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 ותקונים כהשממות שין כזה* כוכב שנמצא מקוםכל
 הפפרבפוף



 תהלותמכתבי
 - יצץ. טאר לפ'ק תר.צ לך לך ש' ד, לטם א.ר ב"ה-
 צויק ה%8רסים הנדי הנאון הרב כבור ה" ייףי ראש ש יבשלום
 תורה' ,סדע.קי בתבר' ט"מ נ'י ן ה כ ה ף ם 1 י מוע' כש.ת בנירקועטים

 .צ.ו. נראסווארדייןבק.ק
 נכבדתי מאקש- תדה רב במודע הנמ ! הדר"נ פני ברכה דרך מבאאהרי

 העלה בו א'9ר יוסף, נכזי בק"ש והנכבר היקי ספיו *די לש*ח .הרבניוענותנותו
 זכזאה וחריפתו, בקיאות' ביב מזוקקי' דברו וכל ננדו, ממת טבא טתניתאכטה
 טבני ולבקש לאמור רק באהי ולא ומלי(נה, לראי' א'צ הטפרסמ להסכמה,א'צ
 מבדכת יהברכו ההים בן'ן והמהדקי' ביתם, לתך ברכה להביא תיה,אוהבי
- 5עולטים.טעתיכם  

 לת'ט:עה המצפק ירדו זנפש המהירה ?אג"פ ברכות הותמי בכלחשסתם
 דהצשה עלם אבותוברכת

 ווינקלער ליב טרדכיהק'
 יצ"ו, מארה.פ"ק

- תזז ירושלכם פעה-ק תי".ן ש:ת כסלו לחדש ט' יום ב'ה-  

 בנש"ק המפורסם דצאין הןכ לנבוד מציק וכט"ס ווצלף ברכה1קייןם
 ,מהזיקי דהבית רךם נ'י שווארין ן ה כ ה יוסף טדו'כקע1"ת

 .צ"י. נ4"זו בק"קתירה"
 זאני נ", הר"נ כביר מ:תב קבלה. נכין כי להייע הנמ הר'ג,אהד"ש

 מפירסם נ" הד": שם כביד הלא צריך, הוא לדיר אטו נא הדע חכם עלחמה
 קיאו אשר ספיו על הסבמה לכתוב :ראי איכ ואני מאז, התלטווץ בעיםתודע
 בהם, ישטחו תורה ואוהבי תעימו', הן דברי והטה הג*ונות ראיתי יוםףי ננזיבקשטו
 1טצ11י מתורה הינם לע,שות תכהו והסדיו ברחטיו השי"ת ל(ברכה, כ"א גצרכה51א

 בהידהשר ההפצים הרבימ בן ז4:וה וביופי, בהדר ננטר ספרו ו5ראות טובים,ומעשרם
 קרובה' לישועה המחכדה תפש 5ב כעתירתתוהשק,

 זאננענפעלד חיים יומףהק'
 תו"ב, יחשלם בעיה"ק אשכנזים למקהלות ואב'דרנ
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הםכפותמז

- ווארשא תר"ץ כסליו עריח יתיש ובעזרהו הי בשם-  

 הגאון הרב הביבי יזינ'פ ש'ב לכביד וכרביבים, כט5 מ14נים,שלומי'
 טוה-"ר ח"ם :מן צדיק פרי בלומם אוצר הבשם ערתה חרבסועהיר
 נראמהשג-דיץ, בעיר רושט שוחורץ, ש*ם"א ן ה כ ה ף ס וי

 הסנטתי יטכקש יומף, גנזי טפפיו לתריפה עלים איווה עיני מולדאיר
 הראשוניס יספריו רנותי', רבא גברא אתסחי' כבר כי למותר, שפתים דבראבל
 עצור ואהבה ידידות מרוב עכ"1 יתשבחות, בתהלית ינתקבלו רבנן, שלחן ע5עולים
 בלבמילין

 או~
 בחרפות נחמדים דב-יו כי החדש סם-ו תפארה יקר וו4צבה להדר

 טשיב תורתי, אור יזריה וגכרתו, תקמז מעאשה א!פניו על דביר דבר נדו5,ובקיאות
 ע5 לכרך עטו הי יהיי התועלת, לרב לדינא' הנינעים בדבי,ם והעטיקכהלכה,
 5ו יהדקו ביתם, אל הכרנה להכיא יהישו אשר הורה, אוהבי כל 5בב כשטהתהטונמר
 -- ?עים, הוא איתפובה

 דכ-

 ויצאירו ידירו הדורש"ה
 טיכ*אהן יהוקאלצבי
 והנו-ל, פ5תסק אבד'קטלפנים
 בווארשא, הרבמם בועדזכעת

 -- לפ.ק תר.ץ דהנ:כה אי ויש: עש.ק :.ה-

 ש"ב ירידי כטד ניהו הוא תתמם תמיבם ועם הטה עוברי ידי:מוהזיקי'
 ף ס 1 י טו"ה כק*ש"ת בנש"ק יפה שדעתי כהן טובא הז"ב ו:גדיו מ;וז הגה"גה-ב
 גראסזיארריין ק"ק עדתי פה ת.4ה" 4ומדי "טהזיקי דהנ-' 4ב ,צ?י2"א, שךא-ן ן ה כה

 ברעיוס העיה אשר שיניס חיהם,ם יום-" "גנזי ספ-ן כעה מיציא איצריצץ,
 לשאול הקשה ובאמת בהדפסתו, ה:סכים ' שר לה?ת סמני זבקש לאור, איניםביב
 השכל פעיש ע*ו שיעיר שלי2'א הנדול הכהן המחנך יצל לכבודו לא יזהטממ,
 סמיטין 5ו 1.צא נכרא איתמני ש?בר ובפרט ? יהלוך מני ומה כטיני מדעתנבער
 אכן חי(, כל מיעד פענה, )צפנת היק-ם היביריו ושאר יוסף" שיי5קט ע'יבעזלם
 בע*ס הראני אשר טחיהש? נהנתי כי אמה דניי קושפ טלהמד נטנעתילא

 ויווק ב"צראל להפיצם ביעקב להלקם ראף נפלא או:ן מעשה תא אעי5תתפה
 צאו אומם, לאין עצטה תנו אומר אמ התורה אוהבי ו?כל כבוד, דרך תפהנהולז

 הנדי הנאץ המהכר להיכ עז-ה שערי תפתהו כנברים, ה'לעורת
 כי ש*פ'א

 אהי' אני ונס ע*ץ, אל יברכהו אותו יקונה הנ"ל ספרי בהדפסת ידו הטהיקכל
- הנשו, וכן ילטדו ומטני הראף', במחיר אי אקה א*ה ולכשינמיר המברכיםמן  
 ולומדיה. התורה לככוד הכותבכיר

