרוחו שויו ומבשלדפסע
 תשיב ש ואפנה מפב התוקרה מעיםהתרת
 זיבור בל היסב ועישוש שזל, כלל בר'ל"

 ושם ודו"ק, שם באריכות מלובליןדסהר,ם
 ארוח ארפא ערב עג' בדף .גדול כלל.גפן
 פסצ משום חייב הץמד שרפא אלץבר

 זורצ, משום חייב חץמהכיב והמש-ךוהמסן
 בנרעש אב "ן אן ערע במי איבקונירשף*
 שרנה ובהיס*...12ם ,צ*ש,- בא"לטתע. אבהה

 להתרות יוצריך- להוכחת אי? עוהצש
 ובריש יא" תנוד יכה יב 112פסאתקלח

 במקום -אחולדא- זםחייכ ולחרא קאמר.בחק
 דצי אב ל" קרו ושלהכי משני ל"ע וכוואב
 ,צ*ש.יב- אב מעזם (ותולחה להתרותדיך

 לומר נצטרך זלהתחד שם בלובליןמהר"ם
 12אס ג"כ רגל ירע משום חוגכ צצוסעדהא
 שחה חירר חייב זורע משים- להבקיעהתרה
 וה" ענש, הוא אב צוטע-דושא דהאדוחק
 זמי שב "ה תודע 2ףל .יתעשת -לימהאפשר
 אב ותה רשיי 2מ4ש מדש שהיא ההסע

 זה לדמות ושהן באילפת* .אב יעהבזרשש
 מי2" יליף לא ירע דק ' ה" לא וכמשכןלזה
 מ- :דסוג אף .גיבהוג נפרדים דשצימסנוסצ
 דעני הוצאה השא .לרירי* וח"כ אחתלאכה
 מ- ילדי ולא ענינים עצי דבעה*בהצצאה
 כריש ד"א לרבא והכנסה משמפה זכמוהיד*
 משד העם יכלא ווצאה על. קרשה פניוצריך
 לכאורה תושכ 0כה1סו איש יצא- השלבוא
 לתוצאה. קאי דקרא לקרוטין קראלגמא

 כאן ארר ברא אדיח ד"א כשאמר5אש
 תמ- אצרות, בעירובי כאז חאומקבעיוובי

 ע2ד תשד דע*ת_שש

 ש-

 י4 משום "1-א
 סיטן יאמר. שסיף טוווח 2ע שיסקפל

 סוטן משום וריב זאמר 8ימ1ש8 הךחטוא
 לדמות זיפן חףנ יוהב משום ימרונפשן
 אאר ענין 2ה"כשהחה . אף אפתח :מלחנות
 2חהדזע ילפי יא קשל"ר  אצי נם חושבלוש*

 ולא זע*כ יצא לאל 2ם קדשה לבןוהתיכי
 זחר דרבנה דחופצרן ומשתם לתחורכןחצר.
 זאפמכוה .טצ*ה. הסיר -חוסררן -,צירדבפיה
 2ך המש ודד"4 וכנול דשיי כמתשאקרא

 תך המע .זסתושי אימא דלא שימלאטפיא
 עם שפא .ווא שחסדא -דמי2וח שלאיל
 זשל דרבנן ךופעסין ואף כיסור זע*תזן
 דאסמכיה תסיר מתם להוצאה איצטריךיצא

 : - -- ךאקהנ.
 חטפנה _יל כנדל זתהשה עממםאקזין לי ישש עמל פלשבק שמה ישרה-_

 לםצימין יצא רחל קהא מחך_ חפשבפרש
 אל שנניע תמיר,-2נר81ת?"עא.:דסש*ה

 דצוטע זימרא שסוד :וליה לההנשווהנושב
 -ר- וצשיר עני וה*נ ספורדי ילפי לאחירע
 דכחוב אף .לעובשה -.צא -ינשל -'קראששיכא
 תהת"עי יאיצטריך מהביא העםובנלא

 ל2*

 ,יי- בגדא התמדות 2ה והנך- .וחמפצעמיני
 ילפ" דוחפיי (שתדיי -מתלי ד"א קיימאשתא
 - - חש"ק. ה~שצאמ לתחמוץ תנאספל

 ס*ש על 8שס .בדרה 2ף ציי .ובפניי -נ(.
 מכההצ1 שיש יצת זשל זהרשב*אההמבין
 דמי .יזעצאה מעים ונע, לאוכלימעטריך
 שארה דנתה-נ 2ן1צאה משי תשונאלשלם
 -אתי דהא ,לחל קנא דאל קרא שףנ תקשיש
 ומעזה רמשכן ווצאה שידך ותמוה לאזר

 ענש צמן ללוקטי .אנהיר לשיתא שתירכי
 בביהר עם אעכס .קאמר איך ""עלמרץ
 לאד שנטע לאו ויה למוומין הנח יאלבע
 לפנקסי .נצא של פתר קא כהד סיתת"רה
 דלא דנען לוםר א" זאששר מצה, קמםוחן
 איו ששי לא חסדאל לכלל מופהקאמר

 זיקא שכם-בר משנצע דויה למרמתממהרסים
 איש -צא אל וקאמר יה ובהיו ישרשללכלל
 האה שילם, דורות על דקאי ע"כ.משהע
 לדורות, בעד סיתת לאזהרת שניש לשיהוה



ישראי
 שבאל, לאו על פקין תף יצתן ואתיש
 לא קלמר %ש יגש אל דכתינ רכיההזפ
 הי ללוקטי רק משמע דחי מבהקשבםתצאו
 לאו ודוו דיבר שולם לזזדות הש"כמן,

 ול- לוקיו דשונו בכד כיתת לסותרתשבייש
 על לוקין חץ באיסוו ע"י נהורן בוראוה
 בדבורו כך וצון לא ודאבתי שבאל,לזן

 וכה, תפנו אל דכח?ב מעתה אלאוהקשה

 הא" לו _ה" תפר אל מלשון אדרבאלריי
 הל"ל יצא נאמר עולם לדורית וצאדאל
 בלשון תפנו אל כסו מכלימכם- תצאולא
 . הז"רסכה

 מעתה אלא השבס בלשון שםועיינתי
 הידוענים השל הניבות ש תפף אלדכח?ב
 במיתה היא אשיב בעל הלא לקי, דלאהמב
 ומה ברד מיתת לאזהרת שניתן שווהסל
 ציין שכה הש"ס הבגל"צ דלקי, ראשייהקשה
 כאן הגירסא " ל"ת. להרמזכם המצותשבם'
 ה- באמת הסם  ע"ש, האלחתם .אל תמצואל

 אוב על אבל פעפוע חיב. זה עלשבר
 מע- קאהזהירנו תר דה במצחה נשםמרצוני
 תפת אל יתעלה אעוז חטוא וכו' איבעאשן
 מעשה מעשת חאהזוארבו הסף, השיבותאל

 הידער מי האבעת אל תפת אל וכו'"-פ2י
 דחף סקילה מהם אחת כל וצל תתייג .וכוץנים
 והנעשק ע"א סהר דף בפאולין אמנםע*ש,

 הי אל תפפ דאל בחימוש וברשיבאזהרה

 ימצא מלא פפ" דסכאשצת תתערהשבות
 דנעשל פירשי.אהצא ובויון ע*ש וגרבך
 די דתום' אלחשש מףכ ערש בך ימצא5לא

 פפק4 למכשפת תפפ נעל כהסב-םסקל

 עי- בש"ס הרמזתם כמרסת וע"כ לוקהאיי
 הצרעק*א האלילים, אל תפפ אלרובין
 חייםובשהוזכין להחורת וכממהדרין פצט?ציין
 ראי מקושקש כו"1*י דצמטמן העירונחמה

 בה רק קפוא קאי דאושאל דצ*כ דלקיבכי
 כהי שף דג*כ שאימש מרשתי והבראאיהרה

 משוס בצבע ההניה אוב בעל על דקאיתוס'
 בעיוו- שמה יעקב בבשז גם ויפיתידילן,
 מאל לנשאל דאעהרה לרשף* דמסאעבין
 בסנהדרין שם בטהרשקא אמנם ע"ש,תפפ
 החשיל בדשה דבגכמ בו חזר בעצתדומתי

צטסבא

 תפפ ואל בלאו מאאז בחד בלאוושניהם
 השה ושכששל וכו', אחת חטאת אלאייב ח- איבו שזד בוהמים שניהם עשה הצםוכר
 ערש, בלש רק שאיפ חמאת בו שיךראין
 כגירסת ע-כ ש"כ במיאש, כרשייתה

 אאר אל תפפ מאל עירובן ב,ן*סהרמזרם
 לצשית ושלא רציה מציה ובחיטךלילכם
 שלא כלומר אחריו נטרה ולא אובשעישה
 וכו' השיבות אל תפן 8ל שסף בונששה
 ועדים במדד הזיב מעשה וצשה על"חפיר
 סעי שען השם בלאו בהו- ווצעשל וכוןנסקל
 הניח ,שם ובבדוח לוקכן כמאסרן ועשהשיו
 והנשאל העוורה לאוין שני זה כיבצ"ע
 הזה בלאו נכללים אין לד"ה כאהדושניהם
 הי ועע הנצל וופס' רושי ממחלקתומבוא

 לנשאל, ימצא דלא הלאו הביא בעצמוחישד
 אהדדי רששי דהקשה ממשכיח שםוהביא
 רא" עעיבין הטבש*ס כנקל ובנמןבמשנה
 קווה לא הר"ת רגל במשנה רשיילם4ש
 החלילים אל תפנו אל בגם' גריסדהוא
 הה נונתן ו' דז*ו י4ל דרכנו הלשיע"ש,
 תפנו אל על ונתכהו שבאל, לאו עללוקין
 לאזהרת שני21ן ליקה שיאבו . השיבותאל

 בדב- הבין ח-אבה* יצא אל חת*נ בחדמיתת
 תפנו .מאל -בהנחי.יהקויה אל לשון שעלרי
 חץ*ק. שלוקה - האליליםאל

 אל תפפ דאל שלפנית. לגירסא יללוגם
 ינתן לו*_ דס*ל אפשר יתעומםהאיבות
 די -בלאי נכללים שנוהם והנעשקדהערטה

 מלא מעתד לחן איצסדיך ום*מ תפפאל
 ש תפ% דאל לשן דעל למלקות וגףימצצ

 דהוה משום בו שנכלל אף הנמשל-ה"-לוקה

 כתבה תאה בנד, מיתת לאזהרת שניתןלאי
 תה ריי וכקש ימצאו מלא מהיחד לאוחייה
 תר דחף כיע הייצו שבאל, לצ יללוקק
 נשקול קרא דמהשף דכאן ב"ו מיתתהרת
 שג(% לש9 ונקם בתשוע שוצף הוצאהנכף

 זששף השיבות אל תפכו דאל לאצ כמוטטטין
 לסף- חויה הוצרכה מצם הנעשק %שנכ%
 וצהב קמצא מלא לבשאל תיוחד לאיכתב

 ב-ד מיתת לשוהדת וניוע לאו הויראותה
 וראבץי יציג אל וה*נ שניהם שכללכיון



 סבאישראל

 והקשה אל ללשה שנהמכן בדבריהנין
 ש יק זקאי שם דפשידץ במצהצרפ" תגעשי דללי אזינן משובחת אל מונודאל
 . חז48.נטש

- - - - 

 המנדח לקושית החקתך יחל זהובררך
 והנפאל והפרפה כלל תגה שבפמאהנקל
 נעשן אלא תקי*ג 01סצוה הפ% דאלבלאו
 דבאמת פה, ימצא לא ה%*נ וכה ח"נלביל
 תורה , כתבה ום-ם : באל-אפ% מצלהנשאל
 יש"ו תמצא מלא ?פעשל ע5 ' נפרדלאו
 וקילעה מציאות םלא

 .עפי
 זמתני דכחב ויש בשית סיתת לאוהדתשניחן לגי צצה תפ%

 שאין לפי מלקות בו שאין בתקץ*ג שם%ך
 כמא- ועתה מעשיו כשטוין מ*מ מנפתעבו
 יש- ללא כתא נרנ4ה, שם כ"ש לחשהסרן
 לרבותא ברצתה רק בתקי*ג החישך מזהכיר
 2ר לשי ח2ץ תפ% באל שנכלל- זעוףקסטל
 כשנמשה מרם ברד מיתת "זהדתנעצן
 יפ- דלא לשן ב" דחיכא משום לדקהמעשה
 ת- א5 פשור כבר "קה דבכה*ג השפקורצע
 על בתקיקג שם המניא ומיש חז*4פ%

 כשהשל ל"מ - החינוך ןל שתמההמשנשא
 של -שיטחה לפי זעוקה פוסק .שדפני.אוב

 דאי% 0תב אמרתך הא בטייח ותסההחינוך,
 דלוקה להבא -פירכא-.כתב אך . ן*שלהקה
 בזה ובמך בבר סתפ ובפקינג מעשיובכיף

 ייףק. כתמה . מ*ש נצל מעעאבשעעה
 יצא דאל להכשל זומרא בהשיא יתל תם.

 שניתן והוה..לשן. לחןחצףן-..דלו%ששמהאחז.
 ושש לקי ולאלאזהרת-.ריתת--בקו-חורקי

 יצא שאל הששכרה זיסרא ושממאמר -12אף
 שניחש לשי ואם-ויי .כנשל -יצואה עלקוף

 ענת על לחקין. .זאון בגד מיתה.לאזהרת
 במשק השיך-מירצףן סובש- חסיד ם*םכרני,
 - . - - והושקהההמיכה

-
 לי מתופו הב ייצל -,ובת בדיש חכם 1( . .

 ולי אפיין סרי תרתי הסיין תופי .האאב%
 טמר ופקטין 701/ ההיק עיתסרימעמיך
 זלי אחר, פיהוש יש לאביי צמצםלהמשיך
 דמקשה תירהצא דבהיא הקנא שייךטשמיך
 בנשכת עיץ ולטענתך, אמרה לא בדניצא מיהי- לח אי אבל בהכי למוקשהםותרצא

 שתי המשנה פתמ21בת עם ומביא סי,של
 ."ממ ש בפק"מ הרמשם עפצייישב
 הש- טהאיח שחשב עףב ין בתף דברדשי
 דן ושהם ופחסם בפכם ז* עזם שדרםבת

 ובהסכימו הידח סי דשים שמוחה והםבושץ
 עפש מודלקת זוחם בושם יפל הקשילהגו

 שי ההלכות מן זזתנו המשסה עלוכמאצרי
 נורסן, בן אזקף בן ותניא בשליקתנאמרו
 שישח זכוי בן אמר ומזמזת כל עשלשיפם
 בפשנתבו עצימתי .שתם- כל צם אלודברים
 דן איענד (4בל -פטור אצל יצ(%ת ה*חנם

 שקידה נלא בהצתה חן הנחה בלאבעקירה
 אלי רק להתעבשם דגם השפשרע55=ש,

 החן

 דלק תויה ושל ממאובזם היש היפחבבלל
 במרבבת כמגש חפתלוקפ המכסה בזהשייך
 הי בלקקן אמש חמשמית פ" עלהמשבה
 זז- קאתומשיל חמה בן, להעמיס קשהרמיתם
 לתודזע כבור לפקק ביי תורא בחיוביתבא
 זלדיד" קרויין שיתסרי ולשעמיך אנףיתקש
 0פ4ש תוציא דשפיראפשר

 דסי- . הפטורי (ז%2ב ה6א היגח 2וכדהיבוןוצף באני המאש-
 נקט .לא מעא דחהצי כשן האנה גביתני
 דבבי שפדי אצך .-השב -לא שביד מ%2םרק

 למתש הפו"פ חץ8ק.- י* שית דכי ההמימנין ל- בפסקתה הצהורה .במרכבת ועיפשתעבי
 ו- סולם זאסכיסו א' זנך חשבינןהסתידי
 2לא - יבר אבל. סאלוקת, גהו שייךמ"מ
 בקט. -לא -דר*אוח .ןםתעבא כסו ממלוקתשיך

 כתב האט מזאבת . בפו"ב זזקהכץובמ'
 אם כי בו 'חין שצחה דעקירה.צלא פסיסדיה
 נקרא דלא להתש זימה צה ושין שנמתפשום
 ושכום בלהת נמקש דרלא ברוממה שםעלץ
 שם וסנש פה"ת, ושגור ח8ש בכללוהא

 עקר שן פכשיעור פחות דמצציאמוחשב-ץ
 מ"מ אסור עכל פטור וההיא שפו"פ הניחהלא
 דלא שוי"% זעף -!יש אלאויאר*צאומד
 ולפ"ר ע*ש, (הירש לתוזמת -פלאכהיעשה
 נצלל חשב..למה

 :פ"
 זר נלא עקקתז הרע

 ח"כא ,"סר שפשר -דח" :חמת 'ימרסרך חם- ושי'"%, חית (עררה מן ושמארנחה
 ,"%החס%- 'שתך 6ז"ק אפשר ההלאווזיה

 פ- ?%ל :שמאש אף חעףח בעקד כהתרכ%%



ישראל

 חזהו ההיי בכלל מתשביע לאלוגחא
 1*א ד* בדף פם*ו להצרר בפשרזה"

 מקום גבי מעל ההבתה עקידה בעינןחנא
 וכון רגע מני ה8 רבא אמר וליכא דק עלד*

 הבתה ודלפא וטו* דטוא שהתמה כברקולטה
 יש חמף, בעית עקידה הא בעיא דלאו4א
 ובי לחלק, הסברא השה הודא ה" מהלעיין
 מך יתמהה עקירה בעיזן והם ד"ה שםתוס'
 להנקת הג-ית דשאן ר"ת אהמר ד' מקוםעל

 במשכן ממושח הי* ינ כברק. בפחוועונזפן
 מקר מכהףצצ איון הצ8 דבל רש* אחשריעוד
 אחפי נסי דקאיסע

 רגיי ישון ולר"ת ערש
 משח"כ להבתה עק-הה בין חילוק איןלוח
 שיעקור שבעי לשקורה שרק אפשר84י

 בי שם חצס' ועיין לא, הכחה אבלכ4במשוסצ
 ז"ל דגמן דס*ר יחל ולפורד ודשדש,ע-ב
 לחלק ואין וכה רנילמ דאל מעים ו'רבעי
 הנהה חרלכמו ההטפשה להבתה* עקובהבין
 יליף יצא בפיל ו' אאצקום סכל בעי דלאה20
 הה ודויק. שכשזה היש בזהירה רקוזה
 ולא לחוןמין רק יצא אל האי אי גםתליא

 משי הא' רגילות דשאן משום ע"כהההבשה
 הצצאה על גם אצ אצשש8ה על קאי איא"כ
 בין יקל שפיר בוהזזצףן וחופ' סרחתיכבקל
 ההובי באנך גם רצכ*פ ודדויה ההבתהעקירא
 סיד עקיצה אי מהללות שייך היודריק48
 חרק בוצהה סצפדש זששיפ דה*ב עוגוהבתה
 וזה כשכדה חשובכן אדם ושל דידוצימצם
 יצצשבה נצםץנבת םקש4 ושא כרכו פשיסאלא

 נמנה והתיך בפקועם הרמישם שלהנגל
 אתמצה דהנך דבר חף* בכלל  השבתיציאות
 גם דהוי דאוריקתא, שוצא יחם טבוליאן מ- סמי וקופר ובנבר סקילה עליהםמרבדן
 זש2יפ דחייבין דפשיסא מילתא לשו ד*הנך

 יד, הצאת בעקירת חהען בוצרהטשצרש
 8ף מיי תרתי לדהררה קושיין הדרן84-כ
 לממחשביי 4הל ידשיא איובא ד' הנךדגם
. דדי,צא ובבא השגס כתיויז צהל וע"כמתה

 איכא ג"כ ובשבת קתני, לא ומותרדברור
 ע*אג תיתרפטור

 דלדיד" זימרא כיחיא כשצקםולכך
 ירי כניל שליצאה להשטין יצא אלפצה

קאסבא

 שמס- דיעך משום ותחוסין להתממן רקעףי
 ע-כ להוצאה יצא דאל רכתן חסור,כתא
 ד' מקום ע"ג תעתה צליחה דבעינןמזה
 בי זאאנ הא וע"כ כניל מריי החוס'כם=ש
 לתרן מרא מה, חשיבא דשן מדיםט?

 סטשקת בהם שויך דה" תמניא חגךדחשיב
 ה" איובא בהנך דגם כרלס הבכיסולמכס
 רבידו בוצרה פפורש דגום מחלוקתשייך
 ומותר דפטוד העמס כשהרוו הצ*כח"המ
 חקה וסותר פייר איכא ובשבת קתנילא

 .אריח אר-א קד בדף שלהלן 1יעראהמשיך
 ששב כנפי תאת צפוד לו נכנסה אירב-א

 ישב בה* ר*נ מחיב שתחשך עדומשמרו
 לשיסהצ הה וכנתר; פסטר לא הנףהראשון
 לזה זה שדומה אף מלאכה מיני דבודם*ל
 קראי ב4 לחבשה וצריכין במותץ ילפילא

 ידעי- ושפיר ג"כ לפצצנת יצא לא הא,ועשו
 דח- הך וע-כ היצרה מן ד' פקום דבעינןנן
 ל- כבהכרח בתורה מפורש אחן בשזיוב
 דיכא כנשבת קאשיב לא ומותר דפטורתרץ
 . ודופק. וסותרפטור-

 אי ב08קיא דלי קאתרין קינג  ובשבתה(
 כל רני אכמן כלל במזיר רני בחבל לאבל

 עליו וביבין אין קימא של שאינוקשר
 חבל גור" סבר דרבנן וסרן דסאר חבלובנמ'
 אי מנלא אפר בפא אדלח ארפא חמףד4רדי
 ואקנס בסרה וקושרו ביתו מחצך חבלדם
 התם ד-ה ובייסף ערש דגו-די חבל הכאוכו*
 רב וקמול בנרדי חבל הכא דעלמאחבל
 דעו,140 חבל חטי דגידי חבל נזריעדלא
 די בהבל ראפ" יצדו הבנן אכף' א"נוכרצי
 כי קיימא של קשר פאייי שכיח לאעלעצא

 ב- בזור לא הלהכי המאיבוס בפרהשקושרו
 קאת- וצם וברשרש הטוגנת צ*,צ דגרדיחבל
 ארפא בתבל לא אבל בפיסקיא דלירין
 בפחו מחוך גריי של חבל אדם מביאוכף

 שם טשאל ובקרבן וכמהבוס, בסדההושדו
 מינה הך והרי-ף הרומש דצי? הא ס'א"ת
 בנ" ה" שלא פה שמחגן אפיסקא דר*ארא
 אערג כלומר שלפניהשנס

 1"4י גבי דקיקי
 באבצס אבל דגותיי בהבל אפ" בחבללא

 בש1*נ הבצל רכהוסף לקשור סרהר זהבהבל



 מבאישראלקב

 סר- מהד כררי לפסוק שישיב טסייהלח
 ההצילהא דבחמת קילוע ע4ש; קשרהארהב י מחסדא לצתו והל דלשיה דה"אסרא
 אהץק דקאו לאוקסא יארדע.-זהיא*ונרבו
 עודש לבאר .ונקדים ובני כהדיד אחרע847

 ד;רזי הבל - .בזוינן או זדיי מזקלשבתת
 לומר -תפשר יה" לא, או. לזעירא אבלאנף

 ההא משבת סף* שחמהנצב*ס הואדש4גתתן
 אוש מעשא קשה-ש3'קיקםו'זהואהקווקר
 לי .תרוהיון דבתי שףספ:הדידף תשאת"ב,
 חבל י" הצם '[מףג -'שם ;זברמב*םוהובלג
 בי וקושר מבחש .וחן ושכצחר-לסלסלוגרדי-
 מעווה אקורדים הזבל-שלו מפני. ובאבוספרה
 .קויר פעם אלח קיימא מצל זאינן אןהדעס
 בצ*ע,לנראה -הניה יהה*מ צה, מתירופעם

 סה1ום זיא והבלים יואר שבשור -מדיציי
 זיא. התבלים ומהלוקשיא כדברי נראה דלי קוודק גבי יבנמ'סלסול

 עקש נאחל פפני
 ד- ניון טלטול -והועיל וכנמה וחהועצ*ךהככ"מ
 הבל אצן גושי כהבל דוודי ברבנן:פסקינן
 ררי ונסמיר גרדי - הבל דטעם רצודדעלמא
 יכל שכיי דלקם עטש, ל" מבטל -דלאמשום
 בי יקרים ויש מיצים -כסה יו . ;תדודהבל
 דבהאי 'והמבים- (פתמו.יבתב שמקצהיוחד
 הבלמין-

 .גהץ_
 לשר פצו . שמווילטלט4

 שסור נהווהה שהצמוד-לטלטלו בטיןשרו.ישי
 די זדמב*ם .קצינת. יצרן אבל סצקצ?עמשום

 חץ4ק, בטלפן תל"איםה~זהיתהךושוהה
 -ועכסם.

 והטת--
 -דלהיבא יהיי*ף- אדםב*ם

 וסעפו קישב של קוצר שוה" בעודקושר
 קייגמו של .שהאשך-סמל-מרבק,שד אבל .אסן
 הדירן לטעשח -חוסן -מצותז- יבין בתיוק .אין

  שבת (ד-הקפלת יציעי-.ס"ק. בסימןובבטוא
 חייב גרידא אומי. בהדשדש-.שבמעשהז"ל
 שליג הש"כ-ח קיימא . יל קשר שחקצאף
 דאוטן נקט :דמילתא- אירהא - ובגבםקיום-. ב- רק .מותר-זתליא, דלויש*ש דס*5עלע
 ה' בסמק- בחרא ובפסיג -לקעת.-צ*שעהפה
 גופא בהך פושי ודק דהץק ימל חאליר,

 מעשא בלא גם קיהצא זל דקזצד סקלדת*ק
 אבל דמהץ הבל בפינן %כך ח"באומן
 האה איבש מקשה גם בעי דלהעב סקלרצי

 חהצ וגם הדחס מעשה דהוא דגהץאתבל
 וגמל מרמותם הכלשק בלל נזיז לאלקיימא
 הן יויום מעשה המושדים אלו שכלבה*ג
 לחי תרהיהע ינחר וטען -קייסא ישלואינן
 גזרינן לא לדה זח(נ חף -לדכא התבעיובא

 הצרדי - קש4ק דק דבעי . סקל תמקמזצחץכ
 שר ולפזיז הזרק. נזריע לקיימא דאיהאף
על_ דרגא 8א זציק -הישומש -לי"8ב אפשרכזפ

 מזכל דלץציטתו כען על.יא* קיא- ם-ק
 דשסק זהב אתע ןבמעשה שלא .ינלקייםחתלה
 חבל.(-צלמא שטו דבה"י דנזה.-הבל.בתץק
 .עצץה דו"צ גציהם בשחמהמ דקוקיד יטוהי*נ
 . - - - ורוווה-כנמל

- - 
 לקשר ותמן מה _הדבה נסתבכתי זהרה -י(.

 בס" שם טוא ז11ן חשצא לענעלקים
 לגילם כן שישאר דעון מאם סק-א-שי*?
 ולא קים להית לו -שאפודי וש בלדהייה
 הספרא על זבבאעצוו*ש קצ*ש להתירויצטרך
 ארוך לצע שן לשלם קש*ק בטקססהנזל
 אהוך, זעמן חמל מהי מה תףב נסיההין

  קושרו עקב שגו דף נשבת וצם והנה-
 ותשרין שכן .הבא יצאי-שמר .חיביכפשכן
 להתיר ע"מ ההמו...קושר אהליםביהדות
 ע"ש - ך(וותה קוויית .ניבמו- -לה8ןשנשקיהן יההצת אורגי- שכן. גוביי אמר . אלאהוא

 קשירה טה והב גדול. .כ5ל: בפןהמרושלכן
 %א ומיתרים את קושדץ שזיץ במשכןהי'

 וינק שה" פכאו קמה - השאר היתהלועה
 לשלם עירא בצה ושיבור עפיי.תמעין
 מיצא הקכשא והפבטיוע -סבהי יומהאחר

 ענש וכו' לזיעה . ויהוא לאדץץכםי,טגנתם
 בון רבי -בי קופי ארר הפם -ירו .בסדקוכן

 -בפו .משה וכפני ענש -וכה .שהבשהשןסכתן
 ו- מכית גריס כתב-ולקמן וצמה קרולכלל

 שודא בסי לארץ - -להכניסן הקב-ההבסיתן
 ביי היא- נראית דאכא -גידסא זמיהולעולם
 אם. הבנהץ ולא ,צ*ש,מוריס המי 8' בריש נמי גייס העת מלקמןשבה

 יתש ה' שואי
 ולפה לארץ -שבמהסן בכך נצת כלעולםותה
 זף, . עפץ* דוצה כען כלשילם דוצי בזהבטל

 דכהוב כית עכב לגא בשנת די4ובשנס
 במקתן לבבות עצם בסרתר יהגו זףעפע



ישראל

 כבמקומה דהוה אענק צהב .ו7802 ערשדמי
 רופא ע*1 קבלה- עפ"י גפיו נחלובערבו
 מפאת ווא כשהבנין דבשלמא ילשןפשסות-
 במקר עלא לבנות ע*מ תץתד וחפשןרצון
 חדצזן משש 81 שאין 2קרא-5קו15- לאמן

 להי מצהב - ומהעררת מקום כל ח"כהשי"ת. ציהי מעצם . הננין בשכל. בהמשתהרופאו,
 פ- עלו ההצזן גשח82 ד"א מקומו הואקימו
 להס- מקום הי* נ,8 דבדדך מקודם, אתי"צה

 מצד י2הצ לשעה דבנין אורושלמי גםביי
 שנתהמה .כען ד5זה -זושהטה מלאכה .ם

 מלחכה אח לשעה- -גם אשיות .רצוןבזה
 אייב שמן זבבהוש8. דהדח*שהרי?חליבא. קובת 'סטכרת.5ע%ת כקפו אה .חשוגמ.זעא

 השיבות מפאת קייסאיחשא עשףמי,1לחף-
 .תה השיית יידה.. מצד כ*ו-ם6פכהח%9',
 בל- הוי .לעולם חשובה'זאף-עשאנה%60ה-
 ,1הבסרהן מכטן א"כ--מה-ימרץ-עלעם,-ושך

 די אחושצת- - בץה ובטל- מא-יבכד,ןזלםה-המה

 פירש שם כגאלן-:הכקהבן:העדהעפ"י-יושם
 :אימתיו,סעו לא.,עץצ שימיי- כלעולםדשה
 שחבפאח מכיון התיועץ מוסבר ובזהעשש,
 דוה לא עכ** לארו  שיבניסן תדעווטון,

 חין לענים - .לאעת יכול עתה - זונםלעצלם,
 אברש-דרני -ח" מה ס1ף:צץצ-זעףכ-מטפה
 אשרית והבסיוק זרעו לא הם כלצולםח"ח
 י8" לא דעבקפ מרצ זאץכ לארן- 'להיכנס
 יעשה איסוף "4צ . יפלא -בכך, ומה.לעצלם,
 ווה סאו לעש-ארוך שיה" התכן יטשמיה "ןי דלא זבחן _שליגי מהבזה. קלסרוצייך
 לי יוה ,ץ5א דכקץ סול '2הב -ור"* .כלעולם
 ויאףתי ררו"4. ילשצה זצה . ממשעולם'
 ג"כ שצהבך קע-ת -ס" או"ח 'נזר-באבני
 ומהא קיימא וצל יאשב זמי לאי81ג2ה

 ז- בהנן לוסר ופד יאפ-ד .מקש, זףדעשא
 אוא תא חרוך .לעש זחה" שמשא.סתםמפשע

 לקי ששחפה שאצון ע"ז וללקחים קיימא,ןל
 סשל חשעפףם פיסי, -השנס נקט לנאביעות
 עתצעיצ ההדיוט שובל אייב ..גודששזזזקא
 אחיש אם דאף .סכל והדרגש. -לאלהתיבם
 ופרוף חזק כרב ביע.~עתישה סתםשעיצ
 תלת לא חשיץ ח"כ שצ% 5א 5מללין

קנמבא

 שבן ובזה ענינה לפי דבר בכל אלאבלמים
 ירש לא חשם ה* עפני דא" דכיוןמירושלמי

 כמע- אזק קשר ישאו ודאי עוב יפצומתי
 שהב- דבתן ספל בנב ודא אוסף שלשיי
 לזה מצפים -הש? לארו להבנם השיםסטזן

 .נדרך ד5א תרעי בדרך וקשר עשושיכנ10
 ודד*ק.שצ קיטפו של מקרי' ו5א כשי%קכצ
 -- תז"4 הנפל סברא סקלדלא

 הי בסמן 5מ המפני פכיה סוףובתדב*א
 -תכשי עהמ1אהצ מפני הוה העם עדמשכן
 הקב-8 יבא ולעודד ה1' -לבם בשיבותרים

 וי% ע"ש, ובא' .אראפורה כפתא בתוםוישוה
 משש %ף' המשכה נטשש ט"מ שםנתפרש
 ויתבאר משה, כורמת : הכף - ונטוע*מר
 בי מעלין בצנע בתעיבה מני, עפייבעהר
 ע"א צ2ף דמנחנת. ג8א מורטין. ..ולפקודש
 חהעדבו . שסם בפורשיי וממרש מש"מהקם
 עיי שלא .12הוקם המסעות בכל. ויהדהדויי
 דב- פקחת פ* .בסוף. .מהראים 241אנוסשה
 ועקירים צת-.שזאד בבל מאלי וקם נוקף.אפת
 ועי"ש לכל..מסשןהם ומסע. מסע בבלאיחו
 ,1דןקם שב"ז יחנן וצ*כ חבמה2 בשפתי2ם

 טה- נגרן ,לא רופא בכח 8" הא ב2םסמלץ
 כל אד הורדיג -הר ולא משא - קילשתפשכן
 אהקנות שבל אמרי חי היי וסהרה וכ=זזה

 מיחוש לאחר משת"נ מופה מבת .נבה1כין
 יט- שאמשכן היי .ההכוח ה"8 נצררהיטה
 שד ייש ורואך משא גהסתלקות חינף%

 קודם שכרגע חשפעור שכפשל בזהלהאריך
 ד- ובפנ"ם הנקל הגיהמא סוט ובשיאל, יש- פרקוש לא ובשומת .נסטן .לארץכמסחע
 יפרי ולא תיכף ערכני שאשי והיעועילם ל- אה שדץ עהבנ% להם שייבטח.כען
 -אקשר ייי חמם"5א בשלמותו הטיס -קוון
 לזמר כבר צריך לח ישיא ידלוק.לעולם
 אלא *ריעות בתופיי יצא רמשכןרקשיוח
 . . ממהעריבנמקשירת

- 
 אמי עם בם*ש ערב סי% אדיה ובת-ס ..

 שם והביא בשבת הפאהאסח*ל אחזתברי
 סנה לגבי גדול כלל בפי אבילש1הרושלאמי

 וכה לשעה תוצא כ2צ חרף עתתנטיקדכטו
 מחצך ולספד וכר' כקרקע אונים בביןוחתה



 סבאישראלקף

 הדי ח"כ כלעולם הוי וף ירשי חוניןשה"

 הוא בבין לזו לשעה דבנק לכללןרינן
 לשף בדף דמלצוא סתמא דאשכחןהמון
 עי דמעים במקוצ לבנות ע"מ בסותרע"ב

 שום ל" דחי ר~א דשי כמקומו יחנו ה'פ"י

 ה- עיי בשבת הררה ובטל עקש קיפלהכי
 קושרין שכן הונס דקאמר דכיון עליועיר

 לה- עטם קור ההיא ודחי אהליםביתהזת
 ברטב רא* כמחש דילן דוריס הרי היאהךר

 משכן רכל ילאסס דיש דלאססומוכרח
 עטש, בנין הוי לשעה דבנין וע"כ לשעהה"

 פר בין לחלק אפשר ה" מהתדכדךיהנהן
 דהה באסר קהיר ילענע ואף לקושרגה

 הקשר הותר דמים שנגנז אףלשעה
 הגנז שיכנסו ער לשעה קשר וווישסים במ-

 ו- האדנים ע"ג וקרשים דחף בבונהמשא"כ
 הף לארנים פווברים כשהקרשים כךנגנז
 קא- עוב ערד שבדף אף וא*כ לנצלם,בנין
 דס*ל וע"כ לשעה קשר דהוי הע"סמר
 ע*ב לא' בדף בתה לסגין צף'ם ברטבכריי
 וכותי כבמקומו חף יחנו ה' דעותיקאמר
 ס1מ לארץ יכנסו קוהותי השף כלעולםדהוי
 חץ*ן הבנין יתבטל ד"א יגנזאז

 בפן בעישלמי שם קרנן בשיוריוהכה

 מקשירת נילף דמ*מ שהקשה קשייםאלו
 מלא- קימא של שאיש קשר דאףהמיתרים

 דהא ותירץ במשכן היתה שהרי היאכה
 הוצאה אפה שהרי ישא גרועה מלאכהודאי
 אך חושבין היים לא קרא לן יאית לשאי
 לעיל הבחבך יכבר יקשו מלאכה שבתה

 להוצאה קרא תרי לן דאית התוגידלשיסת
 דמלאכה רמשים וע"כ לעשיר חרר ל"מחד

 למשמין דק קאי הוא אל אי סשאץכגרועים
 בפצועת ספזלקינן ולא כפיון-י דילפינןע*כ

 אחת מלאכה דסוג כשן ותכליתןהמלאכה
 רק ליכא דשה לומר ה" השפשר כנקל,שוא
 וכששכה לאו דייצאה נאמר להוצאה קראחד

 בסוגיא עסף בהתש כן ושופר ההםגרועה
 הנא אל ילר=ע דלרש*י ף שחדקלושה
 לאו דהוצאה יזל החישה על ולאלתחומין
 עלא יזל ולסיגך עפש, היא גרועההלישכה

מחלקי
 וא*כ כזו גורעה מלזוכה בץ כלל

 ב- דחף יתתעב קימא של שחףפ קשרגם
 בשיווק, כמהש הכפתרים בקשירתמשק
 . לשך הם במשכן דגם הנקל כלקייציםרע*כ

 בלעולם וצי יחצו ה' דעפץ משום אולם
 המיתרים קשירת לענין וגם רנגנז מעיםאו

 דמן לעולם, בשאר ורק הנם ששם"*נאמר
 אדני וכשין תך*ק באפשרות הכלהשמים
 ודויק המפורשים שכחצץ במצדיםהשדה

 חשף חבל אדם מביא קאמר דרגאתיזוז
 וצם שבתופן הזף לתיויץ יהודה כן*והוא
 הבל אצ רגרדי חבל גזר דלא קירבדף

 של וקשר אומן מעשא דרק המשוםדעלמא
 דבי קרבן כהשיחי וע"כ כניל חייבקיק22
 במשכן, דהוה ואף גרועה מלאכה דוהלאנה
 בשר גם וע"כ כסן מצעה וזקא בעיסגם
 שלאכה דהוה מטפם קראי תרי בעיצאה
 ד- לשיטהצ ורפא כצורדי, ילפי ולאגרועה
 תר תצסע אב הף דזורע וכנקל זימראאמר
 אחת מלנאמה דאוג אף מהדיי ילפי ולאלדה
 וזה קרחי, חיי בצי ועשיר עני דה*נהוא

 וכנגל קיימא שיסתא דבחר הצלאזימרא
חז"ל

 ניסלין הכלים בל ע"א קצף ובשבתז(
 אושא בצהב ושם וכר, לצורך ושלאלצורך
 כותר מילתא של .פכביזת א"ר בהאאי*8

 ערש, לא תמרה של אבל בשבתלטלטלן

 כרפש דשסואל לבךמדא ע"א מצהובדף
 שמהחל הטומרב"ל

 מתכת של בהלת מכבי
 סגד דטפך הקוטה אפי ד"ה נום ובאוכףוכו',

 באין כופש שמהשל דסבר מאים וכידמקשה
 וב- ע"ש במלשאצל*ב כמוות יסבורפתרתן
 בהא הא שהבהן השין דמוצצל*ג חורזפנסי
 אמורה בבל רגש ד0בר דהא דקס*דתליא

 זקש- משבת קףי ושליף מאים מותרדשאכם
 ומונה מחשבת כללשכת בה התף תתההסיו8

 למצם ואיש כ"ש א"ב מלעתשצל"גממעסינן
 שאין דבר מחשבת דילאכת קהאמהאי
 ש"פ מהשבת לשש משמע דהכימתכהן
 יילפינן רצ*כ צ*ש סחתין הייתמחשבה
 בי השאכו פתגמיה מלאכת דכתיבפכמצכן

 תצא מ' הסדרות על במלמולים חייםדברי



קה סבאישראל

 . דרעוין:'.. יעואבעידן
- 

.
 - . עקב פרשת -

.. ~ . : 

'
 האלה אמפטים את משמעון עקב הא' -

 את לך מץ1 יקשר. ועשיתם:אותםושסרתם
 ,"צאוד, זעצש .זאסך-אשד -ס8תהבדית

 אם .זורה אאקלם סרחתי זרז:ומקארם:זפ
 להם יש - אנה :. התחחה .(שת שומעץישואל
 ותורווח זפקים .בעבור-שטיהתם עצמםעצת.
 איכף זהרה אבהג לעטת שוף ייצטדךולמה

 -שפי-לדוד? ר*ת חלרלבספדי.'קודש..אהור
 -- - ך- :- י: .: : ד--- הציב:חה?י.:לי

 הצרצרים במשוזשק מגון 2מזקדם יהנהן:
 זאבה המחה השווע בבר -לעטוד -בינאלאנוש
 של לישוב זי"1רשלי/ נבויש - סיוצודרכאשד.

 להתפיל . אמחצהל ..,וים בלבבה"_:ילעב?ז
 לכתם כמשר :שהי-. (נקףןד*ט,- " בקשתיהולעסוקו-
חסחת

 נדובי
 את לצוד כטווב אשד מקצר- אוש

 בכל 2פטשיי..כי שין 2אומנז' הפיחז:נפשו
 חי :אציר.

 בקווצם ,פםתבאצ השה: תירט :אפ5,
 סרנים ושט. אג-מחס עפץ .ששפת :ועודבבוהן
 בלבו..יםא שמיאמיצד

 .ההנשא-יאהשישי

 .שי זרם 4בק זעיך- שטייפ-שישתם

 וכמכ- לתעץ שהיתה-ך5 אהתעפדחתכל-
 אשרית לאתקהב:אל ההפץ זאבם יח4והל
 ימחול_-ושך שמקו כלל עולהש ישל *ביטאל

 ימהצרהו %2שיפ ז"פ אהד: לבבו צבעילתקן-
 .יטע אבצעהש רבים ,יוף:זקדיש "הבעל

 נויך מלדווו מבצו -אבא-אהםהפןטףההבים עמעמי על . ומחזוק דכאשהבאאדםח8מ*א
 אוה. שמצו שהנהו כי ובבירורתפלתן-:י"רצ

 פלשת -8שפנ!לועץ % 2שש יחבל:למקם
 -זה . לאדם ןא6שםן - -8שכום "סי ח"אכך 'הפה
 קג .במסד באהש וחל.*8הזח המיחץשיקם
 זבי ענשיכן-לבב אמיצות היהפכה. -באהה

 זמצףה?ת התשובה הקא יפשפלותךשוולא,-
 בסטרא - ..כקודנו שפדתם ,להשירם ,הדצתם

 כי-מרשהה מצפויו שכושפה ותדקדועיעישצל
 האיהן סדניהם הכשומו -ובפקשצהרחבה-תשומה

 .!2ק אץ סנוף? 4מי. ששבךלסה"נ
 -ילע פשו . 2מר . אס שששא נתש כפרג1צמ:

 מהשיבה וכצינן לא נמירידצןהנבדה:ןרהלכתא
א (נץ*שיוצריכם-לצחנה % כי% ש   

1אכת א   ר משט יפ",פ 
 2*ש, מם דד במצה - תמהם בכפת 8מק

 בסכו ההוני-יבויש קושיתוביה.ז11-להנץ
 זקרקע קרשים .דהם.~וצרמץ אך ה24*לתץ.

 שלא ירש ע*9 _ח41ב-,דנפקא-םקואלעגלה
 .יל4.נימשו

 ..ברצצי וכסן ן-באפכן . הכבמשו נמצי

 -ציק-זספף מנושכת מלמסת נבעי דלאביד
 יצא -דמאל -כען זצצאה' 'בהאג נפוי"כהא

 ומצרד ולוה :מחשבת מלאכת בשה.נפיק,-לא
 פלא- רבצי םםשצןזאםשןדהזיסרלמילף
 שכופי חת- ז1ך ,*ל ובזה תי"4 מהשבתכת

 אמשכן מלחכת שאגן . ושלסד אשתרדחי
 ממי אד (קודהבא נבוח-ם ותמה שבתודתה
 ולהרל ,נמדפ-יעץ ובבר שבת כצמ"שכתעם
 יל דרק עוצמן מלדאבת ןם ממעט דאךא*9

 די דתרא דדק כיון אוייב במוזלמןסכסכת
 . ח"קמשבן,

 .שטף_ד.
 כ4 2ך*ה -קכשר.ע*ח בדף - ץשם

 של יפנים. -חשי צר "אי1.-שפורצפו.
 יראה אצית .שת באם אעעיית-לכבדתמדה
 ,1י .ולמדם פכה. .לטלטל -י"שאהמדססומח

 .סית מ- 42שהשת ומשצם יבשות אסודבבכר-הנכית
 . כתבו זךחי-.ושןסקים ימרס.

 ,ן5א.

 פותי,זסר כ"י-אבל.להץ* עלצת אלאמדם בא-
 -עמצא "מי:2הן.. ענש שהבהן היפוהפיל
%דלח ן % - ש  מחפם א-ש-א 
 מלאכם . ובעיע- - סצש - זצ*כ זל,דנד"
 2- קרא לסגל וצ*כ מפשק ז"פ"וחשבת
 .הפ' ווותרו יקעם - מנפשכן _8" יטלאווששפץ
 והו- רעני ומצצתה משום דחוצסרידיוצ*כ
 ?9נ"הם .אף ממתץ ""א דבשה*ב:לאצפה
 קאמר לשיטות רץא (1תוג-י82 הלשמהמת

 בהסוי זובל בכתר .(כמולתא עיקבמילתח
 סיעתא בנצר . (4ר"א (פ*צאהא יצך רכלאסיד,
 אר- השפיה קחתי להנצאה הבא מפלקיחממג
 ודו"ח אקרא ואסמכוה חוררי חאהוןזתי



ישראלקך

 מי ועצבות וישגה רח"ל שחורה למרהמפל

 וכיש יחסת במותו וצדיק גדול שאישסט"8
 חבחעו אזי בו לפגוע אחר איש יעיזכאם
 ה- יפס עצמו קךך .בעדעצ בקרבוהמער
 חדרה, בו לבצת 8לז8 הערך קש מעהיאך
 יודש ה1צ לו תקרא -שמש סמא כזהאדם

 מרבה וינפישו בצצות  שבורתו חנלגאהננג
 הנינים הקצצת אל הולך והכל גאוהובה מג- כך המזלים ומסמירת שבם-בה הכלבאיתו

 וקעור בשה .דיבר. והרבה שלהממופתע.
 נזו התתפ8הת שמחח. צמר יגע.יקעור
 הבצי דרך האמת דדך %ת הוטב ההתשלא הי רבים וכבר לע"ע מאד מאד ששבעצו
 משהו אלא למצה חמץ בע השאזן ועי'שנט
 לבידש נפלו המתז במדרגתם במחים.והע

 מאד וקשה ר"ג הקליטות בסומקישמיקתא
 ר לדנציג צריכים אכנע דעת והרבהמאד

 האטיתית חררך שבע הקטן ההבדללירי
 ישורנה מי משחשה השקר דרךלבע.

 ובסהיור ושומת חכמם במפוי איוםוהנא
 תסוי תקל בסוד דקדקנה מסטרא וו%דשדה
 לחושף המהד ויצה ומטומאה- קדישיוחין

 ולעשות דו החית של קוצו %ת קיההמתי.בת
 להוסיף הכלעצת רוצים . השב"כ ריטשמוצק
 של הכלמאלי לרחל תיל*ונ של העוקץאת

 ואהסס ומשיה קוטף קהל - הקא ובצמיתההתא
 מר טפומם 'תמה רת*ל, שקר יהדהקדהשה
 מה אבל ייפויה ןף סוך בב"מ בעלפץםתה
 בשבורת זרד לדצת ללסטר עלינו דברכל
 שש- על מורה דהדל*ת לצנימן ואש"לה',
 מנצי כ"ט( )ורמית זאהז*ל דל - מ44ת
 45מד שדהמה מצא- בהיי השלם נברא5ה
 תליא ומנט הבא לשגוע אחצה שכלדהה
 א"כ ליץ, משוילי בתעיבה הדר דאיכו*עף
 דביק השמאלי הרגל שאין. בה"חהפתח
 פוצ- זוקרתה עזי- דירי לתשובה יעמולגת
 כד- דקעיס אתוע יצא השין שבים לקבלחה
 נגד המה אלו אוהדות ון בספה"נ,איות

 ה- שחו השיין תןת ויעקב, ההזקאברהם
 שאה" שיה חרס שרדפי ששם שבתפליןשין
 חושב אפץה שירן בבת" במעלה האדםאם
 ינקב קמן כי בבהט כקעת שעש עצתעל

סבא

 השירת אל לשוב לבו אל מתן וצבודל
 שלימה בתשובה והחזירם מהשייתומבקש
 ומהיצן לתשושת הרומו הה*8 חוסלפניך,
 השיני ראוי אוחיני אוצ*פ האזמרלוהיי*ת
 ככד על מעברתי ומחילה לסליחהכדחי

 ממימקים אבל התעיבה המשצצתןהדברים
 כמצך 3מא מתחת חתירה שתחשירקראתם
 לתפיי שנהם ושעדי ח4עח בתשובהקבלני
 בקוזשת חלק לו שיש הורע ובזה -להא
 ארן השקר אבל האברג בדרך תעלךבניי
 אלא הוופלות, על הדומו הדלית אותבו

 ד4 חצ2ג בפני וכקוף מסטרא שויאקףף

 הצל עושקת עת4הרים שרואה מה רקששה
 א" הקוף חץ מעם גשש מעבט עוקשהאף

 עהמ"שה כך* הנההג הרשע הרש 3ןטמשנ
 אבל שכמג עחצשים מה שרואה מע"סג"כ

 ה- ומקיים 4 חתרה שפלות דיןימהדלית
 הקיצים אל כזורע היא הלב בגאותמצית
 אעמית בספה*ק תמעיטו הדרדריםואל

 פמפית אחיצומם מיניקת היאהצמאה
 שבוים אשר חששותנים השקרנים שלה14
 והוי ליצרם עהיבדקם פה ולעצהם4לנצרם
 לה- און דבאמת ליוצרם, שעובדיםשבים
 הנתמם % חעתם ליהק אפשרותקלישת
 פבל המה יבעים בעצמם אריווהכופרים
 ענןדתם שכל בר-ה זקה"ק תשישתעוג
 כי ולהשינ להחויהר אך הוא רב הערבשל
 הקליי ונטפים ולכן האץ? בשקר וכץמ?
 חח? ועוז וםע4ט4 בחדרה עבצדחצ כלפאת
 ישאג שערות מסמר הרוז הדה"בב%
 הי חצף חמשיחפו דבעקבתא כושל תקש-

 וכו' ורדים עודים ?תעשה בשררתאמת
 שרההם נערים חנתתי יוד( )חגיבהחשתכם
 אץצצ המצוות. מן שממערים בנקףאלו
 התכד- מי יבש בנכמרי והנקלה בזקןהנער
 שקלות במי התהבו כקוית עלע דושתרות

 צל=ד ח1מיוא עיי*עע כחמורית עלעוהמות
 חו*כ הטף. עסקיכן וכופרים בשופסניאסו
 האי וטחי בצדיקים הכפרים וירהבוההקל
 לפ- חננאל חמף דומות שבפדית מידקאמר
 בנבא שקיימו אמת דתן המדובר לפירש
 לקחה הסט-8 חבל התורות מצית אמאלו



קז סבאישראל

 גמיש מצפתע* ול מבילות אפילותמהם
 סדה . .משיוט בפ" דבש ביערתשהרבע
 2תזימ* למוד.צאצך

 תכבד מצפה. ,מהסס*א .
 ישתוכ דקן*ט. : חרבה מצפת לבנ"ישישף
 סבל אותם ומערטלים .בנשי (חע -(שם-ם?הם

 הצתיכ לצמרו ישע ושגדלים בפומעשוהם
 וגימא הם חמי חמ2 סכל !יחצסתוים

 .ויי שלי ובנבא רשל, אמשות סיאםפעדין
 וצל נגעיהם 'רק :זוזשאם .(שתרים לימען .לכדם
 שכל עפצים הוינם ערסם,. נבעי י5אמלהם

 .מר עני מהם ניסלו _בבר םהשפתקתם
 מי . ובא בנכבד יהנקלא אגם' זז*כקליפוחע

 דישע_זה וכו' עלה.2קלות-שאמוהות.זוטות
 וה4% מצית של אצילית בידו שהיואערג
 בהמועיתע .אבל -אפ*א:.סאבד .אי/ עזוזסודו
 קדזי .משיווי-וף נצל ;סלוע ומיתמר יגוש.יאטש

 .ילקהו:ב- דחפת קלות.זפים:.וסצצריסבא,שך
 שמת ..צריק יני קמחי : דאאטץ.ירבבןזטפווזוע
 יסהד %פ נבל זטלן;והשר בפשותשיפש

 יהד מששר .זמה כשישף 'השש שקשתו.
 סו- חשה*ק אוקר, שבר-אשיות (ד !%סיב
 יפשר כנושאיו כשהשר זמש מוחשסשוטמן"רי?א
 קךזש יאמתרדביבנ עעעשים (עבשש*ס-רבדבו

 בפ-תשין :(-רזישי רשן_.תלסהרע.זשסתלקוחצ.
 -'שפההו

 אל ומשמהמה ~2אמשצ , סלע ורעבם והסי
 'חמה ומאך .ממתיל ודצו בשפע _(יגלישגשזשבר
 שקד .של קטבה ןנקהחה_. -צ-ע. !צנן;~ .2צםה
 די זקדדשח.:חצהו עשי".יצחג מכשל.ימיה
 ופשה ים6ן. 2י שבד בה" להסליאופת
 טרד גהשף . :בירדש זנמזזפ ופל שקר,וששת
 -. . ך:: '_ך:'-. מצאי*שנ.(כשץ

 לי לי, ורחץ לדהם. אמ. ימת אלול.:,;ילשה
 חגויו על אך זיתוחחה ישוב אוי יהידרש' ב- שלימה בתשהכה לקצב ההשא לאדםזחו

 לע- ילך .דקל צמשי?הג סלפי ומנידו אצאושצמא
 בתי להחזירם חיגרים על קדית ברחמכותה"ק
 שהי וכל גפאפ את ת"ק .שלא שיד כלוגמבה
 לדודי אני - חיש למורית* בהם שאסאבויו
 כי החממת זולתי, אל לילך לי ואין לישהודי
 יהשה - עצמו בבגעי ויהציט בן יעשהאשר

 חי- אירים לחקן לו אפור יאמת2םפלקכפ
 שבגהר הגל"צ שיצא יידיין ישהבושתי דשארחר

 מצעת החבה מישראל לפפחות זאפ"עים
 לכ- הרעושה ממבר ששעבודה מצב. אסאולריסון
 מי גרם לא יצא אאילו כהרצי, א, יימההעכם

 לח אבחה כפה-יברש, כל לאדון בהחרעשמו
 ך ד.-: ..- : דשקר-דח38- בטשתעשיל

 הד- .רחשה אם פ" לדומע שבי ,פד_*ל*8-:
 אל ושחש לבבו טממ ומשרחלי בא"פדע
 ר עצמו את לפו"פ ולוקן "5הן. .לעצבלבנ
 בלבד סדה קיט* .לבן שביט יצה חקוצאה
 לו יש ועדיין סיון זזת אהה-י."י, ביהאמן
 והן. אשרית לבין .ביט וקוב שיהוה!רשב
 .אי בשם מקפ-א( )ס4 .בשוד_ יאתא אעא :...-

 ובשרע פהצנע* - חגחא"ם ן דבשד*העודו.
 וסע( 2ב*י )שיין ויצה להתשעת מבגק.ד

 דהאשעא 2שם אציל מבצמן* .שובלזא=12
 .הגיזלים רק אם. כי. להחהפובע: חבלזהת

ליצמו_ חוטב דכוא עדם תפם -לאב*תשגה.(שזצמן
 ו- !1הטפהצע שצ? גיזל ובי (מפפללחו

 הגדולאג וצלי. כפות תחם טנפי תמהי'לושי
 א" אפשר משדימוע זאףוביסו-ישששפפ
 אוא כמףום 2צמצביםכןאצל-,4שף:יצמהים

 תגעי 2אית:.2פ12ר םצשפע:נהכאא.נעדעתכל
 לא דרוך. ושה:.2צשים:אשההנ ושע*לבמו
 ופקר 2ןור ישחפו להעשקך. גנם ,יאהנשלפתה-
 לע- דטצהה כפל :כל ויעושה מבליימש"תישל
 . - . ד . : : חץ-4- עצתשצה לקרול..צפג

 כלכם האם נבםמם תחתם ;;כי, דכחדב-יתם בצ- בפו* תוהד אם5הצם ,םר, _פתלת האץ -.-.
 עציך . סציסב 121' וקניתם ושבואכםושאפינם
 ע*מ כנגד רסון לא .קוקוום מדברהמ..ומבה
 . ,"אוהצב _אמל.. יאיש.ונשירת

 יוד, לפני
 ישתומ% לפמדיהא--אי% בצבש אחםשלש.