 פקםכנימן
 שף* דיין ר א 1 1 ס א נראנ-ק



ייהםכשת
- לפ"ק ק"1 לע'וע יהנהא ז' פ'כ 8ה :.ה-  

 החו'ב דג*שץ ה*ב ה'ה טאו ידטי לכבור הצטחה אירה חנ.כהבימי

 ף ם 1 י פ'ה כש"ת ברוחו וצנים פי *אבות עץ ענף בלוםשצ-
 בקיק חורה4 .מחדקי בחבר' דורש נאה ני, שיאין ן ה כה

 יצ14,נרוו'ר

 סספת ל(דונטא עלים שטה הרצוף עם היקר מכתבו א'ת,אחדשה"ט
 עיני ושמוקי ע"נ, דגקני יופף ננזי יקנמ בשפו הדפ:ם טכבש תחת הביאואשר
 אל ד*וכיוש אשר עסשף, זה בטלאכתו טהיר איש וראיתי הפנ"מ, טםת כפיבו
 בשטי', * מעלעתא טה4 רגי סכל יוס'ףננד

 בהש~
 שסמדם נאביים, ודעת

 שנחוהו אאשר לקצנח ל(י' טעלי' חופי' ואנב בפלפולא חרי יקוב"ה ואנה1יםאלקים
 ללחום לו רנ יו*יו כי סכנר בעור(ם פיניפץ נא לטעכשת לו המש וכבררגקן

 לאפור רק בזה נאתי ולא ראי', צריך אין חהמפ.רסם אשערה השרה ישלפלה8הה
 פונ שכר ולראות המונטר על יברך לאיריתא, וחילו כחו ישד פבאלפעלא
- אכ"ר, טצליח איש רהי יוסשף את ה' דד;*בע158  

 בכ"ע. הדהצ'ת עירודנף
 ש4ל, ס81ר סההש'ב בה'נ עקיבאהק'

 יע'א* נ י 1 ב ם ע ר פאבד"ק

- לם"ק, תר"ץ שנת סגולה לי חהיתם 5מדר ה' ים ב.ה-  

 הנאט הרב ידינ"פ נ.סי אהו' לכבוד יכרביבי', כפל מתביםוצלומי
 מרנלית טפיק ולפה ככקיאית מפורסם בכל, טשומפות עימוהטתלל,

 אבו*ורץ הכהן מתי"י כא41ת וכו' וכו' ונשכר יריז כהן הדר, עץפצי
 יצ':, גרוו'ד בק"ק תורה, לוטד טחזיק. בהבי' ר:"םקח4פ"א,
 המתביכם טחדוישיך קצת להו"ל שהתהלת נהרעתך בלבי שסחהנוצת

 הסרינחן בכל ממטין לך יצאו שככר אמנם ואם ולהאדירה, תורהלדגדיל
עא

 הדפמת עשי 1נמ שנה, עשריט זה תבל עשפ לא1ר חיהן8.ע דגדי ילק1י
 שטלאכתך בך העיד והעד זצ"ל, מאחה"נ הנא:ן אאמ1"ר נאק של ההמרם1סד1ר
 עושה אתה אשי וכל יוסף, ביד לו אשי כל ךעזוכ וכרה, נק" ושסיכםסלאכת

 טאשר שבשסים לאמט מפעטים לעשות הפהור בלבך עתה עו(דה בידך, פצליחה'
 חוףה ויביעו טטובך ויתענמ ישטדן ול:טרי' תירה אוהבי וכל וטחך, חילך המרבלך

 נשמרם יוס"ף בננז"י ומטונים ספיניס ה.1 אקשר עניינים דובה כי לסלאכתךותהלה
 ובבקשה לפניך, ת:דה מנחת עם הבאים בתוך אני תם ופ*חים, בציצים לאורדוצאת
 להרב"ן ותוכה חרצה מעיינותך יפ.צו בעיניך, קלה יהי' אל כטתי הדיומשברכת
 וכעתירת ונאה יפה לך כאשר סעלה טעלה קינך הי ה-ום היצה, בחדףתיה
 ערכך, כתם וטכביך מוקירך באהבה הרואצמסך

 דיימש, זל"ה טוהרא"ח הנאון בלאאטררמשה
 יצ'ו, א צ י פ א ב 1 סהאבד'ק



 מ'פ ! נשאלתי : 8' העדה פה אצע חלק דגיר לש81 שאוכדי
 4מיוץת' לקמע טברך אינמ טיזות ' נ' או ב' לוילקבוע שהטטי

 לשמ5 לו )כערש "כ*ם" פנילת על שמברכין כמו רכיכם,בלשון
-הדנהא  נ'( )סעי' רמ"ז ס" נייד ריט'א עפימ*ש חל לכאורה העה 
 אץ ולק בתיהם, פתח על שעהו' אחת טטזה על שסוטכ" נתפשפדהטנדג
 מה על להם ואץ נכה, הרט וצם פים הרי אולם .נמוזהש! לקבוע רק נ4כטברכ"
 שבע באו בפ' נוע"1 רמחמ', הפתחים בכל כדעו ביחו יתקן יר"צ וכלשרסטכו,
- הג[, סימן חיים נים בארבקתמף  בנשעם לקבחג אפשו אי דפתהות טהשום ונשל 

 דננו כס4ר נפעה קנלא סזוץשת לקבוע ברכה לתקן רצו לא דהכיל רהרב, נץ דגאמוטיח אחדע- בפעם שתאם לשבול יכהשי' הלא בכ*ם אנל באח'ז, אלא וצתים,8'
 יבן.- פעא, אוז 5א בכ*ם משא'כ וט,צטאל, נרמין מזהות ב' דצד.ך ל"דטנוות
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 1.4 ו ו ג1שו ....8.
 ב"5רהשש נמם ל4 הע אומר יההשץע ר' חגש מ4 ס8נ )דף ימשהבמם'

 ההם בעל הפשן סרן דני4 בווקרם חפאסר טתת השמעחר בוקטאו, בנים ל4טשי
 אץ ו5חגה ילד*ם, לפנינה ףדה ז א'( )בשסואל הכ' לפראש ש4פ0ר אףלטפר
 8שם8 אגדל חודאצ כ8ו נא1רוע פנינה במ נהמ לא המאה ל1 תה כיילה4
 .לחמת : ההש דהכוצב ד"שקהף ף8ל שבעה(, ילדה עקרה עד ב8פוק שםברשש
 קע ל54ץפן שה בעעי נחו1פו- לא לפנינה היו 4שושר דולדים כ5המר, ה4יטקאק
 חש*א לה ארוץ הגה, הוהפללה הרכ ה', לפני ה"שר בודך הלט לאאאו
 נ1 שרהי4 פנעה כבנ* ל8 הה וירש4 תרה עדור נכוחה, הולכים תו"ם אממהבנים
 "ה בט יצוצ פסורתו שלאהר לאהףש, תקוה 0מט יוש בששי לבף 15פישב אי וצשיה, בדרכי חויך בן לו "ש ושבאם ט, ילט שויגרם אהשר הודך הושוה

 מ161 ברא חכיל נם8סר בהם, הי שתם "3'שה שהשר ונמעאששם וטשדיצבתפלהו
 נוהשנ בסה היד*שהז התורה נתיבחע הלך אעט אשו מב"ש, בן השולםאבא,
 % די ה15 אדצי לו יבטש שעלת וסה וה עארש 8ה צד*ק, לאבויא

4החק?  חצתות חכטת *18 בע חת שנק מ הצה 
 ו0הי

 נפשש הל,
 הששששדה' הקרהשה א0צתט אם ליקהת יבת אלוה וורת יפ1ש זה שבע תש4נט"
 שיש וק *עושה הנה וצדצ, בע את רושק וכאב שדצ, האב *היק "שת בכלואם

 אששצת חכפה צמ. פחהר כל ועל לערוב, יטו רפה בפרם חיו, אמצתב0בחר
 בקום נאשף לט ויץ4 הלן הויך וקצו הזקנה *סי יגיע כאאר אבל -וירים.
 לתת ל8אאשן ף9ייבהו *ובל ילקבר טעם עור כי לבוי אל באיש יתעפףורהצ
- וחושבון.דץ  זה במ האם בדו אאו *טת מ אניון לימק יעסוד וסה ובא 
 סיכא "שרו 0ל*ץ *הף הוה דרכו. הישהית אשר רצףיכ(, האעם ב0עשע ירטעצא

- ? בעבורו קדיש ובאמרו 0אגית בלטדונאאצץ,  איע טפף איש טפי העצאת קדיש, א0ירת סה דבר חפעול הום ה', דרךנלח למי יסיף ומה וץ פח 
- 9 השבת מום עאק נשת יתאבט 0פיו חשר אגיתתסאכלות  האב באשם 
 טי על * אק מ בושתו האנ5, עיע שעו לבו, אל אשת כלהאוטלל
 תהש שתו לבו יך אז או . . . לו לכצקש עוד נט עד ואה4 לו, עזר יבאוטאק
 האמתה 0חלב שהו ולנסול והסוסר ההלוה משדי בט את להעתיק עאי4 אאדאה

 עישע ר' דברי ירסוה זה ועל נשברים, טבארהן 0רכג שרם ולהאא1ע אורי,הר4צז
 ריניפ על וףפב דהתבתן דמשניח אמ לוטר, רצזט ,בילרוומש, בנים לו חתבאשרו,
 סותו לאחר עכהן כ* עליו, להשען הכ5 *ין', ק לו זה ש ש כי שמקטהו'. גם הגניםאלו עס"י *ה" לריק לא אף ה', בעבודת ולהרנילט האטת בררך להדיכםביידוחה
- כצהרים. 0ושפמוהו(מא  בכה שבט חכהל ושאמת אהה ]בא[, אפריק )חך" 
 דיה והשפל בעולפ חירצ בהים בהותו אם אף ; ריל במם, נלא להולךלוצללם,
 לו לא מ השיל, ימן אד לעולש, וצלך כאמעא אבל בניבפו * ארש תושבוי'



דקלמהנ

 ונכה בנימר, ,בלא ה1לך הש מ המש6ש, מש וטוהנה *אע "ה התשי'
יומח(.  ה,שהשל ? ףושב ב6' הכרצב מא ל6ראש חוסרוו עמח* ב8קהלחז כעסר 
 בף ל4 דר' א*חצ בעת מם כי לשטור: לו, רצא ,זקת*ם' בן כי יוסףע *מזששעב

- כנשל. מעלר" לעלות תכרואשנשדקיצ  ההרנום ש בזה 6יהשתי לינין פוזמת 
- שכמשל. *', דיא חכים בר אף)ושס(  

 ה', קיא "אהשף אאיי עשי ע6הש דל, 8ח8ים בטפת ש4שלתיי
 אד ארי4 עלי חלדו חר באמב בהין ,א"ש8 עדיץ הוש ש"אדש חץ כלדהנו
 זקנתי ש היתי נער אשו? עשה ה5לך ורור ה', דרך 8ן 'סי לא טקין טש
 לעת לו ושעסדה הוא נערהזו, בים* וויהשה התוהה בדרך עייך בגע ןרשל
 בבוקרי אברהש דשגש : חשהישפ גאשר אאצ8 ויאת בתהיה ש8ץ כח ל4צפיףא*דצ,
 )נעייפ נעריו אפ" את הקח ה,, לעמדת לקום השכים חהתו ינן בניקשרריל
 .בעד אגם זק4 השברדהכם רם חה באט, שדט הלומיו ינר חגות את דיה-צעטו,
 9סשנע פ ל ובחר *מזז א"שר בדיכו שז בכל והחדק ה', 8אחר סר י"שא*הו
- נערוהו(, ע*י בזקנוצ איהוף' חהי דפבע ה-צ אחה מצד ובתולה ובחור א', טצד הקנה זקן הף אאע*השל  אווש נה ב5ד'ר: אמשטרו מה ג*כ דמש וזה 
 ע*כ תטים, צדיק הי' עלונוו אשבימי למר ב"יצהו, נח בנעחתו, נח תמש,צדיק
 5ף כל אפה ,סתרותע' כחיב )ולכן נמר לא ורעע פג לא מעמו יקנהו לעתש

- ובזקנתי(. בנערותו דור, בכל צדיק ושה"ת8י8וחו,  בוה להמל~ץ ראיתי וטאז 
 ישעסדה ודצא אשמים, רראת תורה של טאהל טש לא הבחרות יטי כח בכלקר בעודנו- ארהוישע דהיט האוהלי מתוך יטואש לא נער נת בן דוצאשע ? הנתוכנשכ
 עומד "' ענן אקשר באדם עמם,  הענן עטד ימ"ש לא : הרמז נ'כ הה וימימ באה"תלו
 זורחת האו שמאש בעור היום, כל אוהו דצ66ת רהושתוקליו

 על-

 כזה אשר באדם בתק6ה
 ששיר כיום לילה הבלו, חי ארובות כשיחשט נם לילה, האהש עמור נשכ י8חשלא
- וזיו"ק[, יפחו, לא ב'פ הססורה ]ומובן כ*צרה, נאאשכהלה  דכיתהו הנטנם 
 להמפן רוצה ורתה תא כ'נ(, -שבת )ע"' לה ומדלקת סאחיה הות יטףדרב