 שב- -דאעיבם אם יק הד .לפסע4עדיצב
 ווואט -והוסב--עציך זשדפריבם זקניכםזובם
 אמד ואין .בשוחה.(מעת הצמדים כלםסירתך

 יחהצ ימהרשש ודלתה ופל להמסיית.אמפפפר
 בכלל דוכנם ועשי"ת. ילשן להתעצברשייין -שאי טוב._*ושר--םבפ1* חמשת .שואבישאף
 .הר"ר .ההצק יתקן רבד- חצן: שקריםזזבר

 מילתיצרימ בתשילהצ,פנראה ז*?עאגרטלך.
 יאא .השצמה- קע אאדם תשא חטהתם%א
 לו טחע פששייושפ-ה ואת_ שהע. אצע.מכיר



 סבאישראלקח

 עמת שמעם אע"פ תארץ, פב מכלהשינת
 רגע הף ה14 בודאו את הכעיס דעהןעל
 מלא שנהם הנרוע עופפה בנ"י פגע,בלי

 שצריך ק"ו פסנו טוב כבאסא כריסוןמצתת
 הסוסה כהיה ועהר עדר לתם להיכזבהשיית
 ברכה שפע להשפיע מהשבתו הועילוע"כ
 הד. אגל בניעל

 תפילת קודם יאמר שצץ שכל תיקטוע"כ
 שאיני אע"פ וכו' פנהנש- העני הננייסף
 ושצי הנני השלץ הימר וכו' והתץפהאי
 ה- בכל רואין לאזרחן דיהףצ . האשעהבה"א
 ממן, יתר תפחד תו-צש בדעת עניציבור
 מ- הגריע המח הם קדושים ישראלדבאפת
 על ואסים לבקש לשקץ טפחן ושלאוכילן,

 ב- מכירים אינם קיושים שישהאלהציבוי
 עריי- והאמת ראף, שאינו הגרועיםמעוויו
 ישראל על רתמים לשמשיך שנרגל כשהקא

 ולא- פב, כל לו שקה" ע"ע מבקששהוא
 עאכףנ ממת הטוביםחרים

 ל- הרהפ שופר הול סצ1צוותוזכרה
 רהי על רומז הצוציית דהבה הן, המלךפני
 ומוע- שמהסבם וביום וכם*ש חמודיםמים
 ועיפר פר, בהצממית ותקעתם וגףדיכם
 בעיר עיפר היתקע וכארש לכמההקדהמו
 הרדמי ההסק הקשה וכבר השעז, לחוהעם
 בע"ה בעושר ועקעין מדוע דבשביערת
 והנה עייש*ד, הייגיט על וזרז שיפרוהרי
 הישראלי האיש עומד והמשפט הרקביום
 ואי שהצבותע מוין מאיסת ותעדהוחל
 גלגוליו בכל אשמותי שחצצם נקשןלדא
 אך רע פום כל רואה איש באחריםאבל
 הד עותד מישראל א' שכל הודע והסדטוב
 ורשע בדלו לפי הגדזל  השגרן לפישיית

 לפי ומתכתן רבוץ את שיהרצ בשלם ישא*
 נ- ישראל חבל זה רשע עצמו היא בורוד
 כל וא"י בלבד, עלץ יבא ומוטרדקיים,
 לחסדים הכו כדבעי להשיית שעביזבנ"י

 מו- ה4ל בחצוצרות תוצ"ה מרובצתעליונים
 ר הבדציך חלתך שעל ההר ובה הרהטפר

 רצל השצצרווע בהה ואסרים רחמיםתשפיע
 הדינים עליך לבא שהאויים תחשובעצמך

 קיל בה" הא מעשיך על הקשיםמהבורדת

שופי
 שבי אגהק שתה שמנה שמע עק

 ותק.מלב
 בקיסרין אבוצ רן אתקיז אהוללזהבה
 מאב"כ ש מורה התרעת דענעתשרשרו

 מה ןל סויה היבליט מלכס, בהשייתבקים ד- שבבני בה מלך ותוזעת עבו אלוקעה'
 ר0ה נפגמה ההקוהות האדם ושיברשקלל
 "ת-ע שאאדם להורדת כנקל רפאוכהתקין
 ישי כעמך ו5י הם קרישים בכללםשישתחל

 בה"א דבקים וכולם בארץ אהד נחראל
 ההוגהו ל5י כון כפל השיפת עובדתטי*א
 אאץ היה-צ הקתידי אקא הלש ורקהמשיצהר
 ואיו ובשמון, נפשו ושובר בו ומורדהכהד
 . חצבן. ותרועהוחברים

 בזו- בתרהצה אלקים עלה בהדרשוזמש
 בדין דין לכסא הפלה יושב שהקב"העה
 ובשומה בהצבעה אלקים עלה בואס עילההוא

 והוקעין שושוצת"הן את נושליןשיעיטשל
 בכסא ההעב דין מכסח שהפד הקבתהלפכי
 בדין דהמה וכו'  עישר בקול ה' דכויהמים
 המשנסוילים המקסייגים מהסית עף*8ר4ה

 ישראל של חחיללתאהם עהתומףהםהמביאים
 בוטלין כהיי2אתשל אבל משלוג עול ב-רלפני

 עלי בבי הצדיקים הטה ישיאלשוסוזתהזן,
 והצי הצ', אלקים ש שרית כי בבה"שהם
 מן- דשחחר עפפרותעע בוטלין האלדדיקים
 ארל לבני כמצדיקים. וכמשתל מדהתן עלהה
 שי איל ואטף ו5ע*ס מצתת לחולאיםהי

 השיע- וסגצבר "ר-צה מבלי זאת ישוהסחו
 ש"ת-י חשופים הם שרק ע"ע השומריםבוד
 עלפתם ח-ק אעפעף וועטאים רבונם 8העיט
 ש- רק הוא ומזקתן השופר שסדתרותהע עיפ- תה מדהרן את להביא השישתצריך
 ר בי ידך בא האי לוהצי*ת הן1ריםלחגג
 ישראל, בזכית ושכשפין הטמן מה העשאלה
 סמא על היו"כ דין מכסא ערלה הקביהובאה
 המקס- פיד לסמלם עכר על ומרחםרהטים
 עליהום העומדיםרגיס

 חך הי אצל בבני לראית % למדהולתא
 לסייעתא האדם צריך ישדחל ומעלותט"ב

 אל מהשירת ויבקש סרובים ורהמץםושקיא
 ובדני אל רגועים ויד גאוה רגליבואני



יטראל

 רק ויראה סלל בנצי את ירשיע ושלפי'
 ומהשדם מה 4בל מסדחמב ולא בנשיממכלת
 דושה מן א8ש השפילת בקדותך יותרהקידש
 .כשצרר דשינו .בב** קעזעאע כמהך גההלצוהר
 ישראל. .בלל על שבולקםתסוים

 2ח ?ה 2י חשיפת ומשמר .בנאימוכנו
 לכה הוויית ושקרא בצדוק ושזלזל ליושת

 2ח ובקש וצחצחן לא סי יצן סח סיהמבול
 2י שטפל זד* ולכן להצילם זורו תניעל

 היטבה 02 פ כשיצמג ובמוירש 82,אשמת
 הי לו השמר 2מאע. שפטה תהב -חתלםויאה
 לא קאם 48 כשאילם בצו שטטג.שיצת,
 ל% . יש תחם 2וטנ אחם וכשאהב -בכית
 לגמד - עלא ישאף עע 2ההש מדברלנקפד
 מלאה אשר יצש'שאת המבול. דצר ילזבות
 .ש סטרא אהל אשפרת. חיפרת אפסזששוץ
 .תלי אלה חשתכן טשטש ושתפלל בססולא
 -תיירו ~ף' .ואילו :2ןזויההצ ה" וכף בת.זזת
 .לא אצבועכםהשל

 יאה_
 ללולם,-;בשעלת בהעשב:

 שםצש .יכתו: זזם - על שאפלל- . ואז"צאצאה
 לתשישת שאטר ועפודה מדום ומששכתקודש
 לכבידה חנטת יטף שפסקים חפשים ישאולי
 ד פרוט זשקת חימר דעע12י,ת : מוצריקווה
 חמשים יש אולי אבההם חשב ורףעבורה
 בעפ?תמהצ אסא אלא הציד, בשךצדיקים
 המימת אששם וחשב להצדיקם ח9ץהקולשה
 שבערים הייושן א-כ 4"ות אותישנקת
 סבם- צדיקיה וצצשים היו לא ושמגדהכמדום
 על אחינעם הביקש שאהרג על שיגזםני

 העיד הששפפו 2ךזה צמדי מטילסדזם
 דיוץ12 למקוטןן סמה השברהם אבא עלאכהצנ
 ע9- אפ" במדים והשין שראה ושאמראע*פ
 שה" דצ"ל למקומו נצב אבונכם אפצהמיצם, בני מכל מהל חתוא בגצחצ צדיקיםוא
 גפיו מרת דירע סתומו, חת המכירחפ
 באוהדם והיתר איצרדצ משהבוחןבמחל
 השי"ת שבהכי ורק מ"מ טוב חצוועטורה
 מדוס מנוחת מרוע פטצו שתהוןטמירין
 הזקק. בשלם סציחהשוהן

 ממרא לעצת עשק אבחהם כיואתגדל
 נתן שוצא ממרא בשריני וטמ*ש המדלהעל
 מאד יתסיס ולכא1ומ המפקע על עצהלו

קטסבא

 להתרי וזלך בטמירה כדשיחח פממורתתו גתיירשי מלאלחש אשר קהטצע*8 זהחבר
 פי' עששבצץעם .ניחא ולומדתה ממרא, עםעז
 דבר לעשית בעצם שפחד צד בשפלות ;כ"כ
 מזב הי עלישצ1 שמהא עם נתלעז אםכי

 יצמו לפי רק. היליט סוניפ פשרתהכצו
 הלסיע ושרוה . שכמאפק פצם בבל עשהוכך
 אבי של זזו"עהשי?.2ךזדו 2ח יל רוכלוזמש
 ד2דווו רצ*ל ב לבלשן בתשיו מי יארהם
 ה- ענין חתל ממפ למז .8" אבההםשל
 כגטין לכלום בחשב עצמו בעיזן וויןעמה

 2י בדהטע תטרם חז"ל לדרשת ואףשבוזרן
 אאויים ו1ל  לגבי,עטיחצוהן מזפ. ה ד5אףץ
 וצשונה זה .ואח". לכלויו נחויב הי'לא

 תהמני התשב הי' . לא אבדתם שלבדורו
 צוןג ומשכ"כ-_עתה לכלוכו אפ"עצש.
 . --. חץקק3.: עצבמע דף'.בשףצי.כלחם,

 חת .אשר:קצדה למצן- "רזנתע כי יז,1*8.
 יה( . )ברששית. .: :ובף אהרע ביהי מנת:בניו

 לותר ושהשיבם לבנקו ציהה שפלוגי.שברגב
 זול 9אב אשר:יזכיו בניו את וצוהמבצו
 ישטצץ ע"לאהפ 8/. דדך להם:ישםוז8"
 גרגמעי אצו"שם.מ"א אמתך אע"פ ה' דדך8ם
 גרא 9יה" אמחא ובזה לבוראיי סה*רמימי
 את אברהם על 8' הביא למצן אבאסמכי
 יזכה שברא שף* היית עלץ, דיבראשר
 ולי שאדאה אברהם אני חף איכהאבא
 וצדיקי השלם אבות של דרכם ה" כךובה',
 ח9ר רבה בי הצוחחתם בשבעתםאמת
 בי סוב אך ורשו אוכלה לא עמל אלהבס
בנא.

 תשמי עקב חי' הבנאווי אל בכארמזה
 % הכא ושסר וגף החלה המששטים אתעת
 לאבוחוך, נשבצ אשר החסד ואת הגריתאת
 חיב ברולה בשפילת שהה" עקג והי'פ"
 רגלעש כפות תחת עפר תה" אם א9"לך
 ובי עליך בצקביהם דשים שיהע בנכישל
 ב- השלה המשפמים את תשמשון כזהצפן
 הברית חת לך היא ושמר אד ואמתה,אמת
 12- החסדן ואת הבריון ספר החוה*קה=נו
 עגם על הכשמו ולא תסד תורת תה"חורתם
 ודזאצים הסדרם אך והמייבו מישראלאדם



 מבאישראלק4

 וגה לך אלקיך ה' ושמר הש-ה בנקי,על
 לסדה"ר מדה"י להפך השיית שטמרךפ"
 בזכוהם תהשוך שבעמתצתך עיכז הוי'בת"
 לאבדניך נוצע אשר הה חו, ארל בנישל

 כפי בנשי על השי"ת רחמי 5הפיילשתועיל
 שי תעקב שמזק אברהם האבדה*קשעשו

 אפ" אהנ רצהק חדש % ש אצתלפיז
 והכן. הרשע עשאת

 וי עקב והי* המדבר, כתנת יל*פובצת

 זענה ומר ואפרים מנשה %י גלעד ליושה
 גלעד לי )קפד( ב0בהדדין חז"לפירשו
 ראשי סהצז אפרים במשסחצ מנשה אחאבזה
 ב- אלו רכל  שאמרו ייי*ש וכו' -רנהנםזה
 ואפ" נדח, ממנו זרח ולא לשמ"באסן

  וכשזנת וכו* מינן הוה חד ררם אמרבאחר
 הי' שלא דאע4פ לע"שש, אחד זבהי-ם
 המשיך התניא ר*ם מים לשמ"ב חלקלו

 בעצמו קנו שבשאו עני כוזבים רחמיםעלע
 לאחר - לשמ"ב חלק יש בעצבו לושאם
 אמר כך עפצתם, בונאמה מנצו תשבשצזיק
 מד- וכך דהחתה"ב, לחיי והילאו ע2?הצברוב
 בחש"ק עסקם שציי האמת צדיקיריגת
 על וחסדים רחצים פפשההם בענוהלשרש

 אמפא- את תשמיש ואם מישראל,כמהנא
 לף הכא ושמר עיכז צדקן בעפית האלהטים
 להמשיך שהוכל ובר החסד חשת המיתאת

 ח8כ ישראל, על מהשיכת עלקזיםחסדים
 מייצא . לי שעד לי ד81ה עקב שי'הסררש
 לשוסי זה כח נחן ושהשיית פ" ך5ףואפרים
 למחמשיך שיוכלו אנאץ בשפילת בגיההקים

 תצו הרמז כנדל בנ"* על מגוליםדוודים
 חזאל שפירשו צמו מחצה*ב לויי ישהאלכל

 כנז/ בסבהדרין זהפסוק
 בוש* . 8ל קצאפי' -עקבו ההי' ילקטויחר

 נפקוס לעפר דשניה. אהוב בבהי' שהםאלו
 ג8כ שהם פ" תשמעון, להשייתתאמרו
 שמח דאב קומשת לשון והי' שהי' אזיוק, שצוותי "מקייטים הצומעים מאדטובים
 צ2- טת?ת באחזת שבשרים באשרסתר
 יחף לפניו בחלה שטחה ישי כךבניג
 וילי בנא חת יצדיקו שוטה4יקיםכשעה
 אפ" שלם יזכו ועיכז מצחו עליהםטיז

 הוררה את והנשו שיושמצו שבהםהמהחרם
 - -בסרה

 קץ הליחו זה בוצרו השי"תמעשריה
 בבשלי גאותם רבאטט צרדחומלכל



 .א..4.י .י4 ייא.י.יי
 מרכורשטיין עזריאל יחזקאלהרב

 אפקעינהו ובעניו יב' דףבקידהשין
 גברא הוצא ע*ח "ב דף קאזשקנמו
 חסדא הב יחיב דכ"שלא באבבאדאקויש

 אין סוזטה עצה ב8 אוב אי ל" משערוקשו
 אמר פף אש" ל" .קמיו צח ש לאשי
 דיוצדית היש לשן וסו' סמוקי כל לאולה

 אייטב-א חתקקאה וכון, חייא דרבידבילתן
 מהא הא" לתפוש ח0חא רב הוצרךלמה

 לא למה בונת לאשור באמנת דאיןדשדשת
 ה- סגה דף בקיהושין דחצן מהא רא"תצ"א
 לא איפרת ההיא קדז1וציך לישהשחמר
 כתה בקרובות מותר בוא בתי אלאקארשת
 טאר השם אין אלפא בקרדמי סותרתוסתה
 אחרים, על קחתןת" ולא בהה לאסורנח

 לדברי סהרה הבת שאף התם דששציוהירץ
 זשוצדיוב להא איצסריך ומעיתהתאם

 רב איצטריך שזע למקוטע ישילכששוהה
 ה" חלת כמצדית מהא רא" שתביאחסדא
 )רף הררים יכשף ממוצמה רא" לשואאשל
 ש- דהאשה אמבטה למעצה דס*ל ע.ב(צ*

 באמצע איטה לך שפי טפחא לכומנהחמיות
 מה ראשה דכען הטעם 1 בוף' הרטןוכתב

 עצמה להפקיע 2אצ2מן א-מה לבומבהושהשטרת
 לשמש חפרא לחב 8רל הנ*כ בשפע5הד
 אי- מפ4 פ-פ בשקורם )חמין מהתם,הש"
 לי תרשה עיירה(, משה שמזפ חסדושת
 בכות- ימקשה הרשקיא קושית שפגיתרץ
 שו- פקשש פוטש ושאעצר בבי עמא ט4 דףבות
 דשא הרסן לדביי עליה לשימושן באמןאתי
 סצינה לבעלה לויתך ד18שאה פהימבהדלא
 עינא סאים מהיי עממה להפקיע לךאני

 לאו- הבעל ושקו טחיו שפף לו,מעיעבדת
 כך לל מעיצברת שינא כהים ודמו עלקהסהה
 איבה שונא דכשם פלמח לה משהשברשוא

 שעבוי להשקיע לך אני טמאה 5שיפמנת
 והממזז, להמקיע טנק דמע יהמו לא כךוו
 סמו כקר וועבמר הה לא הבעל דלגביות"

 בנט להוצהשה הטל תבשל דבשלמאאצלת,
 להוציא אשלה אינה המשם משא"כעץכ
 ד תטל - ברצופן אלא בעלה פיעצמה
 ד- לך אני שמששה האוסרת ובשלמא"*מ
 היא קוצרי לו דמשושבדת נאמנת,אינה
 כי לך אנ* טנם8ז אפרו המא מפכר,חשתן
 שייך הצפיר א, שדצתה הצעיאין אוייאם

 שצבו- להפקיע מאמבת דאינה הרגןטבחת
 גבי אבל קלים* לל משהטשטש שהיתהדוג

 קו- לו הי* ולא כבנייתי פהצח 5תחדם8,מר
 במרחמה כי לאשחר, קוצבוד עצם בחשהדם
 מביאנו וששתיל חששו8בור שעבהרע שייךלא

 טשית "מקח לך משוצבר הייתי לאוטייס מנפשתי פחות פומת סיען וששו והרישאשוטה
 השא רהבי דביהון דימית מהא חח"ינו חס- הב מבש 5מה שפיר תוצרוידיה בחשי מתיש88ג
 התם דבשלמא נדרים* דבשי פמתני'%א

 פ- היתה השתא יער כויה שהאווהשגדרים
 היא דלואבא דנצכאן אאשש לבשלהשחטברת
 אינה פשיעה בנשסע, שעבחחה לושקיעחהצה

 שהאשה דקאזשין עעןא בנך אבלבשמדני
 פ6ג הבשל שעמד הפיל שלאאומחת
 די האף להבאא הטדא הב איצטריךמקייה

 באר סיבה ככה*ג ראפ""שייתוניהוןדרשא
 ששתל ע4א שמותז ששששה 1ע4פמנס
 תז"4 לבשלת יתעדהמא

 דהבנן איזמזא הכת"צ דכל מתרץהנ, שי" ש הקודם שתוהתן ברץאצם
 שבשעה תטצש* וטוי רבנן השפקעיפצפשץצ



יבורא

 קושית ומיעה עייפנו. הוה פנו"שנאנסה
 רו וצוען בסטם הכמסרוגים אאעביאוהנצלם

 שמא נאיש דרכתי ונהלה אינטשמשלזם
 סצינה שנשמח ותמרצן באחר נתטהעינ"
 צ"ל ועוב הקהח"ש, % אני ונתולה לךאני

 הא קוצה דאלים דאושקעיבהו דיאץלתיוזץ
 דל- תמצא דאיסההא חתיכא נרווהשוויא
 חלקה להפר יופל 88יך בעלה איתמפרצ
 מן אני דגטולה מהא בחב הותן רהטהונ"ל

 באחר בתנה 1יו" ואצא דחיישינןהקירוים
 ותי ומורהה בה מכילין שימן ללקחםדקלך
 הרחיש לשמוש קנאה דיכאוהה לרשוענותש
 ר- דאמר המפצל דרן בטעפא בסוגואשם
 משעטשיאשה

 מ- בשמנת גרשחגי לבשתכן
 גר- לבצלה אשה תאמר שלא דפוקהשום
 מתחת שקר בטצנת ערמה להשקיצקאעני
 ימי', כל איש אשת ימעומס למעומסבעלם
 מכי- שאין לשקום שהלך ניחרש למההש*כ
 כל באיפור ותה" שם ותנשא אותהריו
 כר וושש דנה וצם דבהיס' בול צמגםימין,
 תשריש על בגהה חל היאך לחבצהמת

 חיסור אט חנא אקא בהפשקה שצשךיםיהודים
א אנכיי %% ש   9 א פ מ%   ד 

 נמי הל היתר ששש מ% בתשמישאתה%
 פירקין מל" למל 6ו? וצ*צ כשמהשש
 וכף כולל איסור ל" לית רצי דהא יוסיבו*

 דכ"יא נימא אף  עכ"פ ציי"ו החיזןמוקר
 לאיפירקין

 ההוסג קווית מישב עסי כרן
 דלכד יאל ד4פ*ז איסיר, צל הלדאיסור
 וכמשר ותבוא בטירחה תלך ומפאחייא"צן
 לי קים ואפוש לצרמה הכעירא מורהדהיא
 מ- וא*כ חע*2 איסור ושין דמבר אשיכור
 ר דשמיר הציל השלם קושיה שפיריושב
 תי עשב לחוש דפין בתקנתם הכמיםע"%
 הידיים, מן אני ונסללה לך אני טמאהאמר
 חל א"כ הקידושין הצרצרם היפקיעוהא*כ
 וח"כ כולל, בלתי אפ" שמא אכיליהסדר
 ד- ותנשא, בנדיה תלך שטא לסידושלצמא
 כם*ש מחהינן לא ברויצא שינשיאחוזקי
 ימי/ כל באיסור ת"א %אהראשו

סבא

 בתנה עינ" דשוא אהמר דבלאפנתן
 דאונה דקיי*ל עצמה חיטאת רק הואבפישר
 בבצק דכצצאר אך מצעות מקדי ה4אקרקע
 האפה דצתי אני נטולה י-ה בתוס' ליבוף

 חשרתן בוום' ת"ישז ע"קש מעשהמחשב
 תצם- דאתמשת בהא הנעל דרדריםבהכתש

 בטלת למה ראשונה משנה לפי כהצבהלת
 שינ", בין אצבע נתבה היא והריכחובה
 השלם כל על א"צ שנוסחת דכיוןוקירץ
 ב- ו(1*כ לה קשה שהתשמיש הואאפשה
 קיא הבתה למנילה שוב לה שקנאה שהצש
 ביר כח יש היפיר יוצלה, כלל מצשהנחשב
 הש"צ בשהידת סה"ת דבר לעקורחכמים
 כלל. הקידושיןלהפקעת
 ה- דכתב הנקל הרישש לפוקדוער-ל

 שאמדה ראשה האדא בר' שכלבתאטעם
 א- דמשצה דומעם נאמנת מרשתנילבושל
 איבה לך אני טצמפה שאשוען דשאהחה"ס
 בעלה ט-צדערצצד חוברת דהיא מעיםבפצצת
 לו ושינוא אשר נחפה עינ" שמאחיישינן
 מלא דחקה ההאי אבל באמ24 גיהוששנר
 צרמה להפקיע גישהני לבעלה אופהחששמר
 באיסור ולהעם בשלה מההב שקרבטענת
 אם יזל הע"כ  ברשרש, צ*ש ים" טלאדא
 כצ אבי ונטולה לך אבי ושמפה החשהתאמר
 קשףם להפר, הבצל יחבל דלאהקיסרים
 יהא זונתה אם תנאי על והקשבההבעל
 כמה ונעכב בטל הגט יהר פשקרת השםגט
 להעת חארטה אובה . ושמילא תפוי21סיני

 ד- אמרינן לא ושוב יישן כל אשאבאיסור
 לדחות יש אך ומהאמנכן ובמתר בתבהיינ"

 ניסא בבה בלבד לך אני טמאהזצשי0הת
 אם תגאי על הגרדומה תבצל יתחכםון

 אגס יעבש% משקרת מם גס יהאזיבתה
 ים", טל א*8 באיסור שתה" חשורהואינה
 להיות חשורה דחינה ההאנש כמצומכצ*כ
 זה משקרת ואינה קפ" כל א-אבאיסור
 אין דחקה בצירוף אלא האניא לחלורד
 ב- ד0מ*ש בעלות כשצי פנ" משטהחשה

 המו"ל הטרו מאישות פ-פומעה"ם



 סבאישראל

 ,צכטר ידד מחירהבהיה
 ובמסתעף הנאה באיסורי מקדשבענין

ה דף קיהשץש  נמתהתין ע"נ 
 בי ושם וכר הכרם בכלאי בערלתהמוו
 אמאי השות וסוד באשדיה הצ'רדשועדיה
 עלא מיצו להיטת שרי הא הוחמצתאיבה
 ובך וכר שעה כל בצי כלאמר הבאתןכדרך
 וע' החזרה יסודי מדוע בפיה למלךמשבה

 תי התונס דדברי שכתב וראיתי בד-החן
 מאם עליהם לוקין ראין חע*ג דהיימוהים
 ענב יטב בצ*ז הוולס וכ-3 איכאאינפרא
 איי דשכ*פ כנח דף  בוצבחפת וכן אלאבדנה
 לוסר סיבתם אם ואפ" דרבע איסוראכא

 חוש- כך פטים דרבנן אעדר רק דאיןדכיון
 מקדש דאפ" קק"ל הוי מאם לקידושיןשיו

 וסמ*ש יייצרי איבה דרבנן הבאהבייצרי
 הפוס- לזוורי ואף אישפוז מהלע בפרהרביב
 מקודשת דרבנן הננאה דבאיסורי דסקלקים
 אל מהקת עיקר לו ענשין בדבר דווקאהייה
 מקודי אינת סה"ת עיקר לו שיש בחברבל
 דף בקיזישין ההום* מדכוי וסמאו11ן
 או דאורייהא דבחר אלמא בח"ה עמאניח
 פשיטא ולפגז פקודשת אינה ששות אוושמז

 מ- גרע לא הבחתן כדרך שלא תורהדאיסור
 המחלוקת וחוע והדה עכול גידל דאבההיא
 דאפ" המא אישית טובע בצה ההמבשםבין

 מקוד- איבה מהרת עיקר לו ענשיןבאיסה*נ
 מהחומס כבמשמע רה"י שיסה הוא תעשת
 שהטרש אף עמא נשח בקידושין אלפאדיה

 שאלה מהדקק חיים אירה לחלקבתשובותע
 הדבר דאין וצולל צ*ז חולק ואפ" בדחהכ"א

 חוטי על מים כשבאום דלרש*י וסכלמוכרח
 חמץ נעשו מים הם שקרוים אףקורדצייתא

 השרסי בכל תחובל הרע דבר זה מקםפחד
 דרבנן בכן דשפ" הוא רשפי דשיטתקים
 5הרא"ש הטוכס שיטת אבל מקהרשתאינה

 בעזרה חולין מרגבת שם משמע וכןשת מקח- דרדסן דבבן שני פרק סוףבקידושין
 במאי לנאמר שלעצר יידיש דאורייתאלאו
 בסיסן שפהשל הבית דאבה מחלקותםתלוי

 48צ*ס לשיטת דמדמם כתב נגב סרקכאח
 סכ"ז היי דרבנן וכרמז באימונהמקודשת
 מאם מוהר שממקת אף בהבשה אפודיםשהם

 איט הש"כ בהבשה הם אסורים חדלמנזירת
 האלו ברש דברי על והקשה כלום להטתן
 נקד ספק כיח סימן סילדתם אכניבספר
 נראה וכו' הברש ומוקשה מה והמהבצה
 עמם ממתמה גרעדלח

 להתז"-

 דלית מיד
 מתז-צת ואפסה בקישות ש"פ הנאהב"
4 כ* טעית " תיצג ההורה%  

 התופס  שיטת )כסה חתליפין גוייהפרש
 חרכמשו בהנקת דלא דמטעם כהרמזכםודלח

 אע"ג כסף לה שנותן דכל ומוכחלחליפין(
 באי- הכא וה"ה סקזדשת הנאה ב"דלית
 השוב סה"ת עיקר לו שתין דיבנןסה*נ
 כלהם הנאה לה שאין אעפ"י ומקודשתכסף

 דביי משכין זכיחץ לא האשפהובהשקפה
 למחצה היא דומות דשאי מיצאיםהאכני
 שפה נותן הוא עכ"פ הרי התם ושהזירע"מ

 פרזסה קידה בחנית אינה דהיא אלאפהוטה
 5אע אישות מהל' בפרה לסלך המשבהועיין
 קידושין מס' על הרושש בחאז(ף המיןא'
 הכה"רר דקה דמהחן*ס דטהב ערב נ"בדף

 פציה דהוא בז"ר" תללי דוה משסעבחלקו
 בהניח אזן אאוש אע"פ פחשמ ששוה*חע

 אינו הנא דגם הנאה באיסורי הכאמושאת

 כהפקר זה והוי פחסה שרי ציצתירי
 תע הב"ש דציי צדקו תדאי ובזהחמלו
 רב בבי עלא ד דף בפססים מרוטימשפע
 בהפקר. הוא היי הבשה ד(הקןדגורל

 יאנה ליישב נהשה הצון לסהראולם
 בין המהתא מחלצם הבוא מירשיםהחבני

 ו- בש"ס שייך הבשה באומור איחשסקים
 בתעיבו5הו הרובצו היש המדבייםראש
 מרב דף דעת מצום ראו" והבוש ת-אסלמן
 תשרד לה מעקה דלמא דיכא מתאימתע"א