 נשף, עת עד שבת אשטלו לעם נוש8תה נר להשיבהננהה

 והם"
 בעלה לה

 עאם ישא )דף טהה"ג עהית מחצה הורת ]ועיץ והבן, כנ'ל, וט' יפדש לא : יסףרב
- דפחאח[, ב*לדותך. בחר שטחברא  הטעארפ נקראים הבמם כי ידוע והנה 
 טעארהש הן שדיקי' וצל תוידותיהם ראריל: )כמ"ש האדם יעושה אהשר8ומם

המובים"
 יאיים 8עארט עאמה אם ו*ל ביליותו, בנים לו היו : אטח וע'כ

 תולדות ס6ר 15 : כ-ר( )בראארת בסדשר א" דדגה לעניד, נראהועתה יףק.ש- בזקטהו, נם ובנים' % ארהי ר*ל לאחריתו, גם תקוה "ש אףבנעההה
 בס' דהגה הכוונוע דוד בית בס' וכ' בהורה, טיול כלל זה עזאי, בן אטראדם,
 במץ חירנות ל6רזת שצחך כמו ? וזיל כתב פיד הקהואשה( )אשער חכסהראארת
 ניורא וצאיט עקר אצכל אשכלו עד' היא ברוחמ נם ףובה ארפיה צייך כךחגושטי,
 טח היום לוסר אדם יהי' אמיא יסיף, טוס.ף, וריא י במאטר כרנו ?ה ה*ל6ירחץ,
 הום פדהש, אצם ביריו ואין אחת בהלכה וק ימיו נל שסק ונטצא אתטולאשל6ד
 וגמרהי8 סיי עואשה שאימ יבחש לעין דומה 6יהה, לוצשףא כדי משיף אהצחץ
 חמש, פאשת ולקח חימ עץ צדיק שיי פשאה'כ: אדם שמת במ יתיץ עכאה לבעף, עי' רק דבה לאים יצלח ולא פעלת כל בו ושאץ ס6ניאפצ,



נאעשקרצחץ

 12שוה דרדהשים 15ליד כי חים*, ;עץ- אצקראה צ1צהה הוא צרק --8רי מ..יקך ?.רל
 א4שע ארצימ דומרים דבהם רק אען הטמנעת הולרחעיו באאשר רעולדותיו עיקר הםהראש
 כו לא וו', לנ8אש רהע ריח נאשמה בהם .טתו "רק",הע41ת עצם*ת, חגועה.6הם
 ?.אשף אטרו ועע ר1גיות, נמ"צחע מה~ד דוא כי חכם. נפשא חיקח אשאמר:,זה. למלאך, ונשסה רוח מ4ש טתו רוחגי, דבר שליר אם..חוא התהיה, תיחת.המה
 ר*ל בתחףה, שוצעמלף רק הורה, *שלמד4 .אהצרי אמרו "יא בפוה, שעמלונו.

 .עהצה החרהשרם ועא קדוארם, מלאמם ע'י .שבורא בוורה, ופע1הקשזמ"ש11.;עש
 חדא, רקיע עבוד באוריתא דמתחרש מלה כל בזויףקי כמבחשר .חרערבם,יק"מבם
 השמים וףיט ואדברהש האשמים .האימ דמפראצ שדא בלקופ* ורף . -נמהרשםועין

 שנעאףת פ* ,אמף אומר אמ ארץ ול(מזה הארץש יתשסע שאדברה, סמהשצעעצ
 ה"ט בהורה, עכה~ם שתוף' רשץ רבף בזה פי' )בחקתי( הבשם ערתת ]ובס' פימאמרי.
 ע""צ[, ורשרץ השמים אח חקקתי שבהבם וצקים הסד'ר א5ו ועא חדשת, ולחדשלעמול
 הטררוצ לא : "מי ושאמת מה יצן שלפ"ז וכ' פא(, סי' יוסף ני שףתטז5י'.
 הזך בושכ* עליד רק פליד, שארט עקר הטדרש יהי' שלא שעקך., .היטקרקר,
 5חהב אדם שכל שכמו רכ, כתב פקודיך דרך יבס' עכ'ל, *(, נה1ריקחטיארם
 בתורה ושכלו כח לההצש והייט בר1ציות, מם לדו*ד מחדב כך בנשסיות,להה"ר
 ואם קימיכם, במם לו ארה" פויר טצות עיקי שבגשסיחע וכמו -אקבשה, לושנוע
 חכמתו מחרש אינו אם ברחניוונ הוא כך הסצוה, קייכם לא בח"ם בניו ח'ומהו
 בניו חץ שמתו כמו הף מחכמתו, *הטת אחתם שיוכלו נדי הפועל, אל5כח
 ולילה יומם בהורדה ארדגה רק הה4 לעוה'ז ביאתו דוקר פףר, קים דלאבחיו,
 יסודי על לחיאש הם נם חיוכלו כדי 5חכסהו, לאחרים ול1ות חדושיםילחדקש

 ררך לס' בהקדטה ראקזי בחץתי ביפי ועוד*(
 קטי

 חרא הרטב*ם( )על
 בדברע, בנימשר" ועקרה' עקר בך עו' לא י'ד( ז' נרבר" עה,פ בבעהשפ ושין : בוהילשכ'

 8רי, עוושה תורתו שיודי לאדם טצוה כן ולרבתז, לפחת מצהה שאדם כש תעאהעורקהי
 אצשיט מוליר שאיט בן לו אףש דמי שהדין כמו תתה 5רי.י וזה חדיה, שיחדשדהינו
 דהשהת לו שחלק מי גיכ בדהז כן ולרבותי לפרות אוצה לייצא שריך 8ףר, מפ1תיוצא
 דברי אוצר והצמיחה, ודךלידה לזורע זרע לתת עיו דז%רייוהא הרדושי לחרש וזכהבבי2ה
 ילת איא וזה בדצטרהי תולדות ויולידו פרי יעשו הסה שם פריוי שהמה בד1צרהדידושיו

 בידם *1ציו ה2שרם התלמידימי ואז החצם, מכבש פני על דברו יישלחאם
 דברי ",רשו בסיבתו ד4ה וש לטילחא' טלהא ולףשת מו, טטעין 1סדסה הצשיילח~ת
 מיו וכטשים מעיט, "שבות לא ח"ו אשר 8ריו כל יהיי וזה שיהמי חפובה ה' כודתורה
 ויצמוח עליר עלרז תורהי בדברי עקי יהיי לא ובוה עולמי עד עטעתיו ילם סהר עליוסנטת
 (1ףכ טמני(, חשז זצהזכיר וסץ ס*ה דף הנשר דרך בצד )ועיין עכ'ר ללצבהי לו ישוה8רי