 ואין ישראל של ע"ז תשה פ" להמבסול
 דציי קום ההצמא עייפם ביואל בהשיקי



 סבאישראל

 הי קדשית על דקהזשין בסאובההסבתא
 כמט דף ובפסדים עמא סיב נף בצצותומס
 פתר אפרן באצאה האסטין כל דה"יע"ב
 הריטב*א ומיין כהחטאה אימה אכאיהש"כ
 לית דצמפוםש ביון ואד-פ גמחתנו ישדא5"
 לי לון יריף חכי פשלות אסה פשהדיו

 יכה דאוגים וכל 2י90 דשתך לאובערשצצ
 י- הויטב*א מדברי רבוינוצ עכ"לומבפרן
 כל ומשרה כלל גרילים ל" ל"תאעאו*נ
 חרש שר ובטפר בשקץ יכתוזקורם

 משמע השעכס כן תירצו דמדלא דסקדושק לש-
 ושור בעלות שייך הנחה דנחיפורדקל
 וצאה הבחיסור ספל דהרמב*ם באבדם .הביא
 חם? מה* בפ*ג שכתב סמה בעליםשייך
 יראה ש משום לוקה בפסת אמץ קם:ומצה
 ל" אית הנפה .דשרסהי נהקת ירשערש
 פש- חישץ ובווזת בשצק2צת, עיירךבעלים
 שי אע"פ ההיקר בן משיף ויעוג סימןפט
 לתשר שבסור שחר כמו הוא הוי מרראעו
 תה אחמב*ם לותן דנה ושם וכקצהה*ח12

 לחטר לאסיר ום ובבא הסוד גםהביא
 כוה לזכות לו מותר רק התל בבלדעובר
 כשסוד דמה הלפץ שם תסתשק הפעםעשר

 ד- בחשה א"כ בהר שיין רק 1צש בולכער
 מה קנין יחשה דשו קנק עושה אינוהפקר
 בארי יישפה וכבר ל" הרפק לצאן נדרענק
 שם אהשמרד בנוה דשבת בפרק וימנם,שווצ
 פפי אפשרי דנר בלים שביהםז דס*ללברז%
 איט ראם קנין עוצמה דזאאשר נבאה ל11קר

 לי מחסור האש ם-רד מעצם אלא קניןערפה
 על ומצהב א"י הוא אכחש א"כ בווסור
 בחקהר- דצ4שטכ*א דל5פ*ש אלא כלי,פכיימז
 השקר היען ל1צ בנפקר לאפרורי ושםקהז
 עליהם פחצה גמד דלכ שכחב צרוברד
 קנין עהפה הישץ במד ומשקר נקדשא-כ

 נראה ובזה וכר לגשרי בעלים מרשותהיצאה
 דף ד21צ"צא בפוק לו-ן*י דס*ל האלענוד
 אחרת דעת חל"כ זזע1שר מתגלגל נבייסב
 סיכך מילמשים בשבצי מובא 1ה )המברמקנה
 מכי- מוקע בטכסט לפלך הנושנא בשםמיג
 יצא שאיקר" כען אא הקש ובוולסרה(

 ק4 אית דחפקר דכען תושש ענשפריודי

 אע פ לחצר שפן ח4 תרששצא
 חששיב ע2ה מש בקטים סי משהרמהצ
 דס*ל המונס אבל פקנת אהדת דעתשפיר
 דשת זם אחן א-כ ברשותן אופדהפקך
 0" הכוי הגיסת בתפר חמץ ם8חאתהת
 דהפשר דא5" באריכות שם בגוהצתרס"ב
 אחהת דצת הם התקר מ"מ ברשושאיש
 חש מ1א 4י מקמ זזם פשםמקם
 זפי לומר אחשד ובאה יימיר ~נבריההתליא
 דכתיב מעצם חם? בביסול רשני כתבהחט

 8ז*ק הפקר מקצם כחנו העצבךתשריש
 הכפיטת האש פיה לפ היוצאי בקהנורעכול

 תה בהמלק ל" אית דיצתך הואהחמיקם
 בפקם ל" אית תנאה דאץסור דזשלוע
 ב- הה הבשה איחודי כל בוה הלה לאאו

המקה
 לל אין שכפקר ההינף לשישתומצצילא

 בשלים לו יש דחרסה*נ נמי האציבצלים
 ושקר %1י דשיסה*נ לסבור שכההםאונם

 פ"4" אחנני על ששינמצ מבהשבתומשפא
 לנתבה דפיא מפש דוה הוטפס לשיטתאים
 משא"כ ובשלים לל יוש כחן וגם להחתירעמס
 דכתב בהסלים לל אין דאיסה*נ דצ"להעווי
 אעו ברשותיי דלאו בדרה ע-ב ר דףבשסיתם
 כהפי הף זשרסה*נ ב"ל כך. משוםולו
 כקוד- אינה דרבנן בבי אנצ' בך ומדיםקר
 מר- שימת לברר טש דאכתי אלא ודופקשת

 וסול מקודשת איטה דרבנן דבבן דס*למב*ם
 גונבני בזפ הצובל בשלים ישדכאיסה*נ
 מהי לציל תיעשנה פה לפי אולםבהלומים
 לל "פ דזש1שר ההא החמומם דשואתקצאה-ח
 ד- סקל דהוע2כ-ם לסמר אפשר ש"כגאנלים
 בה5קריובעלים גם אבל הפקר הויא"סה*נ
 ושהנוו הבתה איסור בסתם רק אץ כפזאבל
 שנבל ל" מהקיר אפוליי ל" חד דלחמהדי

 ושכש* הם משצקם דאו אושה לקדשכ142רלך

 לאץ סבל םו*ע ב-ד הששקר פמהצקיוי
 תרצה הייי לה יהיב וא תוצב בשליםלו

 ווותק.שעדשת
 דל* הבי יאי לבדד נותר דאכתיאלא
 הבשה דאץסור פשרם בקודשת התומספראן
 בפי דשתאייצשח גשףט1ר א-כ בשקתשייך



 סבאישראל

 ומאי הקלשת חלא פלס זה ינרנעא

 "ןל חת "אצ פ" צ" מי הסנסי
 מ- סקת,שת מעהען בשלשה ע*א סרבדף
 השרמשו לקרש אסרר בערלה בצף האשסע
 והשו השות פורסה אאוה ב" זיליתמטים
 באפרן או הבשט כדרך בשלא אאיישאיצא
 כען הקל מותר אפון המשרפן כלסדינן
 דהש"נא אזרה בו לקרש אסדר כןכמו
 בו שמקדש כבן החת גו דיש מכירהסמו
 הה סותרן קאתה קיאה דגמיינן האשאאת
 בו ואצי פ4?%י דשדשי לקיחה דמילא
 אנך 3ל הפה שכול הצאות לשאר אוח8ץ

 המלל חומס כתנת את לפרש מ"1פורשים
 בפגה למלך בבמויה ושיין הסחיםומצין
 תפארת יישות בזה סש*כ 5-א אישות5יא4
יסף

 בהשיחי-

 דב- לתרץ כתב עכז סרן על
 וחר 5וא תפריו וחורף בפשיסות החספסרי
 ברמיי וכקרש במטע דהכע חידוד דשע*5
 ל- הצלה ווורה דסי משרם פקודשת מ"מהן

 יב- במהצד אבל מהאדשת כך הפשוםמזכרי
 הפהקת למלוו הצלה איבה דמח1היתאאה

 מך קרתה קרתה כדילפינן כסף שנה"צריך

 ומשלש ס"1דשת מקמה בך ומשוםשדמע
 שקטף דצייך כאז ס-ם בצלות דשייךאע"פ

 אצל שאין השכען לסיכתו שיטל פ"כסף
 בין המהלוק ומבורר פגךש,ןת איבהלעוכרו
 ועתה הזרק דרבנן לאיסור דאורייתאאיסור
 בפתה לפלך אליטה לנשטית לענייןפיער

 די דהבנד אקץר איכס דשכ*פ יסרהה"ת5ה*
 צ' סימן ח"ח כתעיבופע שלמה הביתהבה
 השחצץ הבהירעד מטל שאני דחסץ.תעלה
 בצי שייך דבאיס8*נ הסוברים לשיטתאפ~5
 דכען בעלים אין לרשע בתמך מיםלים

 לעירים עלע מצוען הוסל לשריפהדשכן
 לעול ומשותה צמג דף בבנק השנססמ*ש
 קיי מהתרצן ופילא לרוצע, כללבשלים
 כדרך טמוא ד"א דלא לסלך חמשנהשיית
 די שלו ארנו דהתם גידל ו-הב להתפשהנאחן
 כר 5ה*ת עיקר לו ביש בעלים איןל5ך4ן
 בקק הוצריז לא דהתם מהקת עיקר לותאין

 דיש ח1*פ הבאתן כדדך בשש אבלהמצים
 מהדת לסיכרו היא הצל מ'מ דוכנןאיסור
 מקשים כך וששום וסה"נ כסף הףושהית
 הרופק. מקח-שת דליהההחמאס

 וכו' צמץס הרה"ג הנעלה ידידנולכבוד * בזה שלחעת הלב מעוסק השממתנרמסת י טוב מזלברכות
 שליט"א שמורמר שבשהקן זקליןמוה"ר

 אידושה ישיבתנוראש
 תאמם יניק הבן בנו הכנסלרגל
 המצצת לטל נשי מאיך משהכמר

 שבא חו"ב ה15"ס הנכבד זידמשכמי
 שליט"א יפיצר .ישע" אחרןחרב

 הקדותה בנציבתםר"מ
 לכי בהטשעלתן

 מהם לרוות הדנןים ההורים ויזכויה"ר

 יתעברת דעדושה נחת רוב ע"חומכי
 ישראל.בית

כברכת
 ספיה ""טראיפיית ששצז"1עת

 והצלחעלה
 בהה שלחזות הנאוצותברכושנו
 הסוכם הרה"ג ה-דנולכבוד

 שליט"א שוורך צבי נפציימו"ה

 ומשהשב הק' הויבתצ תלמידימבתירי

 הרבנות כס על פאר לכהן התמנותולרגל
 בחמ"ה*ב מסביבה דדיינלאנדבעיר

 פבועי פל ישורון עדת לנהל שתכהיה"ר
 עד סבא ישראל בדדך זהמסודההתזרה

 ינון.ביאת

 8פ8ף ""טשימשרכת ששצז חטיףאמד



 ז נ אצ
 חעדים גמילות * עבודה *תורה

 זצוק"ל רודניק אבדק"ק ייי מוהר"ר הגה"קהבנו
 לפטירתו שנהחפשים

 תשוחח אנ סי - תה4" 8גנ"י

 לערך תדק כשנת מלר היישרבפ
 הגהוק לאטי שוע( לא ההצדיק)"ומע
 חזוי אנוקכן א שח" שקל 12עךמוהר"ר
 4*ע מצאנו חיים דנדי בעל מרן %ניק

 מרן בת וכסיל מרת הצדיקת הישמןישותי,
 ועכזי. זי"ע שמגוס לב יקמבגשל

 )כופות יר"ם* מקטו" בוצע~כוצין
 בכשחר נער יועבד במעלליו גם עמא(עמ'
 וכבר הכשלאה וכההמשיו1 המעאד"תנותע
 הגא כי יגיען רואיו כל ילדתם פלנשחר
 נוצר, לגדולות אויר הו ברךזרע

 שליי שדבירר סרן עטור מכ*קשסעתי
 כש"" כי קרשו, בפה י"א, לו שסיפרס"א,
 אבע פעם לקלע שנים 1 מבן פחותלר

 זקי בבית מה זמש שם ושהה לצאתהרה"ק
 ההשק, הנסך שהציר 744 בהיחן שקדוש.1

 אתגמר מבלי הרה"ק לחור ומצם עצאה"
 היים, הדברי לחדר נכנס פיח בערהשבב

 בכסא יושג ותהרי ראה וחדלתאמופתח
 ב- יהב והדוח חש*ץ, בהאש הקומשישצ
 לפלא ה" הדבר פשוטה בוא על הערדעצד

 ה-החץ להית יסע מי בצצתו וחושבבשינע
 מקוש את לו פרטה הקדוש זקרי אשרושה
 הרי ההב, בפני כשלגרד לפני ועשבכבחץ
 יתר צדיק אין הזה ש12זד הדנרבוסר
 שאיוני אם בי צה אין הקדהש, כתקנימתל
 לבית כעת איבא צדקנו משקה הב* השהדי
 לרמית פער ואהשהוקק והיות הקדוש.זוחי

 נבי ע"כ צוקיך משיח 8מ את היסבהיטב
 לי פרוך נשמר וקטים בצעדים בלאםא

 היהר- בו הבמזין פששם משהל שלקדישים ה- בפנע מקרוב להתמצן שיוסל כדיסלחן
 על וכהטיבו אלע  לנוסע וקהאו ייבואדי

 בי את קאשחזיק מתקיע חי12ע בחרךבוכי
 במפלשה שחו גם האביל מדק אכילתאמצע
 הקטן. בנו את אצמ1כיל כאב מהמרק.ספים
 שן- בלצי בהרת וכ"כ הקדוש, רבנווסיפר
 שסדת אז שסני ער צדיק, אגחן זולרחצ

 לו 1דע ואב"כ עיניו. לכבר תכחדהצולה
 ועכבר זי"ע מראדעץץ הקדוש הרב זהשה"

 נשא סקעקצ אאיש לפרק הגיעכאשר
 אבדי ישדשל סיהר*ר הקהוש הרב בתאת
 הגהיק של בנו שה" זצ"ל בחרנובקוק

 דודז וחתן וצ*ל סדז4קו2 אשעירמוהר"ר
 לינסק אבדק*ק חיים אברהם מוהר"רהגהיק
 מ- קודש דתרע בני היל וננהם אשרזצ"ל

 ס"תר*ר ההחק )2נו הצביי. זי"עהופעתך
 עולה זצ"ל סבארציב הושווץ שמחהאברהם
 ושסנ*כ(. עיה"ק לירושלים קמיוובסוף

 הצל היצוא על הכס 5שב שניםוכלש
 בי הגתתן תוחצו שללע על סמוךדועבחהה
 בן כקאש" תשכיח ו1במ ובוקששיתבארשוב,
 ונ- טכסך בצאנז אהלו נסע לערך שניםחיי
 "יים דברי בשל 44ן של קדשן לושואעהאה
 מחבאי בצוותא לנתבת זכו שםדמע,

 בבי
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 לשוקע% סביב ף5רם כשתילי הנחליםדיו
 סרי חיים. אלצים דברי את בצמאהשהו
 ק- שיעור קדיקמנ הכמבא ה" בערבשהב
 הדמלהג נמרי עם המשהשים בגפרתבמןנ
 או "1חז ש2 בשיבר השמצתי רבינוגם
 בננו 'של קו"ח ל12ן )811 פציאפש2. בבאמפן
 : הספה"נ בהקחמת חיים הדברי שלוזק'

 שלי ברם מס' על ועריכות כשלפולוהמפרט

 הלשתים בחבוהת רב בעען הזאת מם'5י
 וחייע שנים מעשרים יותר הורהבהלי
 לטישמה'(. ער בפלאיםחדישים

 הנהדק ממדת הצדויית המתנקתבהיות
 אשג מצך ונין אבי' מצר בץמרופשין

 מע- ערך יקרי חפצש הרבה ליבנו ה"ע"כ
 ביניהם הקדזשימ ובני קודש הזרעשקן
 לפני שהסל ההרך פיס שתה שמושכודרוס
 סךז"ץב אליעזר מוהר"ר ההדק גםם

 זה בכוס מים לל להגיש צנה פטירתושים
 רימו  השברשה בק"מחצ הצלולן עימלובירך
 קודם 0מ(שרצמב ההלק חוחנו ביה שההכן

הסהלקוחו*
 להמצ לו ה" כסף של סבק קופסתגם
 אבההם מוהר"ר ההיק זקנו חוחצומעבטן
 גי מאם חשובה ההאשה זצ"ל מלינסקחיים
 אברך עדיין רבנו חואות פעם הבמהעיני
 לי מבארנוב שכא אחרי קצר עצןצעיר,
 של הטיצר השלהן יד על. רב% "פבצאנז.
 בראש נשב מצאם ההיק חים. ההמיזקנו

 בוודקות הוץש,1ים בהכשריו עסוףהאאלץ
 היי בול מודכ"חע ישכם עיניהם אשרויזר נדלי פיצאצאטי ארית וביראה באקמהבים יוש- לשפרצו וסביב בקודש, כדרשוערופה
 של השוורם רבם של הקדומים פניו דירת

 לענים צעיר עדין א שה" רבטישראל.
 לזק- קריב כ"כ לא חשלתן עפי מקים ללה"
 ההבתם למהר רבצו פכה מיפשום הד*1221

 לראית ההמה כבתז לי שפר ה? עלשישב
 שלי הפבק קופחת את אקח אני משנייךדבר

בא-
 של טיבו פה תוכף ישיא הקדוש הקני
 תשמר און התחשה המן של שכ%הקהצאב

 אשר הקדוש שהם? לשעת קטל יה חיך%
 כ- בוערים ופסי העליונים בעולסותדצצק

 הי ששסת על בדיק יהענשן אלקיםפלאך
 חתו התנצה הנצו יתכן. ל8 זה עגיך,טבק
 בזי בקטוקי שני על ושנצהבו אוי' בןשאכך
 הי וחום הה"4 של שלהתש על להעמידהה

 באמצעו בה ללאיטה שתחתל מעילו מכיססבק ה- קופסת חת רבנו הוציא בינקהםישטח
 סאיפוא לו תשמר חיים הרברי אליו פ2היגע
 יה הבבה לו עסה כזוג גממה קושיא לךיש
 בענה מליננכן חה*ק ינני לחותני שיתךהי*

 הספרא באצת הקדיש ברשאי הייםהדברי
 ובחי יפוק כ"כ מילטשתן הסיבה "יףעמ8מנם
 הדוח נטל קצף 1זקהאמא את % שיתף9ש
 הצדדים, מכל עלע חתסחכל הקופסאחת
 סדק, להרתח עזיא היק במקדש עאחרכוהתגם
 סוזיק כך חהריה הקופסא את פתח אזמ"מ
 התזידו ואב"כ לפתיו, הקופסא עוקרבבלח

לתבנה
 הגהיק חיה2 הדברי של הצעיראדע
 ה" זצ"ל דיכוא שמדונצק אביברהרויהרהר
 שיינסק איים אברהם מוהר"ר הגהיקחתן
 של ה% וודו ופה" סח שמלבד .נמצאזצ"ל
 חצרצה הצ/ הרננית של דשה פ ה"הכש,

 לההאכש טיצ ה" י כפהקה קירבהשמהפת
 ולי לשבת לשצז שבא פשם כל הבשתפל
 מאה עשה אהבה בקניהם וה"מהחש

 גטלאים ענעים לספר רגיל ה"רבנו
 בתי סידקלש השהשק דהץ ובין ביתשהע
 לבריל ללכת סהצ כצזקלא חיקק %.קופה
 הקבוזתן בית עני הציר מאחורי ערבלפכות
 ל- ספוך כשהלכו פעם אחן. הלך ג"כורבנו
 כי שפזקלח יר' רחץ ההאה הקבצנת,ניח

 עלץ תסחנל "אהה ואפר למעלהאטמבשו
 ף לעעית מה % ויו מלאהב ירע כביע"ב
 הי נכמה כאן סהרחו סה מבין לאהכנו
 לנישול כנפשו ורז הוחקו לא אולםיידבר
 אלכו כגושר אך וישמריכג פשר ושע דצדדשח
 יש1 הקברות בייז ארי יהממו יהמפשור

 מא יזהו יפנן זט להג, עם נמלכיםשנשרם
 "צאצען כאוצר מקדוש. שאז כינת1ףתה
 סהתב 7118 .ומאים חיך ושן הלאהלסביל
 אל פ1"עלש ההפק סנה עמל. סרובתחתע עצשצי וכמצפ עצרם עמוסה אוזכהשגלה
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 חשיש עמע ? לך* "לן אי ""פילמאיש
 הלשה פעתתלכו סאדו דע המ. סכי,רע
 עשק אאיש חת לוחכת הף ניתן לאיכבר
 אהה כציר שהשם הבנה את בפדקלאמהלק
 לו ענה רביפ 41 קודם עישינו הא"שאת

 הק' ופז ש אמר אע שוהדן מכירוסינט
 יעי ס~למ 8ע אלא ? שחו מכיר לא"האם
 שנים עשר סבר ה" זה 41 פללני נעירקב
 טאד נמהל והבפ הא"ש ול שטירוןאויי
 אי פשר הבין (ה ארק מללה וש-בריםלגומע

 האחשיב מה ושת חמ1 אוהו הכשלעשנה
 ראה הבים הפלחים קצינים תמתנה ופח.לל

 זי34 הצה"ק דודו שצל עיני במודוצו
 הסחל- לפני כעצה לערך, ערלתהבשמת
 ל- קרא זי*3 חים הדברי סרן זליןהו
 ה261 "5, כבד אני בוטיל. לו ואמררבא
 מנאצך אם ע-נ מג יותר לי איןלתלש,
 וקינך שצל שהה ללמוד לסינוטשתסע
 בור יוא הרצצו דחה שהדקה כנהרההשני*.
 2ם אויקבל ודצה סיגה מאבד שאיהסיר
 סחיט. ופל ' והתנקזת ההזיהסררך

 אחמו*י סרן עטור סמקשפמי
 שליי

 חדל דרויש אבי ופל כשפיק שגומעסבא
 זו. לנסיעה שהד"ר האד מעמימתעובדא
 ב- לבקר לצשצז בא מ" לב כהפהייסבתסיד
 זצ"ל, ידים וחומרי כפחומן ,של קרעצהיטל

 העגיל לזקמ טתקא לתת נוהג רבדה"
 אי כנושר יעקבה בשנו? חת בדכאן.ילטיש
 וגהה לסיגור ללפיד שיסע לרבבו צוהד"ח

 ש- שבנפשה ירו ואכמהתבר בצתםהייטול
 הבנו גם "~תי צביתה יסע ישסיגוסיפקק
 ווהבית 5עמבדא לאוזת ללמוד. שמההמהשד
 ל- רצה לא לסיאט וקט עם קתד לנסועעפי
 בכי נפעמתם העדם הפעם גם סופגועפו
 5נכקו שתקא לו להסוי הקדוש לזקתנס

 בצשמ. עקת מהעת הביד כדררובתכתו
 הבט-צה לשני קצר זנע הר' עהדברע"מ
 פתקא בתהמת של והסו לימיך רבערצה
 איים והכרי לזקנו למסור עיצטהדהספת
 נטר לב אשאיטב ולאחו פטם, ע-פרדבית
 עלע כמהבהו ושפל ושתקא אתלקרוא
 ושקי לזקפ יהלך השלחן מעל הפתקאלקח

 סדם פרידה בדכה כמצו לקבל ששםדוש
 הפתי 8ת יעצו הסר- כשמפר לסיגוש.נסיעתו

 תרבדי נו בער ושן, יפל הקזזואה ליריקא
 קדשא* שתקא לי נקש אבך זה "לגצהחיים

 בצל28ט א שששם כהר דיא גיבסס)"השם
 כ- "ץא שהשתא אצטדק תנצו 1(קת*טעל*

 פופ ומכר שלכוצן יצליו משמתרתכר
 מפטרל. לזקפ שמסר הפהקא לקחוע"נ
 משנסע בודך לולכם כחכו חייםנתיניי
 סה לו סידר לסייס הייסגל זקנו עםפתר

 כתקף שנפרד ביעה  ושתקח צםשקרנו
 ב- לו ואמר לב היטב מ8א סצאמ.הקדוש

 יכול ח2י גם התפה אתה "שובלבדיחותא
 שחיקו*.לקו-הש

 ה- מזקנו לו בורצת "יתה יחיוחחקמה
 כבבת ואיבבו קירבו אשו לב השבקזזאפ
 הבס אל המיהוד יחסו בולט ה" כזגעינו.
 ה" קמום פדיו הייטפל של בני עצםעד
 חשש עבין לצתה וס3ם5ן חת לבקשצויך
 בי ילי ישונע שומא פרבר מבקאיםהע
 ו- ממשהת אהוא לו וזחש שאנסיהםייעם
 ה" חפה השמצם קשבנו שתן לדבריו*טה
 התמד- כי הקדוש, זקף נטמר זה להתםרבא
 לגרים יחי גשע הי' והודהו הכבהבסתותו

 בו שרהבה ששקע לזקפ ימרובה הותקורת
 להאמר ניתן שעלע ,1211תבמפחסציות
 משק הפסצתי במש* שצי זקנים"עטרת
 בזוחל שאמר חרל פק' אבי שליו קך- ספי שעשע עליס*א אחשו*רמרן
 כשי לא יוניי לא רעוע על עשוי"מיום

.

 כממתח- ן14 לליש העם שמהחלפתשת
 הי' בחיבוט יושפד 5את ליחם*. יעילהלפת
 זללי ואילה כל נאיר להית בקודשדדכז
 ליקרן אסע יצוח איר ובבוקר בקול,סגד
 לפעיכם יצא כך ס11ך החפלונ לפנימעט

 הי' לההפלל לשריר רצה  עתייטקלפצעהמי
 ה" לא לב הייפב שצל ישן, עדין5במ
 איסר יר' אלא במעמלו להתפללשתחיל
 "ירשלי ר שם תישי "לקו חיבהכלשון
 הה1דזנעסק ב- כימית לילות ום אשר נברו שלמתסתו הת- סדר חת שירע מכיון סשנח41 קםכבר
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 "קדוש זקמ חפץ רבנו למר שלסםשבה
 אוזי ער תמסק-ם בולס קז וסילאסכהצוס
 היסעתי יייהש2 ככתר עשהתע לבייטב
 אתעפר ,פליטח שתעציר שרן עפ"רסכ*ק
 בי וכואב 2תי' ז"ל יבשיל וי ועץת*8לו

 תי דונו 8ין כי סיגהם אף*ופווארצססימש

 של קדמן לנצודת לצאמ פסע 3הפהי'סוד
 כן* לקבל 2כמ 8" וחן, 8"ם מדבשידבו

 שעם וכוי וסע לב 3אזייסב טהירהכס
 איזה לו לצהרן בנהג והיסקל זי'כפשם

  אתמעך תף*ץ ,פנמ נצורף לצעמ.קפליהות
 א- ונמצאו בצשמ, רכו - 5ני לקכללנסיע
 פרידה בחכת לקבל שזששם גם הלךעמיד

 כפמט יעיו % הייטנ צ2מיגוט.צועוהק
 נצת וסע שאחה מאר 3וב לו השמרשמאדת
 לאר פאצשהי ותך אבקש לצשם,יסע
 ל- וסיע אידשלע די וכנכד% בועהברזותן
 "נ'ל אנוהל 5י' כותשכם בי"היע2הויאה
 ים הסמור השלחן שף* 88*ק היסבלטונז

 הי ופל בקמוש דונו שה" )כאזצמצטידים

 בכל צפזסידים עם טהיע לערוך חייםוברי
 השמר נחשזשיא" פס וצהבת איות אבל9ם(
 3צ0יזדם כתומדיהן שהאלהת ושליחית לושמהש
 לזהמרי כשבוסר נמזג לושז*ק לגואת לונתבו
 שמה 023ךגהג 488ק אפל ש:עהההתות טותהיים
 אלו, להחבאי ואמר גדהא2 שמאאאד*8
 נקבוקי ופר בשבילי תעמיד שעשע.פרפה
 הימעב- הפזמה התשורה בשביל להקטיעיין

 ולו' בצהוית'. עליראא אגיע שבכדיופרתי
 כה רוה קוהת הקדוש לרכו להסיביסה ש- ש לשטחוצ קץ איחה לא אנהלשנערל
גוועם.
 אקשוש זקפ בעעי אניב אי' כמאור
 לי כשיציע שפרא -העובדא מן לראותיש

 עפם ש" "הה*ק הפשא81 סכהב לבהחטב
 יד אהבהב לנכדו צוה זהצסוא ננול*שאוד
 לפנע הציע 4ם1שר יכר, לשה14 לענותליו
 טרד דטרע ספשן מרפתה תשובתו חתיצנו
 לו אהקפהר לו ואמר זיק* יי1 בייני18

 תשחפי כאהישוס ביצהצ כ* 88"צובהמעתק
 מתשתית. אשר צין תשובתו גם לסדר98
 )ותישמו לב 9טב בשומת שמצאים א%עך

 תרם*8( בששת הקדוש 8סמבך כהאע1
. תשובה קי*, ס" ש*48 4  מנהות 
 שלי שת הרנ חדהנץ בחץ יץהנין
 טירזנת יהד מקיפו ונגושר עבה*נ,טוח
 אימרה ושהורהו לון השישיב בדבריועיין ל- שתי וצמא בידי ביקש ע"כ שלירבות
 סרן לארגז יידעתי בפי א* שם ואשררוחי
 ולההיצך להבר ששכר תחחו שליהואהמרון
 ובמי כ"כ התשה ובאמצעוכו'

 בתי הדבר
 בטפר צעטין דהם מצא תגדול לדשתכוק

 2כר דבהי בכהב ובטעם זכו* "צב*ץשאילת
 ית' הכשהטה ככתב כי הונע שליטשנוהבשן
 בכר ית' אביו ומבטמר ולפי זצוק"ל,רבנו
 דודי בנפם להיעבטו קורא ע"כ צביואזכם
המגון.

 בסיגוש רבצו א4ל לשהוין שעהבצמד
 ל- מושבו למקום להעד פעפע לדדךשם
 שי וההזש זטמי סני לקבל גרצשצצשצג
 הדביק יעיר דרך 02ע נסע כבר רשהולא
 פק' אבע ברבנותו אה"ק אבע או 3אע'שם
 ב- א"ע משלים אשר חת סבו לשפןשטח
 אל אחו. 'קתר נסצ ולכבודו בסינוט 1שבה
 ביקש לצאנ? זבהניצם לשטאמ. קןיזגשהסבא
 זול קנקפ על להאות איים סהדבויחצם?
 ולי ארוכות אחו לטפל ההמל חרפאטכד.
 השהרתים הששיהם היסקים בשוסצרות
 מקצה~ת בסל נפישה בחכמה אשיבוהמן
 אגהיק לבנו ישמר אדיה בעמה במץהחורב
 בשל ושהוא לך .אדע חרא2 פחךההשפר
 המו קיבל אקל וניציים סובןהוראה
 על נוסף סצאבז שזקדוש כתקף 02סביבה
 לב זהישב סזק1 לו שה" בכתבהסמיכה
זי*2

 בה אמקצוופת יתר בין כי לציןנעניין
 יל ממז את אד*8 משמיר נאם 8ה4פדים
 ורן לב כשאהייטב וגם זזד*בווכ שאעחיבן הר- זמה סככה זהמות גם בלט הבצהבהכור

 דן "מךי אומר א" חמנו על לפשקםמתפאר
 המסקים בשבס עצפו אשלים ב"8מירשלע
 דיכא*. במנע פרפה מקום בכל והשבהודן
 ו ללמד נא ימה מהלו,תכלל כי סהכה 5אע יצא מה לנפם הדברמעניין
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 מוות רבד "ת לראות שזכה מיואחמם
 "בעל נקרא מה להבהין 5" יכולהוראה
 מברבי אאנש הני ע54 הנסתן טוביהוראה
 הל' נוכשל עשד' מקום בכל הלבנון.תוזי
 תקיף ה" על-אחצץ ביזהה הלכהיקשיב

 בי ייסבא כמשהז*ל 5ףסוסה2 בליבהוראה
 סבך ושהע 8ש ההד לשת הצננתם,רשעי(
 ההא לא דבר אדם ישתלך ששם במךדמם
 . עפרית, כשפסק רבט אצל ראי אלו*ת טע- כ* סיע לו אמור אלא כו לנמנםצויך

 ה"
 ומך גמגום בלי שנובה ותאיבה 5רד,טסה
 פ- על וסוסך בהוראה סוקל גם היי 3ךחזך
 להל. גםסקיו

 בתעד? רחיץ שנת ניסן להורשבכיה
 קדישא הסבא דשלקים חרת ונגמהמאורות

 בית כל יצירי, זיוע מצאם חיים םבעל
 על ה', שרף אואר השריפה את בכוישראל
 צי שלקח ישראל 85ארת עטרת הורםאנשר
 הרגישו במיוחד סמיתסום ברם הדור.ויק
מישע  שחיד מצאנז הגהתו 1ל ונכשי 

 האבורה היתה בשבילם קדרו, בצלנתחדלו
 ספש2 ה"מ ולא ומבופלתכפולה
 צאה כאצר הקודות תקפה כאוההא,
 הי לזקנו לסמפט וטוב לנסוע נבטהחליט

 זהי החורה יל שם עשב לב הייטבקזזש
 לפניו 5לך הסוב עצן כי עד כמקדםענודה

 רכצדקווה בתורה כגדול למרחקיםונתפרסם

 הת48 שנה ההצי במיגוט הבנו עחעהכאשי

 שעיד ושתהגי פרנסי לב הייטב לפניצבו
 על יעיהם עצו כי לפניו דהציעוקרצינוף

 עמרת את ראעי על לשים הצעירנברו
 הסכים ססיגהם ארה"ק עקה2 שלהרבצת
 5הי אוה"ע לקבל לרבנו גם וינצץלההממה

 ה- כנבואי האסוים צהלים חזרושלגתים
 לכתור בידם עלתה כי עירם לבניבשנרה
 ברכת והיא צ? רחת אשר איוו ולמנהיגלרב
 שסח הקחת זקת גם ובחכמת. בוורה5'

 נפשו באשר לגבלו ספת ";יד 5בןשישאר
 שבת יל המהו אבע 2בר בנפקע.קשוחה
 שבירר כיי כקרצ'עף הבה שישבותססו=ם
 וקט שגם ה" 8שמדחמר הקהלה, בניאוחד
 שבתג את שם ישבות א5צ יחד קמעהק'

 מהעיר שברק לסינוט הגיע כך סכךאלם
 חת ילההם שקבלו ליזדביק הסצטדנ"שקא
 ור הצעה לקבל יותו נסה ורבת לוב,הבנו
 לי תראה ספד להעת נפשו שחשקהקע
 ה- זקט שסכמת דצפא הגה=ק רביומקום
 עם ניסקות העיר כרשתת בחר שציטטקדוש
 ובנב רבנו נמש והסידורים חהכטת כלתום

 ב- הוה נפטמה על מתקשרה לקבללניסקא
 נכי כל חוש? העיר שער לפני הבטהצוע
 5ובילהצ גדול וככבוד לקראים העירבדי
 תרביות סמא על והושים?צ תעיר וצדאל

 היקצין. לראש להםלהיות
 אוץ יל לספר שצפן ניקרא העירקשי
 לרבנו אכסניא לשמש עירם זכה בהןהשנים
 בני של חוצרצתם הערכתם זיק*הקדוש
 הנן 51כלית, גבול קרעה ש להכרהקהלה
 צעיר הצו-ק נאין כי והחכמו רשי כולםכי
 בי ושיחו משך שכל מסופר בקרבם.דינה
 0שימ2 לילה הצות עליו עברה לאעיר
 5י תיקון ועצורך חצהע לשני קם ה"אלא
 עבודה היתה חצות וניקון שעצמןהניקר. שיי יד 'בקול חימר יושב ה" תשהדוצות

 כקוי שדושו ,צההףצ יהגם הצנה שצלשלמה
 תרח לשתך ה" כנצאנז חיים הדברי שלדש

 נשעה כלל הבעוט ולא השלש עגיבשבתו
 שכיבה שושצ מה וזלת ח?ה4 תיקוןוצערך
 ה" הה השלחן, על שדלקו מאלו אתךנר

 לערוך ההבק שתחיל  שכעת הסתידהסנרן
 על המשישב ה" רבנו של מחתט מ"מת*ונ
 ובמה ושעי על אפר ישם התבור עף*הארץ
 אצונף תיקת שערך בשעה נוראותחכיות

 הבנו ,צל גדולכן כיוצא 12אוטהוכמקום
 בך וכהתנהג ככל ענהתםיצ. טוצא אתהשם

 נעי יותר נקמה 3ך יותר ובפרישותלהקזת
 כך הברעוד מעיני מששיו להסתירתר
 להסתיר הקפיד ה" שרבט העובדאיחוע
 הי באמצע שקם בשעה שחלוטת אתהיטב
 מך יבחין לא שבוץ אחד שאף כדישלה

 לא זאת כל אלם ההדה נפניםהנעשה
 ה" שכחם הצעירים והבחורים לוהחמל
 של שנית יד על עמידים על איפסואתם
 לרטית לאשת הסדקים פחצך והציתוהבט
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 עם" בשעה רבם של הקדזשהנענוה1
 חצוית תיקוןשרך

 ה- ל41ביו כאמן תלמיד ה" שהבסוגם
 וי תפשו יצורי זי"ע ברזך טחהר*רגהוק
 לקבל גם נדמע 8" זאת בבל בנששי,קערה
 זיוום הקזישים ומשייו צמזא הדיךתודח
 שעורר נדעכה 8י' הצולם ומלעיניוגמדית
 מי ההזק חביו בין חיו פידדר חיזאאפי'

 סשינאהע יחזקאל ושבדי לשהיגורליץ
 לא יה שבל תדבר רתע האמת ש4ר)5גם
 בי וצידוקים סחופים כאשמת לשיש שלאסי*

 פאורה בינקכם שררו ובאמת יסמןדים'בוץ-ם
 הצדיקים סכל זבן 5ניס1ע הלבםבסותרת
 לנ- רגיל ה" מנם דד*ל(. כך, 1ף'שברסט
 זצ"ל. משינאהע להגהיק גםסוע

 ר האשון סדת2 לרבנו לו ה" שמד2ן
 סרופקהץ מצומק זקנו ערש נפתלי, יעצן
 לפצי ונפל שמוד אכן מהלש פרא ועכזי.ירע
 אמרו למטחן אותם ושהזעיקו 81רח1שיםפב,
 הצדיקת שדכנית .ונכדה יצל. לדריו2ח1ש
 ונסעה ידין על זלזולה הילד לקההענלה
 יחהל י1ההר*ר יטריק לשקעיה לקשנובאחו
 במר בכחה הקדיש לדחתה הכגיצהזצ"ל.
 הי באשר צוחה את לפריו זמיארהנפשו
 צוה ההחק יוקחה לנצה נחשש אסוזרופים
 נפש להדין גילדען ואתהמה וחטרים לולתת
 יסף הרננית מטפלתו. יסלד יתרפאחס

 ברשותה ה" שלא והדת אבל מידהאביסה
 בעת עתתן לההדק אמהה משצצות חלקרק
 את תשלח לביתה כשתגיע ואייה אחד,אתק
 שי סמנה חניקת לכך, הסכים ההלקהיתר.

 יל שתו הבפמיר ידה מעל 2צה אתתם"
 לכרכו. שיוכל כדי לןולחמ טסיךזטשרץ
 דה לה צוה מששר עשתה הצדיקתהו2נימ
 הילו ראש על יקף קהע יום מההזקדש

 הילד 2טה ומזועמה בהתמנע לברעם,מהומזיל
 ההפק כן גער אילקהג שחומת חרצהליפול
 לא רגליך, על שסוד 1 "נפתלי לוחומר
 החייי שתיכף אחת וכך דברן אים לךחסר
 וע"ד הילדשר

 2חו"
 ו- וסמה סקהצ, על

 ימי כל פונם, אף לרופא זיצרך לאללאה
חייו.

 מוסיף ה" זה סיפור פרפר ה"כשרבנו
 א שילם נילדען 25715 אחד שחלקפסיד
 עודת ודא השני חתלק מקשאנובלההדק
 בדברי ה" תצנר הודו דיוש עדח"כ

 הי

 כך על שתצטער כמי שת והאומרקדושים
 ול חיותו בהיים השרב כל את סידו -שלח
 אדמו"ר סרן סכ*ק ושמע"י אהדק.דודו

 אבע של צצרו כבע כגאולי לפרששליט"א
 את שילט שלא שכהל עמרגיש יפיהק'
 הברכה ה= לא מקדוש פחז שצוה טהכל

 8וה כן חצצם ויורות, כל שיף עדמפלסות
 על ונינע ונכדיו בניו כל נספו 2עושמכי

 היתר. השחשה, בשנות ז(רל נשתיל רהה*צ
 אצד"קת הרבנית חרחרה לאחר מהוש
 נסע בעונה רשלם נויא מילד יםהביתה
 רגשי אח הקדוש למתז להביע לקשנובהבנו
 ההזק לו אסר להם. שנמל החסד עלתורמו

 ו1כממשר לי ,המימין זבילי דח-ל רומהבי
 2*ה לי יש ישדצה 4מבק9 אלי באיהחץ
 ווצ- )"ער ליד פתחת אזלי ואצבוע ביהכה
 בלי האבר*( די ותנטעי געהאלפשןרט

 לוה אני צדיך זה על רק יתטפחהתאמצות
 תיכף הדבר יהי' ימלא ושיביע ממאמץ'ומעי
 ההוי הדבר*. השכח שתה ייפוי וולאהמיד,
 ולא יאו עינה באמת כי הקדוש רבנוסיף
 כי הראשון. 5ע האתרת 02 סי' עצוזלזר
 ירש העיד בני וכל קסמת בעיירהחיו
 וגם לנוב צפור כחלש הדב רשל יחידעיצע
 הוילה וזבן עם יתד נטעה עתשרבביתידעו
 עם מרבנית כשתהרה ושיה"כ לקשמ2,אמש
 טמני בחד אף פי' לא הטלם כייאהילד
 קי4 עם קרא טה ישאל שיתפלאהעיר

 אין בעומררה אולם כויא מסתובבשפתאום
 ב- שפעל צדיק אוחי זול כותו אם 3יתה

 מיי הא2עוים לעיזי זיכר יה" שלאוזפלתו
 יהישועוחנ הרפרפת בעשו חץעל

 אץ*ה( יברא)הסומך
 צמ4י.
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 קנ מ ק8ר ב ו רז ק8ר ק3ב
 חמודי במצפדות והנשמעשהנעשה

 הבה בתנשה נעוים צאת בקרית*
 ושילים בית עבור הדרוש הציודלרכישת
 הי כין הקר". בקצה לתלפיות הבנוידבזזל

 מבמ- רמשגן מכונת במצא נרכש שכברציוד
 כשיבמים כל עם חדש אמבדלנסכללת.

 מ- מעליות וצתי הוזמנו כן כמוההסדרניים.
 שלמה צינר שערכת עיבטה וגםשוכללות.
 פ- טזע עינים רופא ע"י עינים,למרשיע
ארה,2

 צעדים נעשים הצחך להכישתבמקביל
 ב- שם בעלי מופחים ודשאים עםלהתקשר
 הבהט מבעדתם רבים חושר ושתוקלשוו

 ושה הנשבב המפצל לאפין לשמורמשצלתם
 יושרם של ניכר וכמטפר סיכוי ישוכבר

 ךוו- ארצה יצלו מאושקב נודעיםששדתם
 אשר צאנו בקרית החח"ד ם בצאתתלבו
 ותביא גביה "פדעית רפואית ארסהתעמוד
 וה- רבתי בהנוי לאוכלוסית ותרוצהפער
 כנלהב בית פחה נערר עדיין אשרסביבה
 תל-אביב עד דרומה לנדוד כשלציםותושב"

 חדה2 עד צפונהתו

 בהצר צאנז בקרית הסתיים  השבוע*
 שי היפרקם להכשרת סיעוד קוים רבהלתה
 המש התוהך קרן להחמת המבצעאירגן
 השת- בקורס שהשתחרו התלמידיםעשרה
 ב- תתאמפ ממהלכותי. סתרם בכתיבתלמו
 של הקודש למלאכת הקעירות השבתיותכל

 זעקורס 5מי" עצי לנו שנמסר כ5יסתרם.
 ו- המהקהה בתפיסתם התלמידיםהצפיינו
 עם ומיד סראנג וכתיבת הלכות עלהשלמה
 נשחזה טסופר מהא-מה קבלה כתבקבלת
 תפיי בכתיבת להתחיל קפלו הוראה,ומוחה
 הרבות הדרישות חת לספק כדי ומזוזותלין
 ה- ברחבי התורה קרן להרמת המבצעשל
ארץ.

 "תוהה קרן להשמת וכמבצעצאנז

 הוורה קרו להחמת הפצע פחח44
 ורני שתוטלל 5הקרזסקוף מחויל"זמרנה

 סמה וצא שמחייו חמיקרוסקוף המבציהעא ש- שעטנז לבדיקת ההיעבדה  עבורתחמושי
 בשדי הכיהר הממיכללות וצן הוא ל"יאלפי
 עם כשבועיהם כשצר איחה אהצה -ניעלם

 במה יחריבו המיקרוסקוףקבלת
 מפעיו"

 אי
 בשרץ הטזעים ושישחים אהד ע"יפבצע,
 סי ומגיים לשהק התבים, .בדיםכמחקר
 ובטוחך יעילה כשיסהשעטנז

 מאמצים אווי הוקמה ברק בכני"8
 לפ שטסר נפי שעטם. ובדיקת בעבדהיבים
 שהשתדל נא רחכנברגר פב הרהרירידנו
 ב חמעבוה התחשה ה5עבוזג להקמתיצות
 בטרי כה ו5פ91בלות אחה"צ נשעות יוםכל

 פשעסנז. לבדיקה ונשיםגברים

 המהקמיח הועדה החלה בשאחדבציזום
 עצי בפשולה התודה קרן להחמת המבצעשל
 במייזר בעיר, ומזחות תפילין לבהקתפה

 מצד להם שהובסה והעזרה העידוד עלכתם וכער- רצתם מבהם? את ל5נצ הביעודה הוע- חברי הבעל"ט. הפראים נמיםלקראת
 הדחית וחמומיה ההמצתלשכת

 נפשרי "הסליחות הרזשמים ימי לקהאתא8
 המקומיים מהרבנים כרחים רבות בעיים5מו

 לבי האתוץ וצורך ש הדמעתוחמועצות
 בעי עאצות הכערים חה5תוזות, החשיליןדוק
 בלי לבדיקה וצהל הגופים ומנד פידוריםשן

 ההת- הר'2נ שצמחים סופרים 9ה*תשלום
 פיצפץ חתר. בעקבות כא בנידץשרוות
 בי הדתיות ולהצצות לטל הדהות תאידע"י
 על 2שזסו2מכם הבקל שצץ בחצין למוצלארץ

 חמבצע 9ה* נרצין שנעשה ההפעולותהיחמה
 בראשות צאנז בקרית התורה קרןלהדמת
 שליסש2 אדמו"ר סדן עס*רכפק
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 הבכאבמנמק
 דיכואה כזכע זצ"ל ניטרא אבדקשק וגהשצ סח%זגרפא

 2"י איעלר יישיר כוכה וששזור וכמו"מ%כנעימי??

 102 כאשר העם של המאהודותבשעות

 לכפר כוחות% בשארית הגענו ערבצללי
 הדדך סטות! ומהוסים ערפית"קחלינאני*,
 ה- ההבית לנו וביד כחלט אפופהידצשית
 השידית וצמררה של מ" ש8גק8ןדישון
 יראים אשחים הע הם ואקא. משפתתהיקרה
 כפובן לכם. לטוב במל ה" %חיתלאם,

 בשמי צת1 החמי רצנו לקראת יעיו12הם
 הנפר ה" כאמור בחל. חכפם? דבהתה
 יאקא ומשסחת מפרסרואנים וףלסעתחת
 כי אם תוחלט, כמשט פשלה מחאשנהנתה
 משתולל המשחות שפגעך לאביד ה"ניא

 כבר מצאם לזפ כבמצצנו סקתגבקרבת
 בבנתו שנקלש יהחהית משפהות כמהקוד
 ניצבט הראשון ברגע ואקשב משפחתיבנ
 כגחה הפילת להתפלל כבר נוכל הנהכי

 ושכרר שדוקדק חישוב אחדי ברםתצבור,
 הגברים שכל סכען נתבדתה תקרתנוכי

 תבל אנשים, מעמבה עתר כוו לאביחד
 בי ולו - לקיים וח18עזת ל% היתהסדם
 עומדין .אין בברכות מהמצבה את -עקצת
ן 1ה צצםת טחך לאלההפ%  ה- מ יק 
 לסרל אחים אתותי עם מנדגשתפגישה
 חיים. זקתז קצת פ%ומיחה

 סורחת בבית שהיצו וגלמיםעבףים
4ירקח  ה- ובשלי או"ש, ימיותיי אלירם 
 הצטר- כל את חן בתשואת לט סיפתןגעת
 ה- צלם כמקצת לנו מוחדר אס אטכותנו.
 ונבר במעם, בקהים שבה חיתטאלקים
* יתד 8ויזה פ- - צהלה בדצת לחשוב שסובליםהיאר  אחרי הבשריג צעד% את 
 כשר כי מהחלשה לידי ביפו ממצבשיקול
 טן דע יבטח אינו קחלימצי כצוקטן
 בדדך ה" שמרשה שעפיי הגרמניאצבא
 להשתדל ין יציב מנהווהי מהחזיתנסינה

צ גד% יתר עיו 4"משעין  עתן, יש 
 מצפק להחזיק ה8ועשטנים לסהשתסיכוי
 4422' יותר מנתמהים להיות אבשרושמילא

 סשכש מבי הציר הפתה. הכיבושכמעת
 ' .ולא היתה הפרטיזנים שלשון תחתקוששה

 קהת) כמה דרך הישה והיאטייסרובצהע
 ממלפר' ולפוגך מקאלינאנל בענלהנסיצה

 : שנגוהי הטסיות המשפוכת כילל -כול%

 : שי - יאע8 פשפתת בבית שעהבשיתה

 ' בז, זלאסייטרובצה. לעיר בהקדםלצבור

 להצפ מוכן מ" השקא סר ותכבדהבית
 לצורך העלון ענלה הטסטיםלרשות

 וגם.

 י2 מי "שאלוג הכצורדה באן כרםסיע
 קה שמה שממצש המש115ת ?ראשון
 או, ל2י ש"צ וצ*כ הראשונים שאגוטיט
 1 דעמר אי עמדתי אני וא"ק ףקדושה

 הועז הבית בצל ראשון. לנסדר צריךהכנו
 ים' ה" לצ אחד מצד קעעג דילפהבעני

 מוקן ח" שומא סכען למענתילהתנבד
 ע( ומצר גודקאו. שצר גדולת הרערבנן
 צ של מהתגפפם להעצלם מ" יכוללא

 קדישם. לזכות ושאצבר האחרותמשפחות
 הג' לשכור יאקא מר החליפ בדיחה4ת

 צ כרעם לנסוע נחבל שכולבו כיינוספת
 הד,  ישרר פכן חששו שגילהדמיות
 י- כיותרת. לבתשומת
 ן עטורה בצ" נהצורר האחרתסתיע
 שבאם לשמן עיי גושי יללנו הביתלבצל ש4 : חיא ותכנים%, את סיכלהממעט
 מוג לזלאסי-מתחצצה קאלינאני ביןדדך
 ק וףיט שאטתט במו  עמונית עגלותשתי ' "מכ*ש אדרדן את לשיר פכבה השנים להפרט'י הביבוש צבא כוחות בין קדםלל
 הנ בצל אולם כמה. פי נדולא מכבהקפה
 א בבל לצזרט חפץ 'שהי' בשדםמיקר



 מבאישראל

 רוכב שכר הוא זה לבע" גם פתרון יע.י
 הפרטיזנים, מן שהי' מהעע גףפסוע,
 ל- וחגלות לפני דרך כברת יסף שהוא.יי
 וכשיראה לח (% לעבור אפשר אם.;וק
 ל% הודיע בעקבותיו יחזהר פנף' ;דרך)

 הי- בתהלה הלשמת. חע אתרע, ניסע,ן:חנו
 ואם % עצה על לסמוך כדאי אם נישד,-נו
 ינבור אולי ימים כמה לחכות יותר טוב)'
.

 הנותנת, היא כי החלט% בסוף אבל2
 ולהשתדל הקטן הכפר את לנטוש עלבו מ; מ- בקרבת מתחוללות שקרבות רשני;א

 שה" לזלאסרימוובצה מחיר בכל ניע'
 ה- כל וכשנשלכן הפרטיזניות ממעודד

 לדרך. יצאנו;נות
 לא ופתרים. דע2רגשות רווי ה"קורך
 רוכב מצוי כאשר לשיא דאגתנו םןם

 חכי% השט אל%. לחתר התמהמה?)2יפ2%
 השיית ומאשדי אבל חדרך. באמצע מגן-)'רי
 ד6אסף- לעיר בשלום סוף כל סוףלצנו

 8--7 של מפהכת בסדתה אחריובצה
 הי שאהכה שקות שלש במקום -:1ןת

 רגילתם בתנאים.,מאה
 תקר חים עויין טצא%,מלאסיימרובצה

 הנאצים מהצוררים א" היתה העיר.,;,
 בןי היתה והמווכלוסי' הגרדיסערם*שותפם

 הפרסיו- של כוחם על וסמבה בעצמה2
 כאן חמחפורר. הנאצי הצבא מן להצילם;
ן.  כמה שאז הראובנה בפעם במנין פלשנו 
 אחוי בו לשקוע עופר השג% וגם !הפת, ,ן

 תלול. חודדו נאמצע א? ה" סבר כי:.*פלה
 רבבו שבדר להשיג השתדלתי כן ו,

 את הוציא כבר ורב% יתר, מתאימים ם ןן ט5ט-
 לכובעו מתחת עתה עד שהסתגרם]11ותיו
 נמי ברם זקנה את ע"ב לבדל ההחיל:ר

.

 ל% שהסבירן זהירים אתערם כמה שם ו
 העיר, ישל החרות בעודד כלל לבטחת::1:ע
 תלד מה לדעת אין הענינים מצב לפי:
 בכל ובתי בחסינה החלו הגרמנים4
 הקרב בעיה כשלונם ואת אירופיתכז

.
; עפי לחפות רוצים הם הברית ניחות .

 הכקומיקס השרטיזגים נגד חרמה חמת
 לבאנסק%- לעבור ל% הצק% זאת כל1ור

 ה- של ושבצרם טעהם ה" שםביססריצא
 ההקפות ננד יותר טוכטחת והיאפרטיזנים
 לבאנסקא- מזלאסהיבודבצה הרכבתהאויב

 זו חיתה כמדהה עדיע תעלהביסשריצא
 וחצי. שעתיים שלמיעה

 ע- זה" הרכבת לתחנת להגיעהקהמנו
 שתגיע עד. שעה רבעי כשלשת לחכותל%

 לכתוב הזמן את ניצל רבם שלנו.שוכבת
 לי למשפחתו כתב אחד ונכתב מכתבעמ,פסי

 יכול לא כבר החשורן לפי )אשרניטושו
 לא' כתב השבי ומכתב לידיהם.( להגיעה"

 צריך ה" ההשעהה לפי אשר כערמיכאל
 ,שאמ. באיתה בפרעענורגלהמצא

 על ושוסעים כל ההפלאו להכבתכשעלי%
 סרובה לב תששת גרמה במאוחדנתקעת%,
 לבוש הי' כבר כאחוי אשר רבנו שלעעתו
 ר שרותע את נ64ה וגם יהודייםבבגדים
 מס- זק4 חהנבף עלץ לראות ה" ניתןכבר
 הפשותם חת והבהן אל% ניגשו רביםעים

 ה- לאיזור לעבור שהצלח% עלוהערכתם
 איי סחפים מספר גם שם והשפרטיזניים

 ובי עצובה  'בהתרגשות שת% שבחידיים
 הי וכצפרני מהבצל שעבי% על גילוכעות
 של זהותו להם נורע כאשר ובפרסשמן,
 ולשטאתם להתרגשותם קץ היתה לארצצו
 הנתישת ששך גל מקד% ידם תהולא

 ה- שיזור מיועדת שהיתה -שיכבת
 גבוהים, הרים בין נסעה - בלבדפרסיזניס

 פרטי- בזקפתם לראות יחלתי הייסלתו%
 לקצי חהרים .בראשי חכמוקהם ושופדים1נים
 הנאצים מצד אפשרית התקפה ספניסור
 הרכבת מנוסעי אחד ספי לי מידותפי
 מסביב מוקמתם אשית בם הפרסהניםפיזרו
 ח2 לצורךלהרים
 ותצי שעתיים גול הנסיצה זמן חנםפן
 לבאנםקאךביססריצא. חפצנו 5מחחהגענו
 הי ברכבת את% יחד שנסע היתחיםאחד
 מילה בועל לאנות דחו כשבנס ל%ציע

 וש"ח הרכבת לההרס פקוס בקרבתשהיהה
 הם אשד אדוקים קהודים שותשים לשניכת

 סתתים בסקופ אותנו לסדו ינאצו.בוודאי
 קב- כלשהיא אחרת כתובת בחוסרעבורנה
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 עקום אל אתרע וחלכם ההצעה את4פ
 נימחתם גדלה מאד שה ברם יציל.יחסנות

 איש ההצת בשלי גי במצוחנוותדהמתט
 וקפססליכער ומשצר האדונים מאשדאתרים
 בי רבבו בישיבת בצעירותם שנהיםשלשוו
 של הריקוחם את להאר צודד איןסירסר.
 לפתע שראו בשעה הנכנפים המלפידיםשני
 הם כי שכתו ביףרגע כאש במצב רבםשת

 הם וקונתם סותרים סלאה בהצותכמשוים
 לקראת ירצו פמסוחרדים מתקומםקפצו
 לעונם וכאילו קץ אין בהתרנעיתרבנו
 ספההם הגה שיוציא נכלו לא פשנ-של
 של הקדזשמ אע את בחזקנו נעוץחלא
 לתלמידיו ק,צוו הין כיהרצ אור -יבם בפני גם דמעות בנחלי חהרסיבוהורבע

 התרגעות ח" ניכר - אהבהבצבותות
 ההיתרות. פסו יי ניגרו נחמשתעזה

 להכנס מחכם בקשו קמעא נרמנוכאשר
 אם וגם החנות שבצד המהתא למשרדאתם

 ב- קצת נחנו כאן אליהם. להלטתנתבקשט
 חטשר- ועתד המשרד של מנוחותכורסות

 הצגמהבו עד לשהות. חם תה לס ושישתים
 לשסוע בעה"ב הספיקו אהה אתלנשחות
 ה- בשבתות אוהנו הקורות כל את המעפשי

 להורות מלים די בשאב ה" %אאחרונים
 ל- המשנמה במצוה צתם זיכה אשר שללכ'
 ולהקל % ודחקת בשעה רבנו לגזרתצמא

מסבלו.
 עתי היו וקונסטליכצר שינוצרהאיתנים

 הי את שנההלו ישה מלבד אידילייהחפים
 באר ורעים ידידים גם הי בשותפותחנות
 לאחר השותפת. בוהלה התריו גרד והםצננים
 אחד נעאר החצות 11ל בפשוש קצתשנרצו

 ישך שתנו לקח חשבדז בטטתהשותיכם
 כמה עור פכר שם נמצות מלבדנוטויונ וט- מרזהס מיוחד מדר צטייצו מהכיןרתם

 קופמטליכער חהבברומ יהורעת,ומשפיצת
  הבשלו היום כל רגליהן על שפזופישער
 להנד היתה דאגתן יכל כבלט עצמוחיכינו
 קורחצ(. לצל עשעגיעצסמתבץי
 ועותד אאר טל קיל ונחתיוחצ קולתם אתטיח

 אי-ה( יבוא)המשך

** * 
 למערכתמכתב

 צאמ טית סבא ישיאל פשעתמזפ
 ! וברבהשלום

 פננו. והראל ברוח וחשפת לתורה אבוקדוו סב41 ששראל הנכבד, ירחונכם מהוצשת מאדנהניור
 פצצות באמת נוהן דבורה קרן להרמת המבצע פעמות אודות הפרטים במיוחד אותישציצו

 מרובה נחיצות בו שיש ושחילק מוחית בדיקת של מהמבצע נתרשמתי ובמיוחד מחד, וחשובותשאבות
 !. פיכםחאזקנה

 תר-מ בשנת ירושלים בחצפת שנתורגם יקף קורא קול כנוסח לכם להעסיק לי נאהרשו
 בפקודת הרבים לזכות לתרופה עלה הדיסתי שנים ישר זה "הנה המורעה מחבר של עיזתו 8%ילערך,

 בתי בכל ונקבעו הדור גחנני כל בציבי ושסמקה בהקשח תתקבל ח?קץ מצאנז חיים ימנורקפבבה"ג
 וכוון ואוננארץ גאליצצן גליל בכלמדגישות

 גדול כי וגאזזות לבוקק ת"ח שני ילכו בשנה שעכרם "ושתי וז"ל ח' באות נאמר 9ובהודעה
 או הקלד מן נקובות שסטות פזטות הרבה ומצאתי המזחות לבדוק בעפץ דדכי ה" וכן וכו'וצשכשלה,
 בהלכות" היטב בקיאים שיפי כמושת הלכות תזח הו ילחשו חח הדלת, אושרי שקבעום אושנפהק



 ן ,1*ט-א הגה-ק מרן מג-ק ואגדה בהלכה תורה דכוין
 במזוזה לחוץ הסמוך ספח בעניןתשובה

 ורמצם וכמעץ אוחג שופר שמלךהשמירה צאנז שית תשוש א%נ"",
 שתרי יאטא שלא שסיים ההמביםשסלוקן וכו'.לכבוד
 ש- המלאכים הם והן רבים מזכירין לויש מי מאווז המבהנ בדבר שמשלתמה
 מלאך חובה שנא' הלחטוא 1ו1סצילין החיצון פתח על שרק רשעני זי"עגארליץ
 שלי תראה ע8קש האלצם ליראע סביבהן כפתי ולא לדוץ הספוד בטפם המווזהקבשו
 מאצירות דהנסר" היכי כי ההש חדאדייי' דמאי ביה משהפקין השסעת הכניסיים,חש

 כשבהו שיזכור ע"י רחת ליראי ים סביבע"י עת להרהיב אנכי סי האומנם -נפק*גע
 וכון ההוסד ובר אגחין יצרע משנורויעור כן, פהג קדישא ם ערד דעתולדיות

 8י זל קדעו כלשון מישוים בדהכינהולך איירתי צריך אני המלסוד 5יא חזרהמ"מ

 לזת- ל5מ1זה דאקדסף כך כל ולשהרפרפם סינרים במקוד מצודתי שהעלתה מהאעלא
 בהקי  הממרדן ה' מלאך משנחן ולהעייוכירדבמ*ד.