 זו למע6ה כי עליהם וזעסקף רבריו, ג"כ שהביא חע( )אא ל5תח*ז חפץ בירועףסצאתי
 82 שכ*ו שן, יסכל סטקים שליד, החש אשר הח'ת *ון חץ אם דאף ל~ציע, ארם כי.יוכל
 5רחוי לךי למה. דש-חמנא נבושא בדפ"י 6שזקףב כתשף,יוצשהי ל%4לירם, להשמדל גיכסיצוב מעליי מה" לא . בניו ושחש1 בביחר יורע .א8ף ואררבה %.ר, טצחן מקתם מעלו דלצבבמן
- הלב, אשמצ(לים-על %וצנ דברי ועעשוש י'ר, בוזצת.בשים  פצע( 8י. אנצי לרצק "1י 
 פפ4ש שצה לש4%בג

-- 



יקדנאעכב
- עולו.ההקרמות  בהרה היהש אתה לההש עמכה דמי מבאר, הסהים בם' וכן 

 לההש אהכה אואש דכל הרבש, כמל הה* הה בספו, זכרון אווי כחזבהמצ
 מץ לו, נססר יכך השמים טו לו ע%מטר ההכמה סכה הוש בתוה*ק, דבראהה

 דברי מהר*ש בתאשה פי' יבזה הרבים, את טטכה יוף' לאההם, נם הכמהוערנלה
 אלא פוב ואין לעצסךי פגה תהיק אל דיבה, תיה למדת אם : באבותהמע%ה
 מה לאדרים נם תנלה רק בשיבך, הכמתך אח ישתע,ור לעצמך, תהדק אלתריג

 עפ*י ירבות לפרות רק ור' לעוהץ ביאהך אארקר דהנו נהצרת לקי כישלמדת,
 בתורה עידהשת אשכלך כה ערהנ5ה הינו קימא, בני הבמם השיד'רוהניות,
 ט9' שלך, ההקימה עפץ אהרם ארהדעצ סה כי הכמתך, תתקיים ו4ם כל,לעיני
 עחמ שבן וידוע ע*כ, עד, עימי עד שהרשת סה יתקחם 1141 בהוהם, הלקלך
 סמר זה המדרוש: וזיש בהרהו הוצקה שנפער אעשה סה חשסר אושה, נ-שאלא

 עיקר כי דגיל, בטתה ורוינו בהורה, גדול כלל זה עואי, בן אטר אדם,תו5הת
 ברצרה, החשקה שנ8אר אעוצה ומה : ב'ע אמאסר וכסו ברירה, הף אשלו פו*רקים
 ירושמיים בניו ובקתפ, ל, סיסן סעשה באר באי'ת ]הגין אדם, תולדות ספרוזה

 ה-צ מלהתו, במם לו היו : עוכהו דזה י*4 ומעתה פין; אות יףד סיסן)חשם(
 עה על בערב ם בחשצתו, נם במם ל1 יוף' וו, אל בתרת הדהרםאהי5ו
 שמו טטד לטען יעזרט וה' בתוה*ק, הדוער' להדשירו

- 1 אטן לע*ע הנדי  ס8ה בשער פה אותם ו4והרות לבי, אל שסתי האלה הדבחם אתדגה 
 אלי, דגיע ומה ככה על ראיתי סה הקוראים, קהל כל דעת לסען דג4ון,על

- וצה, הטפרלהד8יס  הדהשים להד,ש ותכני עמדי הסדו ה' הנדיל הרפי בימי 
 הספץם על והערותי הנהותי את הקוראש עיני תהדנה ס"צרים )כאקצר ברירהשונים
 היצאתי הרבה אצלמים ס8חם אף וגצ'(, השדה דודאי דהצדה, חבואות נפת*,בית
 סהלמם להם מצאו אוצד ועוד(, ועוד צפץ, אנרת פענת צפנת הי, כל )סועדלאר
 להלכה ואם לפע[פהיש אם בסו סשהמארם אצלסים וכן ורבים בהם כל ידבעולם
 וצ*ל[, פאקוש אבדק'ק הנאון ידידיט של תערה הסכהב לקסן]ועיין
 1שף יארך יהחט )ה' וקרבים וצלכים דהקנה ףמי הים רר אוצר אדריועתה
 ראיתי הרבים(, את ולזכות העבודה, ועל התורה על לשבת אוכל למעןהשצתי,
 המכתבים את מאפתחתי יקבץ ללקפ ידך, תנה על בערב ש לקחם לבי, אלונתע
 אשר האףן, רוהב כל בסלוא היקךים רדיזשי סרעח אההת עבם שההל8תיבהד*ת
 פההי על הדו8קים לכל השברעי יאשר יוםף4 ה1ילקמ עי בבחת עמהםבאתי

 תאצעשעני, והתקוה תכבוזת, רבות התשות עם אבאי5(, נעאשה ארי נם)לפעטים
 ומפתה כאן, נאמצ נכבדות הלטת הרבה כי הלומדים, בעעי הן בזה אמצאכי
- חמנים, לענימם עארתינדול  אבל לתורה, הצבתי צענים רק ל8עסים כי חשם 

 יבררו נקלה ועל "צאבו סטט אשר -רתוהו, סעין זה ס8ף בתף בעהעוברים
 רביפ דברים על פהרון סצוא לסען סשמהצ, הפ"ש להמ"ש יצפרכו ולאספקוררהם,
- שוסקים. באויםדהקארם  אאנש*ר משא פנימם אמף נם דבף בוצך הבאתי תצה 
 חרל, דפופנאק דגשון סא"מו'ר לרבות ונם ז5'ה, הנשן וממ1*ה ונשל,דהנאון
 לרהזע ואשתה טץלים קרים אשאבתי ומבארפ ידיהם על מים קצקתיאהשר
 להם )עומתי שסהד, פהפה להם ו5תת רוה, ה~י על הקלמען
 פוש אשכי נש חשבנה לי יעמצר עשצחפ הפלה %41י לגרא מפהא הפ'בראהש



מחד8ה

 תבל 8ני למלאות היא, םפ4ים הוצאת תכ*ת כל כי לכל, טץעוהנה יצץ[*- פארנא הנאבר'ק אה"ע'פ חביון עוז האכתב יקנן *(.--]תין ים(על
 ההיקרה, הגרולה הסצוה חובת יוצאים ובזה דעת, העם את ללמד חכסה,תבונוה
 בב-ק אסרו*משר

 י-

 ת-ת כי רבים, עם ללסוד ומכ"ש טמעושה, עדיף דלאנסוף :
 ל(* סי' )סוף קרא הי' בפרק ז'ל הראיש כמאצ הסצוות, סכל עדיפאדרבים
 י-ובה פסקה לא א-שר דואשונים הנאונים תכם בזסנה, דק*ש עק1ה מצותדדוחה
 כי עולם, לאור חבורידום מההרא מנעו לא ברבים, תורה ולסדו סדהשם,בבית
 וכדגה כדגה לטדו סדבר, קדוש מפה הפוב לקחם ש-שמעו סאלה הרבהיורער