 מן הכית לכל דתנסרף ברש'" אך זהבןדם לה- מצוה הבא אמר ע"ב ל"גבמבחות
 ובלי ע"ש יישזף על בנמוקא תעהפקטין אטוי רבנן מזם לושז*ר הסצאעמת בטפחנהנה

 מר? תע קהה ש  נשמר שהבית אטורשון מסורא חנינא רב טרד בצביאה שיפגעכדי
 עיטוש בו ס-ק רפ*ט ובשטך ב' ס"קרפוש בא חנינא ר' אמר ותנטר" היכא כיאומר
 אנאיף דוגר לענין לשוטחו הרססתםהרלי עייפה בדשר פרת לקיאה כמות שלאודאה
 ודולק.חמתיקין כמצחה שיפגע כנץ ברבנן הגירסאובשתם
 מן השמירה הערדע לבעלי לדיוןאבל כהד לפרש אפשר הי' רלכאוראהלי"ג
 סוים בשמר ששים מנפוש ואלי המזיקין, מ4 דהעא דעבורי נרשא ערב ל"גדיוסא

 פסול שכ*פ ו1א מור ובחפזה במצוהשיפגע חר' תחלה פגע בזרוצ מהא ואסורטוספתא
 מן לשבררה יק נאסר אם משא-כדרבנן ף מגילה ובתום*  עבורי דשה בה~ס'יי"ש
 שאה יעקב הרצצת שימת איעהמוחא כשגד כיון וה*נ שיי"ש, מסתבר יפהע"ב

 8כשנ ישכנע - אוסד, אין בדיעבדברוטר תשד תיכף תטייב הפתח תרישבכנימת
 שפירה משום בגהוזה לכהן שאעורפשיטא צ"ב הלשת קצת אבל והבן, מנמייהלקבוע
 פהרי בגלית ועיין בורשו, מצות לקייםרק לכך ואולי תחלה שפגע שמה ולאשיפגע
 ב"ה-י*.:(וין מתארגת 6*,1 השתך על שעצהש*א ב" דהפגע יףכא כו הששב הושטףשיבה
 ששל שצת ואם ברפוט 15עי-א כהב שפירועכזת ודויק,' המציה קסם כנקל והייו סידמצוה
 שינקעבהנצמייהעצמהאך,4ין4. מעכבובלבדינה 1 סו" מות ש סאה שיו ילחא4
 אירך בט"ו מר*פ על ספרבקרית סימו וב"ר חנינא כר* השמיוא טעםטעמים

 - ~ יפגן..

 ,-. . רחמבש קלמר זעשעריך וכו' בוסשנבנסין שינם עא שכל 5צמיזא פיו וברסוקםרפיה

 - ההע כי פריונן לקוץ "סמוך וכטפח%ד הקב-ה של שמו הוזם ביחוד יפגע ויצאנם
 שוצא והנראה עי"ש סוד במצוהדליפנע יוחזק בפתוי ומאתה וסו, באהבתוויזכור
 הנמוך כטטח הגאה בלא מדרבנן גמורפסיל ערו תברג ס-ע 'במיעוך וכן יחטא שלא'הוא
 וסיף עצה הקרבן מפרש לזה ונצלילחוץ, שמו יחזר שהוא במחשה פיתון כדיתה

 גתות א"מהשל בשבוי קמא לפייושמגילה של המעם מטוחה חנינא ולר' 5הדיתברך



 מבאישראל

 של החיצה מצר רזצק ענולה ממשחלשנים
 ביתך ישלהב פסלתה שטפה יותרהמצוה
 חצין עליו ותסית עטש טרד ביאתךדרך
 דיה" לומר יש עכ"פ שמה, משהבפני
 נתצם דטעם כרבנן %י אמורנה בהניתלוי
 תיכף ההגע מיד דביחתך משום אימזיקין
 ר- לפענ"ד נרומת לכפתר אך ררו*קבמצוה
 ל- שחושד בפתח שחך דבתיקין טעמאאם

 לרה*ר הטסתך טפח הש"ס נקם ולכךהה*ר
 יש- של הבית בחוך אבל ורא"ש ברי*ףוכן
 להך ח"ו חור בתוך חדר קריש עםראל
 יהשי,ת החיצף בפחח עינשחה וכעןמעמא
 נאמר אם אלא ממילא גשסר הבית כלשוורי
 וש"כ כניסיו בדרך מ"ר במזחה שיפגעכדי

 יהנה צריך חדר לתוך בחדר גםלהנהן
 לרוה הפסיך בפתח וק ולר"ח לפתחהמכוך
 ושייך י"ל כהרמונכם נאמר אם אולםודוקק
 ציצד- המלאכים עבהי חור גיצך בוזהרגם
 בהלכות האשכול לכך גאולי החטא, מןרין

 גספא להנקתה ביצא נקט ע"כ צ' דףמצזה
 בועטם רשה*ר מלת מהשמיט לפתחהכרצך
 כ- 8ע עכז שישיר בתמצת שם חמיןהבא

 במשך ואהייו לחין הסמוך טפח נקטהמב.ם
 החיסון כמהה נקס ברפ*ט והטורבש"ע
 מ- שמירה על וץ14י ושרפ-ה לרס"רהסמוך
 גל שיהא החיצון בטפח ונקט קצרהמזיקין
 בטרד. נטון הה נשמרהבית
 ה- מהחף חק היא כתמהה והיזמתב(
 וא-ן כנ"ל בדזי*א הובא הגתו ,וסם*שתוהה
 לה- הטעם 5ק דקהאי מעמא מששיןאנחנו
 בריר תה לפתה הממגד בטפח ע"ה"מצעה

 לא יבשתה למתחלה רק ולההם*אכשמש,
 באצ- ויאנן כיזן ישכן השי, כשיטתמעכב
 6ר ג"כ 8י' אפשר אצלי בסברא לשנאבע
 בבד אם פנל לכתורה רק יצא בידממצוה_ שיתנע סרי רק הוא דאם גיסא לאזרךמר

 סוף שסוף כען ושבב איו "מזההנקבצ
 כל נשמר שנה" כדי ווא אם אך בפתהדשמזהה
 מעכב צשזיקק חשש תרי אם המשרשהבית
 של 9אזש אעתד ספר וכהקריח בויעבדחף

 דשפואל, אלאכ14 בירושלמי העדההקרבן



 מבאישראל

 היא פעלה אם עחןבע. החדשה מזוזה על לברך צריך לפורצים כי בזה וחקירות שאלת סמה ישכי
 "הבודק ויחל אלאה כצמייך עה ובחית יבין". והמשכיל פלוגומ, יש אם ברכה חאג ופשמןםלנכוי,
 פלגתא יש או כשרות מצא ואם לברך, שח"ב פשיטא חדשה מזחה כשקובע פאולין, ובשנעכהוזות
 הרבה -פ ואם הפשעת, כשבדק לברך נהג חמקךל מבמה שלום רבם ועה"ק רפרט. ס" פ-תעיץ

 נ"ל. כן יברך, מ"מ אחת כהצזה רק לו אק ואם לזה, זה פתח של להחליף טובפוחות
 הק' לשופען. סמכים ודשני ברורה הלכה וסלו הזה הדף את ראיתי : נאמר קודק הקולבכיף

 ההצק רשכב"ה בהסכמת נדל הדף יש שרוב משזד חני גם לבובה אבליק אורנעמטיין הירהטצבך
 מדיבוב אייסיך צבי רבהצ הד"ק של בם דוד ר הב"ק נלן"א נשללי ישע" ה9 ריי,מצאן
 פעיה"ק לי לנעצב אהדר ועתה גאליציע מתושבי הקסם אני הדפוס לבית הבאתי מושכר. בני ס'בער"ח
 והפנע מאמששרדאמ רוקח אלעזר ר' והס"ק והתבאש צבי החכה לגבינים ונבר נח ואבי תובב"איהחצלים

 קורא. הקול מסח שכ"ל זי"ע.אפק-ל

 ושמצו!חזקו
 והכזווא.

 הברכותמעון
 הלב מקרב טונ מא בינות הנאמנותבינותנו
 ה"ה הנכבדים ידיוינו לכבוד בזהשלוחות

 שליט"א, שמרלר שמואל אלי' מוה"רהרה"ג
 חקי ישיבתנוראש
 הפצוות בעא בנולהננפ
 נ'" קלוגר צבי יצחקתבה"ח

 הק' ישיבתנותלמיד
 מברוקלין נ"י ליפשיץ יחזקאלהבה"ח

 אירוסיהםל
 מברוקליך נ"י וויליגר בכימיןהרה"ח

 נ"י טסה הבה"ח כנולנשהאי
 מרתח-תקוה נ"י הורביץ קלמןהרה"ח

 מבני-ברק נ"י הורביץ דוב חייםחרב
 הנכדיםלהולדת

 נ"י שפיצער ישעי' אהרןהרה"ח
 מירושלים נ"י ברנשטיין בנימיןהרח"ח
 מבני-ברק נ"י שליונל ירפף מרדכיהרה"ח

 הבנותלהולדת
 מברוקלין נ"י ראזנברג העניךהרה"ח

 המצווה לעול ב%להכנם
 ם י כ ר במ

 פ5ח4 ""קראלמערכת צאט חפיריאנוד
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 שלי מרן מכ"שש ואגדהתלשה
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 ן ושלט-א הגה-ו מרן מב-ק ואגדה בהלכה תורה רבדין
 במזוזה לחוץ הסמוך ספח בעניןתשובה

 וסחטת 2צטעץ אוהה שומר שסלךהשסירה צאנז קדית תשומת, אלךכ"",
 שארי יהשא שלא .שסיים הרכיבכםשבגלשון וכר.לכבוד
 דיי המלאכים הם הע רבים מזכירין לריש מי סאא4ז המבהנ באנר ששושלתמה
 פלאך חוטה שטי מלאסוא צלךממילין מחיצת פתח על שוק רשותי זי'עגארליץ
 שלי תואה עישש היחלצם ליראיו מניבהן כפתי ולא לחצץ ושנסוך במשת המזוגתקבשו
 שציוות דתנפר" היכי כי ההא חראדאר" דמאי ביה מפ9פקין ושמעת הבנימיים*חים

 נשבחו שיזכור עא תה ליראי ה' סביבע"י עה להרהיב אנכי מי האומנם -נפק*גע
 הטה החיסו ובר וטון יזרע פשנתוייזמר כן, נהג  קדישא ישבח עקד דעת~חית
 ה- של קדשו בלשון מישרים בדהכיח?~ך אמרתי צריך חני וללכוד היא חורהמ"מ
 לתר לישתה דאקדם" כך כל ולזהרפבקם הדברים במקור מצודתי שהעלתה מהאעלה
 בהקי שימרוט ה' מלאך משנהו ולהעייוכירובסידו

 5ן הכית לכל דתנטר" ברקףץ אך והבןדם לה- מצחה הבא אמר ע"ב ל-גבמדחות
 ובל- ע"ש הייכף על בנמוקא וכןהכהיקין אסוי רבנן מ*ס לוקטור ה0מ2ה בספהנהוה
 בשרץ תע זרה על נקומר שזוכית הגירשון מסורא חנינא רב כהד בגהירה וישנעכדי
 הץשוף רוטר לענין לשיסחו הראב"דתנולי עישש בד-ר מדת ואגעה המות שלאוראה עיירי ב' ס"ק רש"ס המקהיך בן ס"קרס"ר בא הנינק ר' אמר והגטרי' היכא כיאותר
 ודוקק.המדוקין במצחה שישנע דיי בסבנן הגירסאובשתם
 ח השמידה  השותן לבעלי לדידןאבל כהך לפרש אפשר הי' ולצפראהצו26
 צוים נאסר שאם הנפחם ופצלי דגאיקין, פן דרעא דעבורי נרשפי ע"ב ל"גדיווש
 פסיל שכ*פ וצא מיד וכליעזה בפצחה שישנת הר' תתלה פגע בזחן ד"ח תאסוריספתא
 ח למצוא יק נאתר אם משא"כ דרבנן ף ספסלה ובתוס' יבור* ד"ה בתוגתיי"ש
 שחחי יעקב השצית שיטת ארוע הותיקין ושגע כיון וה"נ היי"ש, מסתבר ירהע"כ

 5צצ ושכזפ - אוסר, אין בדיעבדברוקר ומיד תיכף תציב הפתה בוישבכבישה
 שמיוא משצם במזוזה לכהן וכשסורפשיטא עקב הלשת קצת אבל והבן, הגהורתלקבוע
 מהרי במקון חצין בוהאה יצות לקייםרק לכד ואולי תחלה שפגע שמה ילאשישגע
 ב"השנ14(רזן כשאינת 6*ש השרך על שעצה ש-א ב" דחמגע אפכא כו הט"ב הושקףשינה
 ;,של ואם? ואם נהיכם 15שה4א כתב שפיר עכ"פ ודויק, המשתה קים כנקל והייו טיפצח

 1 ,1ין%. אך' עצמה נגבח" שינהזטה דבלתך מעכב אינה ו סזחא מצות ש באחת שיש "לתוי
 . ימין 8"רך בשפו הרעם על ס5ר בקרית סימן ובטור חנינא כר* השמידה טעםטשמים

. 

 ,.. ההמבצ קלמר שבשעריך וכו' בוכשצבנסין ש"כ- זחן שכל מחרזה פיו וברמאיםרפיה

 י . העץ כי משרננן לביץ "סמוך ובטפח חנף הקב-ה של פצני השם ביחוד יפגע ויצאנם
 שתצא והנרווה יידיש מיד במציה דליפגע מחזק כפהקו ומשלה 101' באהבתווילכוד
 ה150ך ענטזת הנקת בלא פדרבנן גמורפסיל ע*ש הכ"ג 5*ע 'בחמוד יכו יחטא שלא'ההא
 סמיף ששחת הקרבן מפרים לזה גאולילחוץ, שמו יחזר שהוא במזחה שישגע כייחה

 נתבת שמהשל בדברי קמא לפירושמגילה של המעם מסורה חנעא ~דן נציויתברך



 מבאישראל

 של החיצת מצר רזצק ענולה מטשחלגנים
 ביתך דטו?הכ פסהלה ס8שח יותרהמשעה
 חסין עליו והכנן ע*ו מיד ביאתךדרך
 זקז" לומר יו עכ"פ שמה, משהבפני
 גהוצם דשעם כרבנן %י אמורנה בהייתלוי
 תיכף יפגע מיד דביאתך מעים אימזיקין
 י- לפענ"ד נהאה להיותר אך ודופקבמצוה
 ל- ונסבוך בפתח שייך דמזיקין תצמאאם

 לרהקר הסמוך טפח השטס נקט ולכךחה,ר
 יש- של הבית בורך אבל ורא"ש ברי*ףוכן
 להך ח"ו חדר גחוך חדר קויש עםראל
 יקשישו התיצח בפתח שדשדשה ונשלטעסא
 נאמר אם אלא ססדלא נשמר הבית כלשומחו
 יש*כ כניסחו בדרך מ"ר שמזחה שיפגעכדי

 ם צריך חדר לתוך בחדר גםלהגנן
 לרנה הסצנה בפתה וק ולריח לפתההסכוך
 ושייך יכל כההממכם נאמר אם אילםודויק
 שום- המלאכים עההע חור טחך בחדרגם
 בהלכות האשכול לבך ואולי החטא, מןרין

 גפפא להניחה בהשח נק5 ע"כ ע' דףמזוזה
 בועות רשם*ר פלת והשעיט לפתחהתמוך
 נ- מע עוז שהעיר בהפצת שם ועייןהבא

 נמוך ואחייו לזעץ הסמוך טפח נקטהמב*ם
 החיצון כפתה נקם ברפ'ט והחורבש"ע
 מ- ששמירה על ?ץ4שי וכרפיה לרה"רהמפוך
 כל שהפא החיצון בטפח ונקם קצרהמזדיין
 בסוד. נכון וזה  נשמרהבית
 הי מועקי וק היא עעהחה ותאמתב(
 ששין כנפל ברש*א הוכח הגפו שבמ"שחוום
 לה- הטעם יק דקראי טעמא דזרשיןאנחנו
 בושר תה לפתח הסבוך ורפפה ושיה"פשרה

 לש תושבה לכהחלה רק ולההם*אכשמש,
 בחצ-  שאנן כיין ושכן הסור, כשיטתמעכב
 לר ג"כ ה" אפשר אילי בסברא לשכחבצ
 שיפגע סרי רק הוא ראם גימא לאירךמר

 כבר אם אבל לכתבתה רק וששבמצוזעגהד
 סיף שסוף כאץ נשבב %קצ אושההנקבע
 כל נשמר ש"ח" כדי וצא אם אך בפתחהמזהה
 מעכב כדוקין חשש הרי אם הכפרטהבית
 של פקשש אשחד ספר שהקרית בדישבדאף

 דשפואל, אלאכא בירושלמי העדההקרבן



 סעאישראלקיד

 שכשאל סזה5כות
 למהרישי

 מיהזי לא אם
 בי15 בפחחי נמזועת דסרבי למאןכשהרא
 השיב תשא שסגין אין דרהם4 שרובאכען
 ""מים כל ה' ליהאה יה לבבם והי' יתןשמי

 מהר"מ וכתב ורבנן אואורההאעחצנרים
 'בארי- עיי"ש חייבים וטזדרים שכלבתשומה
 ציה סי מהריאל בתשובות הוא וכןכים

 ההל-' ואכסוף הבנתי שהש לי תמצההחממת

 ב- בת הסילת עשה סגל נסרקי שמהכה
 ה" %א דערין בתהצ הף שלא אהדבית
 הני- קודם שהת שם קהמע 5הף ושההשם

 אם אחת מחשה ונקבע שה וטה ע-כשבתן
 פתחים הי' ואם קם*ל מה פישתים היולא
 ל' שקרדם פרור ומ" חיסר אהני מהא"כ
 על ההב לצעיי ונאמת קב1 מה א"כנמים
 .בי שבצ שבבאר הגם אולי הנזכרהמנהג

 'ב' ס"ק הפיט בפרת אצבא היים מיםבאר
 טתשמב- וכתב אפ0הנ זה על כברוכיאששצה
 שסחב שהקת ר,ן*י בפיהוש סעשעות נאהג

 עיי*ש אחת אלא צריך ששאן כחובסותת
 )היינו ובפהוקך הד עוצה בשן תעדףביבו הר- לשון יומתק סשה פשלי מן שפירשוסח

 דומשוי- ובוואילהות ודו"ק סלה סאחהחביפ(
 בפתאהץ מעזה 4פיקבצ ישהאל ביהבין

 הז"רשייש
 בכל שלשיבין שהא לצדד פיטחשלי
 'בהדר אכל לוא*ר בשהצהש היתהפהאים
 ל- קהת ניתוזה כאמת סגי 5ה,ת הדרבחצך
 שב"ש פטורין הפניסייס אשהדרים הועשרצד
 ד0פסורת רשעי על תמה ונציבכם הוצרהמן
 ה- 'בין מהשקת שיש 2תב הושו סלאומא

 'הנדבנן יק שכ*8 עי"שש כשמפורתהקשו
 שלצמג ושדהרילא

 ד-ה ע"א ל"ד בפנהות שהתוס' ובאמתנ(
 מא- יכתשבי קצת דמושמע רק כהנוכשההא
 הבוהנן בפ' הרב כקפת חמין ענש סלאעת
 אעשת המפלג שבס' תירה מאור שםהבזע
 כפשוטן ההברים הבקן והיי והרפאאשוה

 תניתם ויקי השסר שבהיכון דנאלבפירש"י
 "אממר כל דמועים ים2ב עליהם השיגההוא
 סובה העתר שגיא פורטובאל ובדפוס 4צן,כן

 מזוזות 0פירשץ מהצב הדשתאםשנכל
 5דלא 4צן יתוחמן 2ש' רוע הנףלמלא(
 אלא מאשה לקרוע שא*צ למדע הלכךכת"נ,
 ההאצאז דברי מדהה הכקסת 5מף, א'מצד

 ויצקי שכופת טונז' ההכפים סדרתהברור
 שאם לאצרר ויש ענש, כתיב הסרדמהת
 ב- יי*ה אצ איך הנזכוים החכמיםכהברי
 מע- הממוות ע5** שכתונין דרשנהתפ"4ץ
 בי וליש'י קמא ההי והסר בחרא הייזות

 הכישר בלשכת בקסת רמץ היפך,תחשש
 וצי מנהות 'בת" כהן טמורת סקקב כצוכלל
 ישליזצי לסטפת דר"ח תפילין לכתובנכון
 מהנהניי פמ*ש ענש כשיטהו היון שניהסר
 במאסף ס*ש ושע ענש, דן ס" איכהתניבש
 היכייר ולא סק*ד, להד בס" הפתרתלכל
 פוו- דפקם עפצי תווה בארר כמ"שאויה לכ- ומצה רפ"י, לעיסת ושהות מאניןכלל

 וטורמך הבדול בפ1ההס ועיין ורו"חטובאל
 עקש סיומת ובמאששה מזות דקם(צהרשתה

 בס' שראיתו ופלא כהמפוריג ישני דגםהרי
 5ה" 1פ' מלא מזהית נתיב שמש דבשהקמה
 ענש ר חסר סוית דכתיב באחת ק%8עאם

 אלא כתיב דסזזת הרשתי "ף9 שםיפם*ו
 עקש והוצת בן לקרוע שא*צ היינואהת
חזוק.

 פצים אלא לו ששאן בית שםובסוגיא
 וקטרין והסמים 0מו1חה מהי-ב ר4םאהד
 דתניא דר"מ 5הס כתיב משעות ורכנןמ*ט

 כשי שהדם נשחות סיעור אני שומע95והז
 וייי ת"ל שאין שנף בפרוצה מאץות שימרודח
 אלא ויבר אתר ויכה השין ייסף אחרריבה
 רא* דכוי אהת לפועה אכהצב מעטולשעט
 ב' רגל הסשוףף על אהמר כביהוא א"צרע*א

 כל אב בנה את 25ה שתי תקל שאיןהנהיזהז
 תה עשור אהת אלא איש מוחית שנא*מקום

 אינו אהגר יפהק ו' הגירסא רוםשטאלק
 הגימא אגנה נמחי אך במרץ "ככצצויד
 הלח ולושטמים יצהב דילן בשנס כמורוע
 יש וגם ריבף, טהר ורגשי אב ,בניןאדכא
 ואיך ישתות כהסב סירס הלא לרגעלתבנה
 ב- בזה העיר וסבר אהת ויעי לנמראפוכר
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 המה ששפרא כאונח, מלטשהששות
 רא" מייני מאי אאר לשצים דקאידלרש*י

 אפה הא 'כמהמית שתי נפיח מעציברקע
 אחת מאעה מרם הצעתם ב' ומצויךלמאן
 להצייך שעת לסרהב צריך באסא א"3סגי
 ד- דשלוגתא תם השמונת ב' על הדםהנאת
 בן לקמע יוחבא ומישחות על וקחברייתא

 רהטי אחר ריבוי מטעם ריי 4ממעסמזחות
 הנזל, חוחה באור ב"ה קרסו 8מ8מתע"ש
 סרב רש"א סי' בלבוש גם בן לארזאושויר
 ביתך שם דדרשינן כיון אכנתי י4אע"ש
 מאעה דוק משה ות"כ מיכין ביאתךדרך
 'דד*ע אך ימיינו אחד דבמ8רי ובעתיאחת
 על ביתך סזחימ דרש הך הבקא אב בנהזה
 קהותן ירכיתך ייצע דגם ועוב ערשקצין
 דונצק, אששתשרק

 דפיים יועמס חוששי
 לחכמים אך מיסין ביאתך קאי ע"ז חייבאחד
 דרק גרעינן ישניאתך וע"כ כן לקמראצא
 פתי, לגלו" פרטייך ולטרף אחתסשה
 על במצרים והתם דצתי דאיצטריךושפשר
 ה- כל היינו בבית דורשו בתופה שטויבל

 בגמוזה סזמש"כ ההם להזות 15צרכופחימם
 תודה טייבה אהד בפרא רק שתי כתובדלא

 ח9נ ויקא מצים ב' שעש %י מ9מתאוית
 פוו10- שבד18ס כגיהוק נציסש ורשיי4ץל
 5הרעצב*ם יזשסמים אלחושו אזיל הנקלגאל

 אזמם יזצחית כב' דוק כהזכירם 8סקבשומת
 דטםשתה לגלוש אתי הסלחית רשתיוצ*3
 שישה פתח עלרק

 שתי יל ומחבו עה*פ בא בפ'וטמכילתא
 יאכ- ששי הבתים על המשקלף רשלושהרזות

 יכתיב שבשנים דבתנו מאל דר*ש ועף,לו
 הנהאה ולא לי חנהאה זיהם אתוהאיצי
 דכתיב מעים פחדנים רנ"א וכןלאחרים
 שו- יצאק ו' לאית למהרים ו84 לאותלכם
 דחוין חמצרים שטש כוי מבוצץ לשלםמר

 והר הסמק על וכנה יטש מתחתכיןוסשץהן
 במצא ירש, השואיות רשל המשקוף ילעהם
 ישישי החיצון הרתח על רק "" אוםדלועי
 אוסר יצעזק ו' פנחות בשרם אגיהמאפמשק
 ישתיצון יל ישיק למרשהו שושי וכו'א"צ



 סבאישואלטוו

 כנקל הגח,א לחטן שמעתי ושמחתיע'ש,
 שהי ברשב*ן אצר וע"ש השמצא, עלבם*ש

 "מתב פיזי איצטריך למאי הקושיא גםביא
 מה ממזחה פסח דנילף דה"א לשפרדצריך
 אף ריבוי 7414 רהמץ דשאן מעתם אחתלהלן
 הר באר"1ת, עבש שתי איצשריך לכדכאן
 מאעה ילפינו רני דלגירסא יזל ששירכזפ
 בצירה ד"לפותא החיצון 5תח של שיקמפסח
 הי דברי גם נתחזקו הורטב-א "כהבריהחג

 חפ"ק. הנול המשבהמרכבת
 בחומש רשוי רברי התאנקו ועכזןו(
1 א"רצון פתה עלורק  לרקע או לחספוס 
 לכהה רק יצא "ויוא פו יההיב יתלוששיר
 מדרבנן, יק ויא הפשתים רופאיכחיצון
 כפשי רשאי חהין שמירה, סערם זיועוכנ"ל
 שווא ל5י הדר דובת דעה ע"א ד' דףחים

 שלכאי- ע"ש כרעתך ביתך וכתיבומצמרתו
 הוא ארא ולשריד הסה ענינים ונף נואהחה
 נסבר שמיחה, שמשים ועשי מהחצץהיא ו- 'בואתך ורך כנתך שהזינן עצביהיואא
 במקונג סמהכתבנו

 שיי שרכוז "סהרייל כתב לשהושקלי
 לי 5תחיס 3מה שם חיו האתגבנןאודהתא

 עכ"פ לא ואם דאחייתא על עוברץו"ה
 חיי- תותחים נכל גזה סאלקי ולאארהבנן
 סאתה עכ*פ שב"ר כון בהילולת ולשהבין,
 ממזדקן לעערחה 9כ*פ ושלי ההבן,(י4ע
 בוף רצל הציל ישסשץ רק תא תינשיקמץ
 ערץ יכנן וצחיי וקצווי לוזו זוקריידאצטהת
 מאחא להש סנים ששף %ף שמהריאלוגם
 ולנסיויהא ישמידו עביר בוו מהלולתטעם
 חזוק.טזוסה

 ירא כל כחם*א מלעושת תמוה4מ4מת
 צ4ד תיש? ובחשניה שם במהרכם וכןעצמים

 כתיי י סחיה המקאם בה יהיהיר ליהאשר*
 כהרעת פניו על שפים יראת %,יזתקתר,
 עיפוש, וכף אצ? ירצח למען חמשיצאות

 מי- ההכה להם שה" קמאי ימש1ציושעידו
 אתעש זה וסט עיי.ש, הרססת כפרשיהם%ת

 ויל עוצה על עתצכר נאמר חם עצרםליראת
 רחמיר .שמניח ועיין ויצע, רגע בכלרירה

 רגע שמא כיון שכתיש שצות 0%8מ
 ישובר כהקג לשן עמא בסוף ח41ר*ןאצבר,
 ' יכ- עייקש, מסקילה אף המיר וששהםהחבה

 לעקצה ממומר הוא ותל נמצא פוחתיםכנות
 שהה שיש וע"כ בב*4 רנע ככל הוההשל
 שלא עבוש בשה צד חיצה למשיא לותרמשך
 כנ"ל ואילי עכ*פ חווא של עברייןיהיו
 רדיית.לחלק
 סרי למה ושירייתא הה דרם יל*עוגם
 אבושם 01?*י למחוגתו דגלל 'גתעמבחצריעל
 י- חררה של מטע שביטל על הוכיחי לאשי'

 בביטול ועיינתי עוז, וכפושה תשהכהשצריך
 ויזע כפרה כעי אי בקןגג 'בשואיתענוה

 ב- עשה שבי אבל דלין, בשוגגומסיכות
 ע"ש ע"א י דף דובבים ומהא ילשעשחת
 ירי כבה"ד, ייקא וערירי דאפשר האי'אין
 טן סימן ח"ג מפייות שנים בוישת%"תי

 רצבד חלף כבר לוה אך המן מזע עלועבר כמצחי ש.ר תפנין הנצה ולא  ששגגבאהד
 "תצח .בסוף אתאמר" לל יימחל דבריםבצידיי
 מ4י עלעבר

 כשוגג רשבר הקצי חם וכוו
 שגנתו על להתעשת מחהב חסמת חווביל
 בירוד כמיש חשית קרבן כנגר ?םמ'
 5כל א"כ וטת שלשר ס"ס ובכי"ח קפצהס=ס
 ה- וצ*ב עטש "כו' וחגלה נגד בתעניתחי"ב עאצ- עונה נרקבי 9ל מתסשרת .בשוהתליפיף
 דרק %פשר ם*ע על ועבר להסתת,דמען
 סול הפרכא ועב*פ געיית ילא היאבמדד
 בשערת חסין דעא1ג בשיגג כפרהדצריך
 סתקיבת קצת קנמבאא יצו ס"ק כ*? ס"1*ח
 דגם לקמ"ש האף לחביא תכשל הנ"ל,8מ*א
 דלא דינא מהך כפרה צריך רעשהששוגג
 חמע*ש בסיפא, שם כמ"ש ההמץותיתהלכו
 בדין שצר שוה והרהרתי יקו, סרקמשנקח
 פינן וראיות כסתותן, עלא ימניזעהכשילין
 מששק שמקורו אין, זה אך כן, דיירחויים
 ושרביט ומצרכו מהרעיש א"ר ועייןכ"ג
 מסמריי "כב"י כן, בשוגג שגם הביאיווחם
 הכבהכפי ע"ש הנאה כשעת רעיקראבוהב
 לחתי דחייב דהטעם המרדכי 'בשםהתביאו
 השאור צד פ" לבר דלייהן משום וואעבות
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 לב- ברכה וההר מידי עודד לא אתהפפווטד
 דלא שסצנה קיים דלא שה יסכל עשש,סלמ
 להגהיק אברהם באשל ועיין שבלבתה,עשה

 רק א"צ ההקע"ת רויה דפסתבומטוסשאטש
 ק*ו זא אחר עד רשכ*פ היום כל כןכווהי'

 כ- כשוגג המצחה כיטול דמשום ומיהערש
 כלל הניה כקריא וכיש עלה קאח?נןהלכוחה
 'בשוגג ח5" כפופ דצריך בודאית8".ז
 למנצתם שהרעל לו כתב לא ולשההץ*ק,
 אלא ייה רלא ופיה תשהקו אייהשצריך
 83רה א"צ דשוגג בכה*ג דבעשה,חורבנן
 ודרק. לכורעכלל

 השמיחה מענין לשעלה מכש אכןח(
 טעסא ידמיין ואין שמצוה לגוף שהשאין
 הדבר בגוף הנה כנשל הבכוך לטפח ויקדקרא

 שסייה, דה"א בהבהובה המקוד מניןנפלאתי
 מצרים משסה מגז*ש ידעינן גופא רזהויחל
 ד~משהית יחן ולא וכמ"ש ווא דשמירההנ"ל
 כנכל, ותא גססנה ויל8ותא בחיכם אללבוא

 יצב הכ"ג דף ואתחנן גר' כשמ"קהיאה
 כל לעוצי לתרע" בהוזה ב4נ למקבעסייע
 רס"ה אמי וכו', קב"ה אעם נסירבף?
 קרבין ולא וכף ספחה אחקק ב"נ כדע"ב

 שפ- בעיני וטף בישין זינין דביתיאלמוחא
 כמציים וילה הילא קוב"ה דקסיל וכדחה
 הח' נסיוי לישראל לוע עבוד וקמציה5טן
 הרי עתו, וטף לבר לכו נטיי אהאנונא
 ייל- הך הייו ולנייד ומציים מהאדהביא
 סוף בא 5' 5פמכילחא ויא, גסותושתא
 פסה ים אם יסה קעו הדברים והלא5ר*א
 המשחית נתן ולא בו באמר וטוןמצרים
 ומות עויה בה שיש הציוח שומאמזהה
 שסידה וצא דענאן וספה עקש, ושטו*כ4ט'
 הזנק. החיצון בפתח יק החירם מן .4ל"אק

 ל"ד 'בקשישין לשם1,4 לודר גםואפשר
 מיי בעי נברי ידיכם ייבו הלמעןוכמצצה
 נטירר הך גם בזה יכלול היי, בעי לאנמי
 חמין מוחשית, סכרה דחף הכנזיקין מןהא

 מן סכמה ד"ה עשב לעב דף במנאותרשפי
 שם ימירשו כתה מיאנו ההוס' אפלהמזיקין
 פשום דה5כצה מצחה 2ה ואין סכרהבדצה



 סכאישראלע"ת

 והנם שיה י"ל יסרתם ירבו .בלטשןונכלל
 סובה דה4 בריו הב"ח מ"ש וכעיןהמצוה
 נתבה יאחורה שהאס דווותיכם ק,1כלמצן
 דה*נ ע"ש, הכיסה לכתן צמיד להמשיהמעם

 כלכמה 4מכ2ה ימיכם ירבו למען דכ'.במיץה
 ס-ל שריו המצחה  ענין עיקר דזה וכיןבו,

 אחת 5תח על שיק גויסנו לשיטחתלרש"י
 הץ*ק. כנול נסירותא דמעים החיצוןוהוא
 קאעא עינבר כצבן שיהה היתד וים"ו(

 הח- בחיך לא בוצץ וק מצוייןדהכהיקין
 . נשפוך טפה של דרבנן 4אקנתא ילכןדרים

 ערמן ננהה אבל הניצונה כפתה רקלחוץ
 טפח ירושש וייסף בקהס ימאשרנשדדים
 בין הנפומ "תי' רדה יכייל ליה*יהסמוך
 5א- למעש אולם ושימש ל4ב דיבנןטעסא
 זה ליהאע ור סה"כ מחטא ההשמירהרטב*ם
 ליישב יש ואולי חור, חוך בהדר 'גםשייך
 עדים בשאילת האריר הגאון ובהעיר מהב"ה
 ושיגאו ,סינקלס י"א בע"ז השאילתותש
ש יף אט מוכר  18 שח8 כרוחש 
 אחיך גילח ~בע"י על" יד" ארכיבתחא
 של 5משצ לזו אמר שיחצנת( קא מהאפל
 הצאך, צאתך  יומר 5ד ש.טך 8צ' עשבסלך

 ולא בחרא ובקרא אמר דאב18י ועבשתושהקאה
 זד מבתהו .בש"מ בהחכר קמא קראגקס

 פ- למלתא דדויקא וכתב צלך, 4'במסריך
 דישפר קרא נקם סדרתה להוציאו שרצוזום
 דרשני סחיר יטתק ילהנ"ל שיפש,צחתך
 המויך ה' 4צ' דתינטרי כתב שםבמנוות

 ככניעתו 14א הימין ל"ר דם"הה ימינך11'
 רק הכתקין מן שכורה מסרחה יה"כע.י*ש
 14א 8צל ימינו ליר כניסה דרך היאכווץ
 וכש- - וסוקלינין תירים הרבה לו ה"בטח

 ילא לעפתה שמאלן יד ה4 שיתוימציאו
 יושנך יד ועל קיא לצקוס לו _אפוארהי*
 יעי ימעד ושמח ואח-ך לין אשמעינןאבל
 אותנו  ששהמר ובואך צחתך ישפר וףחיב
 לחיי וכהוא ערלם רצד שעתה חס החטאמן

 שעי ואף ואצויין 'בנ"רר גם שייך וחחנצה-ם
 ווא השמייה אבל אבינר יד על לא הואהה
 הרסוקם כמשש ליראיו זה שסביב בפניםגם

 ברוגע ברב ע*ב ס' וברכות כהדאואחיך
 5צפ" חוכא פסק רפא לתפלה געולהרפפך
 ליסר שקוס אין רצכ'פ ידויק, יומאכרלא
 בי נפקותא יסה לחוץ .הסמוך בספחזדוקא
הבר.

 וצריר 'באמת 4וא שאם לזמר שישוכיש
 עוד שייך כאקראי רק ולפנים ההימיניבחדר
 לרנע מרגע ושב כעהיבר א5ל .ביאהאיזה
 במאעה יפגע דה"א לוסר ביה .מקוםמה

 נשאה הי' לבאת השרחמש, השרששתהלה
 יהוא כששדם י"א ברפתה עאורמב*םלפענ"ד

 הנכ- ולא שהשמר ישכיר 'ככשיוצא דלסהיק לדק- וצויך המזוזה, על ידו יניח הביתמן
 לחדר מחדי כשהשכין שמע מי וגםנס

 קרא שנקם חגיה ובם ישטר ד* הקראלומר
 דע'ז קרא לא ממדרש כמגיא סאונשסדע*ז
 עתה דבסח לותר והנהרה צלי, דן שוטרידן

 שכר- וצריך לשסקי לרמ"ד בו שהולךבפתח
 תגן פציה שצות חסות רה*ל הסובביןקין הותי- התקהו עלא ח"ו ומנקש מסזיקיןרה
 שסו השד לאצר ידו סריס ובכנימהצליו

 ובטעם ו*ראהן משהבתו ויתעלהידכדך
 סו1- 5חצד ומה חץ'ק, הכמב"ס שלונשני
 שכך הרמיש שכתב שבסרם הטריז דבריקין

 המזיקין 5ן  שסירה מקים שחיצתבטפה
 שנהימעה ושקדים 4צ' תפלחי אוסרשיוצא
 הכא שייך לא תחלה במידה שיפגעדמעם
 השקך כונת חח זשל הרישא לעברילסמוך
 שבי יש יתאחה סיב רפוט סיפן עייןשכתב
 ישים שבכניסה יתפלל ביציאה לכךמעסים
 הוגמדת יאמד לעצו לדיץ כבייצא אכלחץ

 רק סיירי והבא השיך שהזכירהקוששים
 חש*כ נסעד, וחבן דייקא העיר בחיךביוצא
 שעצא בפתח מיחץ פפח של הסעיףכל

 כמצד. העב הצירהממשה
 4-ד שם בפרה שכ' לשי חייב הפתאיםכל וב- ספל ילהרמב*ם יכל פלפולונדרך
 הכותבים אלו אבל בשץ השמותשכותבין
 די לא הס5שים שאלו וכר מבפניטהעזמות
 בחלה מצוה שעתי חלא המצתו שגסיךלהם
 ועטר השתבחו הקבצה של השם קשרשהוא



5ףפ .קבעישראל

 כמו  עצתן חניית של קמיע י1א כאילודחו
 הא חננה כנשל, וכר הסכל לבם עלעעלה
 אוחסנת יחיר משום הוא המצוה שבטללדב/

 שסירה, לשם שמכדנים סערם ולאבמזהה
 ומ"ש ובה צ' סיח ח"ב אהע*ז בחרסועיין
 4ט' הפפשים שאלו שכתב כיון אךעוד,
 דהאי 'דסףל 15י וכון, קמיע 'הואכאילו
 "~ף ולא 'בזה נכש ההמימירה הסכנהדאין חי כנ"ל לחמצות מעם חינו %ר ייבולטען
 ס*ל ולכך כנ"ל המשחית יבא סלאהגז"ש
 בכ"מ באמת אבל חץ'ק. שנין הפתחיםרכל
 וגם וכה הבית שוטרת שמזחה דאה*נזם
 אש הבית לשגור בעוהיחה .הכחזהא.ן
 וממילא הקב"ה משנת לקיים שיכויןצריך
 כרושש ועיין ענש, הבית שתשמורנמשך

 לההפיכם דגם שיי שם, 4במציףטבהלקיט
 שםיה~ציי

 מ- כאילו שניאה ש"ל הרמזרם ובדיתיק שמע- סטיו הפיח בס" ובלבוש
 ר ק י ע ו" תמן "צ* קטיע לו לעשתכוין
 היא המנה ובמכלל הוי ע"ש, כשצוהכהזח

 אין 4ט*ם וגף ייזר מלמען וכנקלהשמירה
 בין למלק לד"רי' גם ושציר הכתמת עיקרזה
 ומצאר ג"כ שמירה דמשום הכרצוןפחח

 ודו"ק.הפתחים
 יצותב?ם דאלו שם הרמישם ו00*שז(
 להם רואין מי בכלל 18 15י 5פףמבפנים
 מקוי צרב 5טף הספשים וסילו לעוהקבחלק
 רשיי חהגמ להחשב, חלק לו דפין בדהרו
 ובגלף ושגה בסי' מבאל הגדיל פרדס'בטן

 כסיף מלאכים ף וצדייה סימנים ~אהארץ
 ובכהוזה ופנו וסימן מיכאל הדבריםשדוית
 קה ג"פ כת"כ הי' הסיר יהירה ו*שכתב
 בטף בכתב שה" וסקל  הוי ע"ש,וכד

 חשנה אסאע בתהילת גם שם חמיןהמזוזות
 בחייהן אמישית בששה בנשני אלאנכתבה
 יסבל 5יי ענש, וכף ישאל .במלאךחמה

 בפ- תיחמוש המלאכים ושתבין יידולרצץ
 הודגלו י'8 סימן כיהדם הבן הסתתה,נים

 כשוף לכתוב ינית שמירת לחומשת.השילם
 דאינו הפלאגים נשפות הזהמותהשווות
 וקירת 'שסיוה יציאתן אך מצלה א"ששסובא

 ב- תמצא עשויות ושאשי תותמיהמזיע
 מה- הבית שם יבהגהמי*י תע עכ"ל,פרסקים
 לא בהן וחין בלקויו איהא דשםרסיס
 וכן שמידיי תוססנו אך מציה היאעיכלבא
 וכן "נו/' חינפת אך  הלאסן כרששךנראה
 ו כתב שפאה רבינו של שבנ"ע שםהביא

 ע"ש, וכו' ישסרך ה' המזחה תחתפסוקים

 כלל הששו לא וחאשונים פהוקים דיגך"רי
 חל- ש דאין כ"כ והחציר ההמביםלם4ש
 הקז מהווהכה שנפ"ג להרמתכם ושלעוה*נ
 להיות כדי חילתו יתל אי טחב העובדוכן
 מין, הוא הצ' הגולמים רבון ובין ביטמליץ
 סצ'ז 5בפ*ב ששלחלשה*כ, בהוו לאפרועוז
 לא הבלואיס מכל חהד לעבוד שלאה"מ
 הרע 'שהשבר ובע"פ וכון גלגל ולאמלאך
 בהשער תטעו שלא ופוג וסולקים הואשבז'
 תמן ביניכם מהאד להעת אלו לעבודהלב

 בפי בסזחדדין בשישים וכזה ערש,ונורא
 ציי לעבדם רואי שרן הע אה' ביסורחלק
 בלי אליו אלא אליו לקרבם אפצעיסלהעת
 ד4שמ ושפשל עטש, 1%8הצבות "ט?1בד

 שטות ספנים הכנתבים שלו גםלהרטב-ם
 אלי ולשה ואמצעי כשחשור הףהמלאכים
 חשה סרסיר כשגין והול צ*2 אך"לשתאב
 וב- וממיס, מכניסי לאזהרת בטצעעישו שהר- מה בצנין הישגתי לה השסדהמומת
 בנחר- ספרנם שמהרצל קמשי ס" אונחחרס
 לזמר שמיאן ט"ב עסיסה נתיב פילסבות
 פלאכים עם לט יראין יהםים סברתידיוש
 ע*ץצ, תצלה קיל שומע שלקיט זד כ"אכלוט

 הר"מ בטרש שקב אמבה כראשהעשברבמיל
 להקשות ואין כ' אסצשים לשומם הצייאק
 ואופלץ כי המלאך, 8ל יעקג שיאפללמפה
 לרציי אהשגחה ש6ש חף והמלאך יודלוק
 יצטשלה דאסצעי להבריו ונמצא ע*,צ,לל
 א- שליח דהםלאך נואני חמהנקב אסירג"כ
 צדקו שסו בשופת אמנם להצעקהקרנה
 שהצי קרם ס" צנח מהב"י הנשא כפגט"
 עשץ- למליז צייך היחיד אבל מליץ א"צבור

 כנשאי שיש בציבור דגם החלהשהאריך
 מחי טשפקת וכה הקדשתה תסרהבתיתובם



 לבקש 8"אד חורש עדם אין וכר בוץלצח
 תפי ויכניסו 2ה8רנו והלחצו הרחמיםממלאכי
 שהוצדו מאר לבקש ותדל לנטה ימהנוהתנו
 וי אחר אמנם וכר ושפלים אבאציםלימין

 י5צלגלו עלא והוד ירא וסו' אפנדיםממים
 לקטר אמר הלילה אנוו זור לנתצתאוברים
 נש- בטשקנט לתלית וכף השנהםלמלאכת
 צ' אות טבק 2מתד דכאה ע*ש, "מףוים
 לי ונמצא בט4 משלה ארבעת צרכיועיך

 חן- שיתקבלו בציינו שויליגר ובכה*נפיתי
 הרמי דגם להיפז משפשר שרי ששר"ל%5

 ואמ- סרסור 2צדר שה נראין לזה מררה'בכם
 אין חמצעיחו וטבלא כשאישב וק עתהצעי

 שהבז' הההבדח להשיית להתעללטפשיות
 פרטית שמשגחה שנפסח האי תה טלאךעף*
 כנגל השפלות שנד אם סשא*כ להםהנו
 להויתם חפשנו שיתקבל מליץ לולהשח
 להרמונם אפשו וגם ומה עשירלכר'ע
 בכדי להמלאך והקטרה עמשא בדיךדרק
 ס*ש י"ר וההש 18ה, ע"ז בטהר שליץע"ה"
 לום הזהכח רכל יחדם לאלהים זהמתבזוה"ק

 וברס- עתקה סיחה חייב אלקיים וצקראשה
 בלתי ואמר המלאכים על שמווט כהב.ב*ן
 וה- לסלז5כיו עאזזוצחשים 92שצר לבוזל"מ
 לה- 8מצקיים הם שגהה אפצו לעשותשבו
 עוד בכאן ייש ונף מאחי רצון להםפ-ק
 בררך מו18"כ יאש, עתיק סוד ותהבדרך
 והיר- הפרדס לס' ושכזפ יפי,  שפירשפלה
 המלאכים שמות לכהאב עיי המורי.חים

 מליצי קוס שהם היינו והחותמהתתפנים
 בסכיי וכמוש יבד"1 לא שע"עות"נועוור
 חמורה שדףא מזוזה ספתאח בא כפ* הנקללהא
 וכוו מיחסית "ש5ות עשרה כהשיש

 עעיתינו גרם מי אלא המשחית יתןשלא צאכףי
 ע'ש, ובר מנפילים היו שכשוכם כיומר
 שיפי עשר מליצי מהמלאכים מבקעיםה"ה
 פנים, והסתר המבדיל סמך יהף שלאעלו

 סכל לשמרצו וצוששכים חרתם ישלחוהשזרת
 ודולקרצ

 המלאכים ש1ת שכותב כיוןולהדפב*ם
 וד"א וף'ש כמשתף דהף יזל המזחהשפנים

 ולזה לעצוי יצור ומיסה השהלם מןדנעקר
 4%5צי כנדר חף שבחוו משא"כשלחלעה"ב

 ועיין - חז*ק, זורי ולסיוע כנ"ליושר
 מתחית ראיתי חלוש מזחוח  דנין הקבהבמן
 מלאכים של וכתיבות חותמות בהםשיש
 לשמור טוב יותי לא יכי זה ?וה לאוקביה
 ישפוד ה' ומד מנין בשצפו קב"האותנו
 בני א-ל במלאכים שנסמוך סמה רעמכל
 יזה לא כי לגנזם ביהם לקחת לארלסה
 אפ" הוסיף לא בלש עאבר ואדרבא ביהה'
 עכלכם, 2חשפסרם זוכרם יצא והמה חאתאות
 הבמכות סעפי דאר במצודת בהרדתןרכנה
 ה- על שמירחו סמל כן דהעושה 5"אמ'

 הרס- שיטת ושסבר כנ"ל י"ג עטש,סלאמים
 דהוי סהרננב*ם כ"כ ההסיר לא ומאםקכם,
 שלא ופלא חלעה*נ לו ואין בעוזכענף
 כשיסה שהוא ומצהיר וקנח תדבריהביש

 המחלוקת דאין לוסר אפשר והי'ממוצעת,
 דצ"ל ושנר והיראים רשש בת כ"כיורקה
 במחזור דעיין לההממכם בפניםוכופשן
 מופלג א5לאכים שכהלבין מווזה הל*ויסרי

 גם ובכה"ג ע"ש, ימהלו בכיףמהמפורדת
 וס*ש - הישק. כלחצץ יחף סהרהההמפ"ם
 מרש יתר יווא י"ל הק', שמות גםההסבים
 הק' שמות בענין שכזח שני מאמר.בעקרים
 "י % ום הותר לא כי המלאכיםושמוח
 ית' לו ומנתשים הומות אלא בתפלהשפות
 המזחה ום לענין ערש כלל אחר שם%א
 דהתי י"ל ויקא ובכה"ג עפש, כוזליןשח%
 קיו* שסחת בפנים שכותבין הרמב"םרעם
 ודויק. מיוחדים שאינםשים

 היא הבתיזה להרמונכם יגס ואפשיח(
 דדלא מצרים דפסת "מגז"ש שמייהבעצם
 בעי לכתן צריך ום*מ כ42ל המשחיתיבא

 ונרעש כמ"ש פשיקת מצות לקייםשייתה
 המזוזה עצם על סומך אי% שהוא כיתאך

 ובשה ממלאכים שמהת לזה ומצרףהמשמרת
 והוי הסלאכים על שמירתו כמטילוצהאה
 סקו בזה וי5ייו[ך ננ"ל, ירוא ש"שכמשתף
  שכעת מבאסקאחיץ לסהד'ץו משבההסדר
 הרמי על שעמד עתה וה שראיתי לאוריצא



ש% סבאן-ייראצ

 ח היי שחק ומ* שפפף פך ומ:מם
  לשם ששכל רשנה נפש להעביעוטבעו שאיי פה כפז שחת ,צתהס
 עתר יפצה % ליקט שיסיף אף קונומצרת
 ערו, יותר ונצבע השכל כזית שיזמומכדי

 סגי שלא שסררה נואני דעכי א*שדלפיאד
 שסידים וססיל  עצמה ושהורה בתמירת*
 חשק. ודקק ש"ש כמשתף חיי המלאכיםעל

 בה אין דהסץרה: הרישום דש,טתחן.4ל
 שהתעזה יודע הי' האם כלל שסירהתרגלת
 והוא יתיש ועבודתו השבחו ירחץ רקהיא

 לוודוא ומלאכים קמושים שפותסוטיף
 כען וד"א שקש כמשתף הוי דלא דמישפיר
 שייי ולא לשסייה כלל איבה הסבואדהוית
 הספ- שאקל ודיש לשסייה, השסות עםכי
 הש שהמארה חושבים שהם והקאשיס

 שאינה המצוה ובנטלו להם די לאשמירה
 4ט' סרטיה ספרה שעקף אלא שמירהמשום
 להם אק גרא ולזה קמיע, ויאכאילו

 קורע יקא שהמזווה שחהצביז כאץחלעהה*ב
 יבהן פוסחכן ומ"מ המצוה מהותוזה

 הה המלאכים על שסירתן ושהליןמלאכים
 וכסלואם כמשוחם לפי ורבא שרשכפורף

חץ**
 אצא דסזחא והוצמדה לעיל%פס*ש

 וכטה כנ"ל, 4י*ג בפץ לההפככםמהחטא
 ממצ- הגדש י"ל %מפז "דל, אנהבו
 מחטא, ששהה על המשהית יתן פלאחם
 קדקד בלשון הרמיכם שנקטהה

 וגאה של קמיע הוא כאייי ינףהטפשים אשא~
 העולם, 'בתבלי המהנה דבר אחה חמהעצמן
 חשק. לגוף הוא שהשמירה וצוביםשהם
 בבל איצ המראים לדשיי דלנהיאפשר
 3ית הנדל ורדב*ז הקרה בם' כמ"שהוסיף
 תכסיף נחטא וצבירה יצא המזוזהדעכם
 83ט% ח5יצ המק לשמירת השאחכיםשמות
 5ז*ק. עגיניס 5ף שש "8%מם ששמירחו

 שלח וכר המשצן פנק בפאהובהישלמי
 פילה לך שלחית ואבא וכף מזהה חדל"
 ע"ש וכר לך מנסרא והיא לך דלךד"ת
 *ץ סימן שכע באר ובשורת סה"נוביסף

 לכאור ושתי ינהא ייושלכר סעדהנחש

א* ד ר  א  ענוה ע*א וחף אנוש 
 הפצוע סכה  ההר שהשמידה ככ"מיפערו
 בגגי ו" צייד איד יחה ופדוייבהבחר
 העידו ולא ותפלא סענה במצתש"ש
 יימל 3תב מטעה זה" טוף וואול ובזדבזה,
 סאתה של קייטנה ל"מ שלא התוויהדכתב
 לעאית שרי אם וצא ע"ש, קמיעה לשםרק
 המיה שבסוף כיון ייראה לרעביי אךכן,

 לשמירה החותמות המלאבים שמותכותב
 ודו"ק. שוי גם שייךהה

 הרסי לדעת שגם לדעת הראיןועו"ש
 לשסיתן היא המזוזה שסוית אפשרפוס

 וחיצון, בפתח וק הסמוך ספח שנךואפשר
 מהות דלהרסב"ם כבמפשיט כשסרואם
 מה ליישב כזה פי' לשומרה איבהמעזה
 פלולן ההמבים ששיבה לעיל עוררנווכבר
 ל- מסמוך בטפח לגג במנחות ששםחנם'
 ומשגודש הע"ה שם וגידעים כסוד וכרהר*ה

 לוצץ בסמוך טפח נקטו והמחברוהרעצות
 חק שמירה עיגמה יאי א*ש היפוקדכנדל,
 בפהק רק זה נשה לודא הסמוךבטפה

- 
 וסמל לשיטתם והסוי היראים ולרההצצת,
 ת"ל דלא הרמזכם מיפ"כ שסירהדענינה

 היתהים ככל ח4 לחוץ הסמוך יק אסכן
 נפחז רק ולכורע הנ"ל דרכינו ולפינרוסק,
 גיא לקוץ הסמוך ס5ה דנקס פשרחריצה
 3קאה18נת דיקא טומא דלא לדשה כאגילנקט
 שוטמה גו הולכין קבאבים 15פש לריאתרק