- הרבה'. תלכוד" יהעמודן . דל דבריהם יסהם זה ועל דגדפסים,סספייהם  
 ברוחו ש*פ אדם אין כי דצא, באדם מפבע פבע כי ויות שני, פעם ישוומד
 דבריו פרמם פבלי במלין, לעצור יוכל לא מילין, ימלא ואם הרוח אתלכלוא
 באדם, החשק מדל פי, בסענה לאיש שמחה עה'פ פי' א'ע פ' וברער'יברבים,
 חצונית חכסה באיזה הדבר כן ואם חידוש, ראה כזה ו-ומר לאדיים אמחםלהביע
 לאחתם לההיע יוכל אם רק המצאתו, על מתעצ 4ודם אין כי ד1ל, דבייהדדויש
 אם הקדושה, תורתנו או8יר, וזהב ספז יקרה בחמדדה כי ואף ברוו1, הנה אשראת
 מקום ימצא באם רק דבאי, צף לחכו יערב לא בי,, מצפווי לנלות ה'חנמ

- נפהש. ועתנ נחת ףרוו ממט אחרם נםלהשביע  למכביר טדע הנה והע4ץאית, 
 דהווה זה על ע'ה המלך דוד דביקש ע~מים, באהליך אמיה עדיכ חכילטאמר
 שמועה אסי א1לא על תלמודו, ר'א על 4רקפד ור" עולמים, בשני דרכאלו
 בפ6ר, הדברים יוחקו ע'כ לשכחה, בבייא כאצבע דאנן חז'ל אמיו וכאעובשסו,
 לאמץת יש כי אסת יץ משמי',- ויתאטרו ע1ם לזכר רבים לימים יעסרולטען
 ספת בהקדמת זצ"ל שהרם*ד הנה"ק הענין המתיק כבר אבל הללו, בפעכרםטעא
- לפי, כדבש סתוקים דברים עי'ש א1אלהי עסקאישת  אינימ הפעומ ואני 
 האסת ספרת אל בהם קלעתי כי עתיקיפ, והדברים דעתי קבלו לאמך ססממח*פ

 נעמ דמה*0

 רב-

 ובטשעיד1ו .עדן עשמ ב0פרו זצ"ל  ראערת קרבן כעל הגאון
 הררשן משי מריד-ש הכל קמוד סצריכים הדרשני: ק(מן ושטעועי : ההורשק( לפני 14רפורשי!
 משל ומש*רם דחערהמ עניני לפלשת אחרים מ-1ל רברים הצטת שטביאים שושםומננים
 וכדומה הןשעדעיר דגלמים לעשא "מל 1נו מהם הא' שעות 40 במלאכת א.מנים מב'עיז

 ויסדרם יחברט העא מדגעחר הדברים אלו ויקנהבעצמו,
 קסטי

 ,שעק בעת היימן וזה שעות,
 א4 לעעעת יכול והשני מטלוצון, טזבמל לקנותם לו משדים הדכרים א4 שטרןלם9ם
 מהשבאי מחשבותש חיא עיכ, ז0ן בשוש מלשכה בניל יקרה לא ולזה בעצמו,הדברים
 סחי תעא מטפו וצנל הצא ממנו היצא כל העכביוש דברוהם, דשוך לופר רניל ושאניבזה,

 הרבש, מהם לעשות ופרידם בעישנים ללקום שדהכה טטשים שצאת דךא והדבורהוסאום,
 העמנש ויתהשט השזמע ערתעמ בדרועים שטתינו ושעיקר הזה הרבר כן ופעל, טשקוהצא
 העתש מחמן רבות הקדטות דגטצ בהבורהם, חעץזה והרמב"ם סעד" ר ידבבלבוי

 ואף התבחשען, ו5א אמוטזן לברר רצו אשר הענינש בהם ולהחהים לדשהרםומסשיאם,
- ום', נה וזוש סשמ השכל נשהרכי  הרגורע4 תעו1גה גאשר לעעית אפררד א5מ ום 

 יתע8 לטירי אוהם ואטן ז5*ה ע4רס ממזלש כרנהש 5צשקום דסרם נם וא8ממייקשתי

5שאם48י--



-ייק1541ץ4כד

 עד.- רבותי; לפני הדן כתלטיר רק והנני ערמ, מך את ירעתי נם ירעימ
 תסתיים טנייהו ומנאי המה, ואמתים נכתים כי ישראל, טיולי דבר כל עלארסכימו
- אמן. בהם, חברי רשטחו בר"ת, אכשל שלא רצן ועעשמעתתא,  

 ה כהנ עוד- ויהומיף טפרי יריעות להרחיב אמרתי, תחילה במחשבהוהנה
 ההצאות טך מדל כי אפם בזווצרי, חתוכם אתי צרור יתר הרבה עוד הלאוכהנה,,
 צוק אשר אחרי כי ואף חשבתי, מאשר הרבה נדול בדרכי מכשול שםהדפום
 ירחם )הי פרנטה חסרון בצער שהי העולם וכל יאמיר היוקי מאד, מעיקהעתים
 כעת דפמת"י מחצפ דפם'תי ע"כ במהרה(, מקד,ש עזרתו וישלח "שראל כללעל
 ירבית מפרי וקוני גבולי, את ה' ירחיב כי והי' יום"ף, כמגין טיממכם קנשורק
- בעזהי"ת, ושל,ןי שני חלק גמם לאורה ואוציא דהנחרהת את זרפיב אזאו  
 נדבה אשר אלה לכל עמוק ולב מקרב תודה ולתת פובה להכיר אתי מקוםופה
 הוצאטת בכלכלת. לסיעיני לעזרתי וחשו הקת"צ למלאכת תרומה להרים אותםלבם

 הברכות; ממעון ויתברכו ש*מה משכותם ותהי הפוב פעלם ה' ישלםהדפום,
 אהטתי בעד גם להתפלכ( לה' כפי ואפרוש להת4שפק, יוטף יכול *(-%אאכישר,
 הנאת ש"ח בת-מלך יחידה בת תוו', עלקא ב*מא מרת והיקרה הצעעההחשובה
 בחפצ? לעמוק שאוכל בעזרתי, ועמדה לי למשענת היתה מעיה אשר זל"ה,דפדיק
 חלצעו יוצחי מכל נחת יחד שנראה ובעורתינו, ע*נו ה' טעם יהי אחלי,שטים,
- אמף הצנים, ימיםלאוך  

 צדנךצ ספר, הרשטרז לצורך העתן : רי( יאית יועץ פלא בסי מ"ש ונודע*(
 5פניו ילך הרבים, את ומזכה דורימ לדורעומרת