 ס* בבתק מ"ש תרצין פריין טפיווכחי
 רויך, כנס בעיר דברע"ב

 ובפפסי
 שסיד

 אקבע גבי כמבהיר והוורא עלסא ומארצה
 לאלץ "המתבר הרוחקם נקם ולזהרשומת*
 וכבט- האמצא לתשר 55ף להוץ פתחשכל
 אפק. המצון המחא רק ואםלית

 ויקע אשו מבש גם יזל זה הכדרךם(
 בבצה כפתה יזקא הכתף נמר והזחהלקבוצ
 יוקא חסדיך ושפח כתך נסי ותל"כידוע,
 סק* רש*ט בסו" דעיין ושרצון,בפתח
 מץ לדבר יסמך המההד בשם בב"יסם*ש
 להר שכן כתשע ובין חד ולבנימין'בשמוק



 4ש

 ארצות סוחר ספי 4טח ישמז שאחןהת
 מאשה במקום אלא הככינה  השראתשסע
 חופף כנימין אבל אים של כתפיו בץשהיא
 ע9ש, שכן כתפי וצי מלבד העם בלעלע
 5צאמ חנזה השמורה, ווא ששםאיעו
 ושתע שמירה 2אהמאעה ברורה השףסמך
 ייצוא  עשורה דמותם ילאצ9ל וכפונקם,
 גם לשיסחו ולשה הסמוך טפה ההיצתנפתח
 בס" שהימצא לעג* ועתר אכהעג נ8רדי"קא
 ה' ויאמר ממץחא על א? היניח י"ארפ"ה
 שימל הכתף נגד וריקא ח"ה צאתי,ישמר
 וביתר הציהר שמירה דענימ ידיולהניח
 נשא ב1 5עא מאדוק נספה*קלפשפש

 בב41ר ומובא תבוכו כה ןה*פבתוספתא
 מראשו 2מה ידיו להרים דאטור בסתועכר
 גנך עההה ההכהה וא*כ תשלה מבעתחון

 לגג במבחנת וואה1ס' א"ש י"ררכבוהכוקף
 דכ- יטצילה פ*ב דהירד2ילמי ומחי דגהע"ב
 12הס ע"ש רילן השקנס על אפלק כתפיונגד

 וריקין והאי כ"כ ס-ל ללא כנ"ללשטנתם
 עיקר השמירה ענין ואון פושרית מכבהחף

 הזיק. הכתף גבך ספל לא ,חאא סאתהבצנין
 לה5החמ סמך שכתב הנ"ל דהסהץדקל
 שם השכיבה שכשרחת דביל טעם שוריצה
 דייקא אי"ה "המנא כס"ת היד הנחתובעי
 דסעיק- יצדיק צדקת נהאה הלץומול חז** הכתףסו
 בפתח שדק ישורי זי*צ אבותק דבריהא

 אעמוד בספח ממזוזה לעשות "שההחמצה
 אדהבא לאצול מצימתם בחדודם אבללחוץ
 המעוה שמ"ר שיראה באמצן לעשותיש

 והרכק זה בהרד המן א בהדר ביןלפניו
 ועילז ויראתו ושהבחן יתברך שמוביליד

 עיכל יישפר ויון המא מכל השינתיומרני
 אכיההר. טחלה יפכל רצפגע
 זכיתי י4א אנתו וגם "ייתי נערי(
 וטה "שמש מאור קטצה ונקחרה אותלהבן
 היא סורה אד חציים בין להתהלךלשומא
 סירן באוחז יוסף כבהכי צריך, אניוללמוד
 סור ההפר ל1ר מפרצון בטפת נתינתהרשנה

 של דברים ויהסה והגם עכלה-ק,אויריים

 וכפניגהדת שומר גבוה מעל גבוה עולםרזי
 המשיג %שסיף שירדים דאורייתאורזי

 כד אבן הקדישים מדבריהם הסבותשדכוא לניצוי
 דא דתליא בראשית הצי של חכמתוגזרה
 וכגדא פשושו סעי העת מקרא ואיןבדן

 ע'*ב המפו ואהחנן שבזחהיק ופלאיהאגדן,
 סף ורואך צאתך יוסוו ה* כתיב ארזאזן

 מכלא אתעייר האי צר תינח צאתךישמור
 וכו' צנע נפיק כר וכו' רבית" לתריס4צ'

 רוחא האי חח תא וכר בתרציושחרשים
 שנקט עי"ש וכר תרעי בין רשאריבישע
1 11י אונשםרבוי 1  רבואך תעתד 
 אלא לבית חוצה 1 הבית כויך הכעבהאין
 חכך נפיק נד וז*ש כוני ותעה צאתובעת
 לשמור העיסוים דרך שאין היות עםערל
 קיטש. ובו נש לבר ל" ויזיך ב- מחזיקים כאור הנית מרתח רחוק%לא

 בין דשארי ביצא והתא דהאיימקש
 וההכרח הפתח בתחלת שווא שהואתועי
 יתרו א"ש לפתח הסכוך נספח המזוחהליק
 חבית כל משתמר עיכז ודייקא שם אחינהלו

 דתינטרה היני בי ניצחית שם רה"יכם*ש
 רפוא בטונז הלשת ע"ה עבש, חבית%ל

 הי* עתשם שם, ובשכך סיג רפ"טובלבוש
 פנים .לצד לחוץ מהססתך ות12עה אחינהלל
 ורופק. ושי אצית כל ישתמר לאשנב

 לתתא דא ולנוכל ע*א רסנהובזחד'ק
 דגינו עיירת, וכר טזחא אתקין ב*נסר
 שדא דחסמתא ורזץ רזי הוא ווט דא"בל
 גבחה מעל נביה סילחא תליא דא,גל
 דלבר, וקלשין רעשף וע2ר' לתתאיעד

 על שמ11לק במה מלך מקדש הרפ*זובב"
 יטווזה דביים של בצודן שמיר"ם מצתבעל

 ל- אבל עילם של ברושן העומייםעמרגרים
 12דרש עזה ינעם נכשה דבר סוף הכלאחר
 המאשה יל תנאך צאתך ישמר ה' לעילרפם

 למתיקך נשחח אעוקד השד מן משהךישמור
 תטמר אצלך הניצב ומשמעפר יבואךבצאתך
 כני קצוץ יבוב יעבה ומה עכלה*ק,גביתך
 חשר סיסיו בטירות ראה שלא ועסלףפייס
 והחלו2אה הקלה ירעשו שכיל עניותלפי
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 - דסליתות א' ביוםדרוש
 וש- קדותך הר אל תביאנו מתפלליםאנו
 אל והבישתים כמ"ש תפלתך בביתמחט
 שכתוב כמה אנו איסרים הבה )גד, קדשיהר

 תביאנו דמשסע פהכתוב, האתומבגאים
 בענין ולא דייקא שכתוב כמה וכהושסחנו

 אתם י בפרשה - רבודנה למה וצ"באחי
 וגר ה' בכוית לעברך יגף כלכם ה-םנצבים

 אתם ואידך הכא, בא"פ, ד"פ אתםובמסורה
 אשר ראיתם אתם וא-רך תבן, לכם קחולכו

 נאים עוי אתם ואידך וגף, למצריםעשיתי
 וגר,ה'

 מחיתי לעיל שאמרת הכ' בהקדםינ"ל
 אלי עצבה חטאהרך וכענן פועיךכעב
 וי פשעיך 'כעב מחיתי כבר דאם וילידוגף
 א"כ חטו ייל כבר מן השין חטאתךבענן
 מה על והרי אלי, ערכה עוד קאמר מהעל

 כלל. חטא בו שאין אחרישוב
 הימה*נ ושק* הימים 'בבא רהבהוהנרחה

 לפנים עבוי מיפים 'מהגו כתיקונם בעצים-
 ל- ולהוכיחם, בנ"י לבבות לעודרבישראל
 ר חסמתם, יעקב ולבית פשעם לעמיהגיר
 לשניהם מעמץדין לישראל צוה בעתאחולל
 לבר עצצנשין כיבושין דברי להם הימרוקן
 נכנסין הלב כש היוצאין מדברים אדם,12ל
 אחרייך, ולהטיב השי"ת אל להשיבו הלבאל
 ל- הבשתי נעצמי, אני שתבונן סח ז811%
 קרדשים לישראל שהציר אבכי סי כיממקנא-
 פמני עררך לשין וצצה טוגנת והויציתם, פ- על המלכיחם לההגהנ היאך חי איל בני,

 כבר אך להשיחם, כלל תגש והיאךהעני
 יחף דהצובו תצדקו למען חתה ספראה*כ
 מלאחידע א"ע למטע הטל הינימצ"קרא, ד- - הצדיק את 5עצד"ע ארע יצדיקושבניי
 הסר בנלות אנו שרזיים בטוובותינודהיה
 ש6 לך ואין שנה, ותתוק מאלף לגועלההלזה
 לך ואין עברתה משל מרובה קללתושאין
 ישראל וס בו נשפך שאין עתה ישד מאזיום

 הראי את ששכחות אחרדפת שרותהקוה"ט,
 וההשך שהצר, לאין עו בניי וסובליםשיצת
 בהיוהם כיאות היידע אל לע"ב בניייכולים
 שסוי יבינם ומי יחרם זמי כזה ימצבבמעמד
 5' אל להשיכם אותם ינסו אם וטףעה
 6כל החכם נאפר המרובר במה יבינולא
 תכער לא במכתשת אויל את תכתוש אםאדם

 ראש כל כי סרה עסיפו 5מד ממטצהלתו
 נחגסו וכבר וישמחו יח-ע השי"ת התרילחלי,
 לא 4ש שכל רב בימן כבר נתגרר אשלגשים, הט- עשרים עץי בתאיבה  ישובו איליבנ"י
 ב"ח4 בנ"י באנש כעט חץ יעזור, י"אעזר
 שסחך בשנים רבות מאהע והלא הללהריס
 בשיי שנים יאלף הצם שיעות חין שרלים
 זהם אף אבל - יעבור כי אתחול כיוםניד
 ישד כוי, ורב ההותר די לנו 4וא בלבדא*
 יסע 2ופ*א וו* דשובדא כ"ז, ימשךמתי
 הבנסיי הגרל, 38חוש ומעץ הרתיעהעגלתו ב- לפוער זי"ע פצכארה חלף צשב ר'ההדק
 עם לזח יכל ולא עשוק בוז לחקך משקעפוך
 2ט1 הסבר מ4 תזין עצא אין הבוז מןוכבו

 שבררנו הלם: של ששטן של הדנמםהש
 לכניי סיד 2צמ1זה שיפגע יתברך ונסןווון אה- ויחור ליציאה דנטירה שטצמאבסוד
 עוי של ברומו ושאמרים הדברים הן והןסה
לס.

 בי בורשו חת שיעץד כדי אזן פשסהלפי י מצוה  טים יתבהם ואחהנן4בויק4צטי
 המהשה החמת ורך על ואמנם ובששטצכואו
 כל ע""ש 5מר וכר ישראל כנסת עלרמז

 באאד אחד שמתאתדין לתרתה קדשודברי
 מסחווין לה גלי וקוב-ה כין עמאאמשה
 בי שבקין גין הלקנו יעים השיכתיעלף,
 ילי פנפלא4תיו והשגול חבצן לשמההותה
 בקרב הלקיש ששם ןל השלל להודותחפת
 אשר כמהם ככל הלקינו אום דכא הפלחועמו
 נצה-ם ולנצח לעד שמו וברזך 5ואיזך ב- סרבית עיניהם 4טה יבינו ולא נרשולא
אסי*



 ובכה בנפער,  עצות לויות ירע דכא ערבצללי
 נאמנה אני יחרע רבש"ע, ואסר, רבהבכ"
 המרובים חטאותי על כשאנש ל4 5ניצשב"ז
 רבש"ע - אבל אליך, בתשובה שאארבסדי

 כששרוי בזה גמצב אתם ממך אני שואל-
 אליך, שאשיב אתה רוצה זה עריק בבוץאני
 מ- אצא ה8ם גתשובה להצר בך יכולאיני
 בלבב אליך לינוב אשתול 4ה ובוץסיס
 הסרבה לעלקי% לומר אנו צריכים כןשלם,
 החשו- עת דודים עת הלש ובימיםלסלוח,
 הוצץר הבוץ בתוך עמוק שקועים ואנובה,
 מה ועל לשוג היאך יחרע אתבי תגןהוה
 וי לחלקינו, מייחל עינינו כלל וכברלשיג,
 סומך ואין ולשמאל צחר ואין לימיןפניכן

 לחומר ישעל מכח לשעלה כברוייסורינו
 נתחיבה לחתר כלל אפשי ואיךכשלנו,
 כה2 במצב נמצאיםכאשר

 כהות לשבר כל בסרם הקבסה צויךע"כ
 ביץ הארץ מן הכיסאה רוח ולבערהסמוא
 אל מעט ולתער שהמנו שת למצאשנוכל
 אין דבלא*ה שלם כלב לשוב ובהבלדעתנו
 ה- וזהו כלל יחרעים אנו וצץ כלל לבל%

 וכענן פשעיך כעב אחיתי הוכהתשובה
 ואת השמאה חוח שאעביר 8"חסאתיךן
 המסך והם פגועיך יף* שנברניהקליפות
 מחיתי אשר ואחרי קונך, לבין בינךהמבדיל
 לאוב ותרע תובל אז אלי, שובה וסףכעב

 ודק הטומאה כע בבר נשותיך כיבתשובה
 ה' אל  לע"ב בנ"י יכולין סם ובמצבבאופן
 בחמץ וענתי השינוה, רודם" כל כאוצראבל
 וכן לעוב להם א*ח המדרגה בסתרהסלע
 ישראל אין מלאכי( סוף )ילקוטאחז*ל
 הבה ש90 אל" שיבא עד תאיבהעושין
 זנה. הנביא אליי (אע לכם שולחאצכי

 תבן, לכם קחי חתם המפיה תורתחאת

 את ויצבטי נאם4צ שגה רדדו ישבושבניי
 ישי של תינוקות שוחטים זהי בכרךבניי
 הקקה וענר ברמם, יוחץ הף ופרשהראל

 אתם פרצה ואמר הענודה את אח"כעליהם
 היום נצבים אתם ואע8*כ הבן, לכם קחולכו

 הטיבו ולא עמדם על ששמדו פ"כלכם,

 הועילו רלא ה', אל בתשובה שבו ולאדרכם
 הועיל לא השיית* חל להשיבם הצרותכל
 ב- שנשתסו 4ה לא משף השיעותד קושילא
 וי עכו לא ואפיה מצרים, מלך למעןנההם
 עמדכם, על שחממים נצבים היום נצביםאתם
 מצרים של שר טצן ממצוים בצאתםואפ"
 כ4ר מבדלי והללו הללו עע*ז, והללוהללו
 ההוא ביום ה' שהושיע לאחר ורק וכו'רית
 וגף מת נוצרים אח ישראל וירא ישראלאת
 בה' האמי% סיד וגד הגדולה היד אתוראו

 עויתי אשר ראיתם אתם וז*ש עבדו,הבמשה
 מאיי כאשר רצ*ל וגף אתכם ואשאלנוצרים

 מיד והושעתיכם למציים עשיתי אשרתם
 מיד ה', נאום עדי אתם מיד -צריכם
 כעז סדבעי, אמת בתשובת ישראלשבים
 הפ0והה. לעמרמזת

 ויורים ישראל דכאשר מזה לנוהשלה
 שי- מכדי חלשים והשכל זעמת אזוסחאים,
 תוכו סה על הנביא וכמ"ש בתשתכםשובו
 עתר מהליחות ההצרות סרה תוסיפועוד
 שוד ומתרחקים הצלולה הדעת אתויותר
 כעב מחיתי כחשר ורק  התשובה סןיותר
 בי אלי לערב נוכל אה*כ וק הצללורה

 וגנז/מסלתיך
 כלכם הטף נצבים אתם הכי יל4פובזה
 איש כל פי ושבטיכם ראשיכם היא,לפני
 ולא בשלימוה כ% נצבים כלם 9"ישראל
 תיפול ולא מישראל אדם לשחם סתימההמסד
 כי יחסר לא באשר ורק חרצה, מכםשענה
 בין לכם ויש בשלימות מהומו על והכללום

 - וגר חמיכם ובין שבטיכם וביןראשיכם
 בבי לעברך לך לוסר אני יכול כזהכמצב
 ליצג לו היום אותך הקיפ לשען היא,רית
 ערהו קהל ושיקוסם ית' ברצתו חלףדד*ז
 גם יקושם אז לעכז לל ויעשינו חי א-לבני
 חשו השי"ת ורק לאלקים, לך יהדהיא
 סמנו להעביר יכול ית' הוא - יכול כלההש
 ב- וכמאש וכל, מכל ולטהרנו העחהםרוח

 בתפלת קום יכסיף לא נפלה עה*פזוה*ק
 הוכל שלא כ"כ שפל למצב שתסקלישיאל,
 האה לה, חקים קובנה ברם מעצבתלקום



קפה מגאישראל

 להנע. פח" הקים% ההביסהה'
 היורה קבלת בעת אפרנו א%והטה
 בנ"י על ירוקי האוש  ואפר תשפע,נעשה
 לחודנייכו, פובףיכו דידסיחו  פהץ4עמא
 קיום ע"ע וקבלנו כך  מזננו חנו סיםאבל
 ידענו לא שאהיייז אף יל והמצוהויצהה
 להשיית בקשתנו 41כ בוערה, בה כתיבמה
 שרבו ל1גצ יאסר ועל כד היש הואשחף
 ה' השיבנו אלא חליכם, אשובה ובח"כאלי
 תראה ואח*כ צדקך בימין וקרבינואליך,

 צוית עתה אבל שלימה בתעובהשנשובה
 תשובה שערי יירעיס ה"נ% סבבוצרבות
איים.

 תש- אלה גם 5סדדש לפרש %כלובזה
 אלהיך אלה שאדרו מעגל מעשה זהכחטה
 הר מעמו זה אשכהך לא סטיכי ו2ףישראל
 מישראל השיית ם דאף השראהסיני,
 אסלים זאת תה"אג אלישובו

 בנ-
 לקיים

 בנא אס אילם נוהג, כמנהגו ערלםאם
 'בעצור כ"כ ויסורים וצתת בגלותשךץים
 פטשפהה, הוניים מעיד א* ושהיוובמצוק
 1ו5ךים ורגע רגע ובכל מנקד תלהיסיתעקד
 כלל יוכלו איך - חףי כליון בסכנתישראל
 אז להם בצר השיצת ובדאות 8', אללשוב
 זה אשכחך לא שנכי לישראל להםשמר
 לי נעורה ישראל שהקריסו סיני, הרמעמד
 קורבו עם לישראל הוציאה יעורה כןנשמע,
 וימחה הסומאה 3ח ויבער תשחזנההילה
 שכל ואב"כ ויב4לצ המקטריגים אתכעב
 יזף. אליולקצב

 נע- ישראל שאמרו בוצעה במדדזצת"ש
 תוי- לי הקרו הקברה אפר 0-ר  ונשמעוצה
 ההי' ולא ליעקב צרה עת דבבא חזכוו0התה,
 חכמת נאצנדה ויעורהם, בעדם שיתשללמי

 רוח חשר איש ביניהם יה" ולא וגףהכמין
 השיית יזכר אזי לקוררם, שיוכל בואלקים
 נעשה הקריסו כאשר נעוריהם חסדלישראל
 שלא אף על החורה עול ע"ע וקיבלולנשמע
 פקצתי', ולא מינ" לא החוה"ק מדיניידעו
 קרן לרומם עלי פה תרופק לי ה' יאמרכן

 מיד השי"ת הבטיחם וד'ז תחילה,ישראל

 ייא להשפיעו דגרכם ונשמע נעשהכשחסרו
 2י אחריך ומשכני ירמנשטם בעצמוושהשיית
רדנה.

 ו* תיפצה יעזקיעות טחנם אצ"ללבזה

 גא2"ב, ל2ט פי' תייקה יום תרדצה,אח"כ
 גידום וכמעש ונמחה על פורה תקיעהדהנה

 בתרוצי ותקעתם וגר יבמועדיכםשמהתכם
 דגבוחר כביה"ד על סרסזת והתאוצהיות.
 פי הדץ ימי כאשר והנה פיל, וילוליגנח

 פקדם ימים בנ"י שזכרים ובאיםמשפצים
 ורתחן יחדיו חקנים נירים ששחדואיך
 הטה כי נקשן לדא דא שארכובותיהםעד
 לבבי זהמתי לזמר שיכול הוא ימי הדיןיום

 השכל הגיון לשי וש"כ נששי, עליושלום
 לקראת הללו ביצ"ט 1הה בנא היוהאנושי
 שי למאד צייכים 5ק' והייהם הסליחותימי
 צר*כין הקץ% נפש%, פרת ביוקע%כמה
 רב כי פשעינו על וארץ שמים עמנורככות
 לנביו, פוצחים משן חיים ספרי כאשיוצא
 סלעיות מעט ואצע לקצת טסם היינוואילו
 לרבים* יוצע ואפר ושק לאהד, ל% ה"דואך
 בת- עלינו דעכו ההירחקי הצדיע מדובאבל
 בשר אין אשד כמהום אבו והרי שכלנושך
 יד ג"כ נאתרע וכבר בחיזמל, מוצישהמת
 ומלהמות בחיוצך י% חשים אנושאין
 שנסבול פילל וסי עלינו, ונשרובחת
 הכהר הרבה וסנה-ים פלחכצתעוד
 בניי 5צב כלל הושב לא מלהטהכל

 מ4צ- כבר מביצים ואינם 8אמיעצ עלונצבים
 השי"ת צריך קחרם ע"כ ישיבה והיאך0ה

 כעטת ולתמהנו הגלידת 5חצללוישיעגו
 הט4 שיטתי% גחל תדע נבין ואב"כעניתט,

 ולפזלך אסיע בתשובת לשוב לב לודזכל
 סשרף רב כ* יחצה לתרועות קודמתתיקצה
 מלך מהליכים כאשר כי התקיעה טוםבצן

 את בנ"י סמליכים ובע"ה  בשופרותיצקעין
 משות ביאת לזכות מעם עוד שם תםהשי"ת,
 גדול בשופר יתקע ההוא ביום כאשרצדקנו
 כאשר כי אישן, כחרא הטעמיט וב'וגף,.
 להמ- בדע סיר לחפזתנו, גדול במישריתקע
 לשוכ ונוכל 8ו5ן המלך 5' וה" ית"שליכו



 סבאישראיקט

 תר תחילה ה4ן כהצף, בחשובה חטאיבעת
 וי עכ*דע למלך ה' ואץ לרמז תיקצהקעין
 8כל נשתחרר כבר דכ(וצר תרויה,אה*כ
 גנח בטחי 1י8" בהשיבה לעצב נהנלהברזת
 מזל נכיר עפם רשיית על "4להלשי
 ממרבה ופא אל ישב יבץ ולבבנוחטאנו
לסלתו

 עם - ו%' אדא ל% ווטק בתחילההרש
 מצרים, ליציאת זכר קודש מקראתררצה
 ענין מה ביושם זי"ע זקה*ק הקשהוכבר
 חיזעה שם דאה*כ יזל אלא ליצוגם,דוה
 להנאתכם לכם יה" שכאשר ס" לכםיה"

 ולא להם אדרוש כל לבנשי הא"~טובהכצג
 דגשי תרועה יום אפי' אז מאוסה, להםשסר

 ווי בתשובה וישובו עחנותאהם על נמץיהי
 זכר קידש מקרא אחופה הש התשלעאע1
 נואלו שלא כפץ ביציים דגם מ"ליר"ם,

 שוערילח
 וקושי! והנוגעות הנמהרים כל

 באשר ורק כתויביג -להחזירםמשייבחר.
 בה' אאצינו או ונר אציא ביום וףהשופע
 אהל בני שבקודם זאת בם ושף עב"ז,מבמזמה
 הרי מציים מארן צאתבו כימץ מהוויות,חי
 אצו גם נשוב היה"כ תהילה נילאיתאיבו
 ישראל וצ5זכירין ללציהם ופכר וזהואלדע
 וי חמה לפנ" שגטקעס כיה תרועותבזהם

דו"צ
 ת- יודעי וים אשרי במדרש ם*ווזה
 בתרדצוג בורחם את להצחש שיזדייןורשה

 בתרדצה 11"ה"  השיטת את לפייסוששיעים
 בתעתק לעיט שיוכלו אבויית להםשהטור

 וזירק, לעצב קעא4 דצזרתו בישיעהו שרקבה
 לעצב שיסולין חרוצה שזזי אעם אשייוזמש

 חזוק. יתלסע פתך באוד כשה* יקבתשובה
 תביא% הוא כמיום פבקשים שאנווזה

 תחכה אל אבל וכה . השמח% קדודך הראל

 במחזור לאחר עד קדודך יאר אללהביאבו
 כהא לשחנ, ביכולהצו אזן עתה כיומעשונים

 שצ- שישוח אין ער והטפת% הבשת%כבר
 הסב- שלא בלבד י לא ולבסוף בתעיבהשיב
 פשתן על ח5א מצגתנו אף אלא איר"1חצונו

 הנסויים וכבשרבים מא ופנל ההשחתוככן
 8- בישול טתרבה % - וה5הרענ"חזאהצרדת
 ייכפשו כי וצעצע ובלבול השתפלהתההה

 מתפללים א% א"כ כחנו, שכפי יותרוהכישנו
 חבל "%ן קדשך 8ר אל תביא%ופבקעים

 חעמאותים הבתפולה שכתוב כמה רקפת
 אח"כ ווק בניי, בגאילת ועף קדשי הראל

 שאז מצבתי, על ליצון חבחקהםעולתיהם
 כל של וכף  ואשפות חמאות להקריבנוכל

 ורחם חוס ונף קולנו שסע תישהזמנים,
 כשלחגה את וברשן כרחמים וקבלעלינו

 היא קילנו ושחר דבירר ל5י אילילולכמירה
 1- ח4ם וילול אח"כ ורק תף כרחמיםוקבל
 תפלה אי% דקול א5*ל חלא על54הרזעם
 דין אין ובזסא*ז בייושלפי אאזילהתבן
 הסור ושבור מיין ולא  שכוחת דבוריתעלה,
 רק וצא בזהא ק1ם81פללים המא 1חזפלועכ1
 שישראל, תפלה חורת תשחבא שלאשיי

 בפ" חף מכהנים חין זה ו% בדוררברסס
 שמרים ואע עתה הפלה אין א"כבטוא, ל- ברכות כמבחכים יףי ובעשירהמלות
 בעלמא קול פקידפר 1הי1י ממולהשיית

 משמיגים יק שמצו אפקינו, ה' תפ26ולא
 לאל- ספינו נחרוש ולא ובאדרתו,בהשיית

 52שו לבכור גצכן סישרשל וכאו"א ע"הזר
 עריין שיעים שמיננו אף השי"ת אדומתיל

 עלינו ותחחם תחוס כאשר אבללושזשלל,
 לי תקבל אז 8משש2 לעית גהשל%בביאת
 בבר יאז - ת%8תיט חת ולרצוןורחשים
 אכי"ר. כואוי, למתפללניכל

ש*5"4



 ס ישראל כרכי ב-ט' שליט"א אדמר"ר מב"ק והדרכה מוסרדברי

1- 
 ךירחוהלקפרשה ך ירחו.חלקפרשה

 פ"בי"ד זיב'במדבר(י"סב'בראשית
 ק" ל"גב'א'ג'ט'נשא(פ"זח'נח
נ"טהיבהעלותך(צ"חט' לךלך

צ"דח'שלח,צ"טט'וירא
ע"או'קרח(צ"טט' שרהחיי

 כ"זט"ו ג'ב'חוקת(ח'א'תולדות
 ק"תל"ד ט'ג'בלק פ"ח(ס"ד ח'ו'ויצא
גיא'פכחם(--וישלח
 צ"הע"ב ח'ו'מטו"מ.כ'ב'נושב
 פ"גס' ז'ה'דברים(ט'א'מקץ
 מ"זכ"ח ד.ג'ואתחנך ק"א(מ' ט'ד'ויגש
 ל"הט"ו ג'ב'עקב פ"ט(ס"ה ח'ו'ויחי
 צ פ"הע"גו'ז'ח'ראה(כ"אב'ומות
 ס'ץ מ"חד'א'ד'ה'שופשים(ק"בט'וארא
 צ"זמ"ב חיו'תצא(ע"זז'כא

--תבוא צ' ע"הו'ז'ח'(ס"ובשלח  י"דהי ב!א'נצו"י כ"ס(יי ב'א'יתרו
ו'א'האזינו ק"ג ע"שה'ז'ש'(נ"גמשפטים
--ברכה(נ"דה'תרומה
 ל"ע י"סז'א'ב'ד'שחהמ"ס צ"א(מ"ב ח'ד'תצוה
------------------------- -(-ושא

(ב"וה'ויקהל
 הילולאימי מ"ג כ"ג(י"אא'ב'ד'ויק"פ

---------------- -;- קראוי
 ד'א' א'א' ק"דן פ' (י"בא'ז'ט'בר

 ל' יי"ב ג'א' ק"ה צ"ב פ"א כ"דב'ז'ח'לי~מיני

--זגריע
 מ"בל"א ד'גז

 ס"טס"ו י ר 'ר---מצורע
-------------------ל"בג'לח"ק

 שונותהזדמנויות.א'א4עטושים

 כ"ש ט"וג'א'ב'ג'כ"גח'כהר
 ס"טכ"ז ו'ה'מ"רד'בה"ב