 ו5אחד-

 קנה- חלנךי טעב טה צדקו
- עכ"5. ריבה, כסף כסף ועהדי עהה"ב חץ לו קגה וקוז לו קנהעויש  הכהן ועש ובםי 
 תעוטת שטזטש מ ש אחר :ט

 וטדי
 לדגריל צדקו לסען החפץ רקב"ה ראה הזרה

 וכרומה, בעוית היישטהם ומטהצים מחברים הדור גדו4 יהע אשי וזיפן בזה *שראלתורה
 עשררי וגם לקח, ולהושקח להעפטי אל עם לבבם רד עור אשר חמד בוערי נם טמרםובזה
- עח"ש. החבוףם 5התרא שמויעים במה זוכים ה'עם  רז'ל אמרו : אסונה דרך סי ודל 

 אם מכ,שיכ הלא לארשיים, וסשאילן ספרים הכותב עת בבל צדקה עהצד: אי, ניכריבות
 עוםדת וצרקתו בו תלוי הרביכ( וטת רבים בהם ויועו ילפרו א-שר ספרים לההטרםי0ייע
 המתרקים בעס הטתנרבימ כל עכר מרב על שט,--לזאת שדוה על שאוי רברי )ועיי5ער,

 לסע5ה.- רבתוב סכל סעל סושסי יועכרט כי ובספריהסי בסתברים ובפו1מזם.כחכמים
 ספריהם, מררר שמבקשום המחבףם בעד שהם4ץ מה א' חכם רבצי נעטדנפזק

 אדיר משר ולקח ההצלתה, בסרומי בראערתו ו1עמר הגדת~ם מהסוהייי 5אי ששורעבסה
 מסררנתו הסהץר ירד פתשם בהקטה, ופעסיפ בםדםנים פעם שדדי ךבו* תבואותע שאת

 השר בא לנץתו שב וכאשר ידם, על באגי' סף1התו עם בסעו ש1ייל מץל הטקבטיברז
 בשני וטעוטף דבר לך אין אך 5י, 5שלם הי' הפץ חהמחץר לו, הטניע את סמטיתבוע
 מבין אני מ ירעת אדוני אתה דזיא : לאמור השר אל וק-בר בידו, ול'ה דצקקחטרון
 לכן כרווז, איש כ5 עם אמל5 ברור טשו שפה אתי לשעני ונם סוירוק מעי כי שפיל
 הסרמור ושכר סרירותיך, על דהרבה קהים לך ואביא לסרסור, לך אה" אני אבקש,ארז
 זעחי תקכץ. אלה כי תפדה, אשר הס"ף א5פי לפ" רב לסטם יניע מהשטשהם "11זדהש
 של לבצצ. עשי מתשש ו"א8ף חונ ש את י אשא~ם אשר עד * קב ש"ם, זע"ר,8ם



כהזקקהנאה

 יפ5ף לפל זק, בספף הטעיין כל פני אשחר לדבר, אכלה פרםת*ני
 שבאם רשיבו; קרוב כי בעעיו, אל. השרו לא רהיפא לפום אם דברי, את5דחוח
 והאשפות(! בתיקתים נם עץ שום )אהרי העיון ע4 רבוא ושלוש פעמים אותםיקרא
 בצפווז לחרות לאדפ אפשר אי כי דעת, למבקחף ישרים וימצא יקנה אחרתדעת
 בפע, ודברים. באומר אותם ויבפא פממה בלבו יהנם כאשר בטפר, דבריושמיר
- לזכית. השמים מן אותו ידוני זכות, לכף אותיוהדן  על לב אשא ועתה 
 בלב דפרי ףכנפו דתתקבל, מילתא דאימא רעווא .הא בשמים, להיושבכפים

 החבוריפ יהר את נם לאור להיציא וחסויז, רחמיו ברוב ה' ויזכמ והחכמים,הלומדים
 וער מעתה זרעי וזרע זרעי ומפי מפי תטוש לא התורה וזאת בכתובים, אתיאשר
- ן אמןעולם,  

הטזזבר

 אשוא, א'כ אדך לי נא הגירה : ויאטר עייו רהטיו נכטרו ידו, מטה באטת אשרהסההר
 הסי5 19יעזהו בעסקה עצטך אז וקטייד הלא כי ן ביתך וטרף מקיוקך עזר באטאין

 סן ובכן והמוכר, הקונה טן הצדדיט, משגי ושכיו .קח הסרסור כי יודע אדוני הלאבהכסה,
 בעעי ההכר ויפב חיבי, על תנכח אתך, לי יהי' ואחשר לטעני, אקח א' צד אשלהססף
 טאומה! לך יתצי ולא בייוח ג-תך ותת"-נ: רברת כאש- תעשה כן לסוחר ויאסרהשה
 רובום את הסומם עיקדו ויא בדין הזה האסיתי הסשל אופן ועפי רב, תבואתי אוצרמ

 מנכח דוא טהטר שכר לית! צריך היא שגם הש"ת וטצד הקונים, מצד הנשטישכרם
- סעב. כל סטט טקכלים וסש-יא ווביתיהפ, כל על להםומכפר  לפ, בקתקשת גם )הובא. 
 - אטת"תורת

 י ושהחיינו הוראה ררכת-
 בחהרהשי בכתיבה טפר נמר אם 1 יו'ד( )ם'ק רכ'נ טימן תשובהבשערי

 ארברך כ' ומחשכ ארגרך, רכ"נ( )סיטן וקציעה כיר בכו כ' בהרפסה, וכארכתורדע
  לשו א"ל*ר בפי' ]וכ"כ לכך, עוזכה. על לה' להורות יצחייב ומלמת, שםבלא

  ד"טצח לחת  פפר להרפיפ  וכן ספי, לחבר שבמר למי הי"ייי י תחר*כ אותחפעים
 הדפפה בנמד. הרומה גדולי ובעל עי*וש[, ומלטת שם בלא אנל יתברך,לאשש
 )יאההצ לעתים בינה בס8רו כמ"וש לזה. אהכה לה' לשבח ברבים, דרשרמ6י,
 ירהףא נפ"4 שמח. בס' ]ועהן אשם, זכר לא שהחיינו מברכת אלם ע*ש,ל'נ(
 ההב שחק יד ספה,-ובשי*ת כשם"ם שמחה שעשה כתב חאב טפר זשק בם'טם

 רנ*ה אףחים?. בעי*ע מביאר דהא לברך(, )שאין בדבר פעם לעךד : הארב רנ*פ()טימן
 שני', בראי' לברך יכול ראשונה בראי' בירך לא אם חרש בפלי ברם'א, נ'סע"
 ראאינה אכילה בשערע בירך כאשלא לדידן ומ:יקה'ה לברך, שלא הבטש טק'טוממא
 ענין אמיא בעוד בתחילה רק אריטת לה "צ שהחייט דברכת מזה, מבהוריזרש,
 א"א יד*ר לשר עויוציא באשעה חיבור, שמ5פים מי היכ אח"כ, ולא ל6ניהההש
 ברצן ארקובל עצמו לרנפיח לנ8אר' פיבתא ארחדק דוא דמו ישהחימ,לברך



שדש18
 לא 1ראי אז ואשכ מ1, נרהיה ידורא אע הלא שברחה שוה ו1פלני הת"ישנ*
 ולכן ח'ה חברץ ע*ו ילעט ושא%י 88ט זיץ יחדש מי כי לברו, למחברויהכן
 אז הרי ט'פ דורו, חכסי בעיני חן טצא ש1בורו לאשמוע זוכה אפי' אחשכנם
 עפף פזי א1שת )ועיין עולם, ל14ר יצא כבר דובוה ישהף חדש, דבר אעוא1ב
- הפ*ן(. לענץ ב' שת 6*פסימן  סשן גאושח זשל החתשס עשים"ש ישל קר 
 )עי"ש חשרמיט ע*' א"ם עצמה המצוה על ברכה קבעו שלא מתיה דכלקנ4ו
 לברך אין וע'כ ברכה תקט לא ספרם והדפסת כתיבת על והנה מוהרש54אבא1ם
 יוסף בףלקפ בם4ש הדבר %המוהיק להוסיף יאש - - בקצרה, עכשד ושרייי1,נשכ
 מבץ פני בשףת ורץ'ק,וועין זלשה, ב1ענץש הנאבד*ק בשם צ'נ סיא פאחלק
 משוה גמר )היאחר זורל דפאלמהשוהש מהנאה הנ"ל דברי תחלת ווהביא קפ8ז סי'חייד
 אחיכ ח1לם לאלפים, תורה מרב"ן ספר דע" התחלה דהף ד"ל להא1ב, ורצה מברכץ(אין
 פפק[, הוי בהתחלה אשכ ב., יל8דו ורבים הספר שיתקבל ה' ישועת צתך לזה כי יעןכ'

 טפאקש, זצ4ל מוהת4ס הצדיק דגאון מכבוד בזה נאשאלתי כתב, זצ*ל חגאון מ'חעחשאש.-אבל
 שבע'פ רתורה כיון והפעם לברך, דאין לומר טקובם הי' לכאו' הנה : בזה4לוהחשבתי
 לם"ש קצת דנר חש'כ לה', לעשות עת מח1ם אלא דיועירו %א לכרעוב,אפר
 מעוחת דגעאוים בנדים על ותקחד,ש תבלה שמף' דאץ רכ'נ ס" סוף באףחרמ4א
 תורה לכתוב אךצפרכו להי חפץ אין הכ19 אשכ בע-ח, להנרת לה' חפץדש9ן

 אות בי סי' ברכות בסערי חמך בקמ-ה )ועאן ג'כ, ישהחיט לברך אין ש'כשבעשפ,
 אולם שהחיינם, מברכי' דאין ההיד אחדש תבלה אומריי שאין דבמקום שהביאכ'
 תבלה מן לחלק דיש ובמרפ מאוד, חלוש פעם דדעא שם, כ' עצסו ישדומשאכיק

 טתפל*' אץ תפלה לחשע ישהו4ו ותחדש תבלה דבישלמא שהח1ט, לברכתותחדש
 בא ו4רנו ביוחר שנהנה מה כל שהה-1 משא'כ בו, הפץ לה' שאץ דברעל
 דבר דבבל סק4ד ק4ח ס" *וראד תואר הפרי )וכ'כ לברך, צריך לפרקיםרק

 שמחה ו1א והי94 בדפוס ספר לנמור אשזוכה וסי שהחיט(, לברך לבה0שסח
- קע4ה(. סימן שביוי הלק יסף ףלקפ )ועין ושרמיט, לברך ציך א'כנהלה,  
 הנין רגשל וקשהעה השר דבף אשדגיא )בהקדמה( ואהלווה 8ור בא81ת ר4רתיהעה
 לרבק, פבא יומא עבידנא טסכתיה ד-שלים סרבק צורבא חדנא דכי קי'ח שבתלעוין

 אין דבספק החקירה דכל ומסיים העברי[, לב ס' סוף ]עהן אשלו ספר פי'וססכתי'ה
 הרטב'ם רפסק כען רפלך נן בס' כ' בלבו במחשבה אבל אמירה, לע1ן רק ישהחינולברך
 עך*אש, נלבו, לברך ברכה בספק כן לעשות "ש יצא בלבו דה0ביך פשא ק4שבהל'
 סיה, בטתב ש בקונה כסו חדש בנד *באו' ש חדשה 6רי *קחי' אםש*כ

 פופש יוסף פד אישת )ועי' ניה, שת 6ענח צפנת בס8ץי כמ"אש פוב, בוח-שיומברכ",
-צ'ב(.  נ'נ נדפסו חינ רהירה תבואות ס' בראש אשר יהורא4 "בית ובקתפרס 
- עישש. הירה א1ל בנמי' הפיף אשר דהשותב'  

 שווארפץ הכהויומח



ט"ישה

 הפ6ורפם דגאון היב לכבוד גם הפכמה אה-ת עצנר פניתי הגה צא-ה
 באשו*ת עארתי כאשר ח51יפ'א. הרמבים( על לסלך מעשה )בערמח*סדוהיפצען
 כי דהות אלכ( . . . והניבי'( שפירן מלץ הספי בראאש )עי*קש ד,שררף,צמח
 רצתי את כעת נולא לא ע*כ בסהרה[ רפ"ש לו "שלח ]ה' הברקשה נקו*ונם
 אשנים.-- כסה לפני עפרט אאשר הור*שה' .התרת את בסקומה להדפיפ ואמרתיבווג

- ספרים(. בכמה כאשתטכשמט  

- ל8-ק, תרע'נ ירא, א' יום ב*זש-  

 סשז הגדהג היב ידידי כבוד סעלת ה"נ וחכמה, תרה דעת דעת,יוםח
 רן שהאהו, נ9 ן ה כ ה ף ס 1 י טךה כארת 81וסקיס, בשרם ובקי החמףוסנדול,
 הכהן נפתלי ט*ה כקש'ת דוצדיק המובהק הגאון הרב ה'נ אבא, מדביתרפהש
 טע'כ נאויאה, דבי וחתן נפת4(, בית פפר )בעדס*ח סאד ה' אבדק'ק אהי'חרל
 ביורעי באמהאד(, )אבדק"ק נ9 חייס אליעזר מרה כקש*ת האפיתי דגאון הדביוידי
 עכף לו הי' שכבר בהוראה, ובקי שפלנ נדול חכם תלסיד היא. כי קאסעא,וסכירי

 איצפלא לאווצ ראף הוא לכן למעשה, הלכה ענינים בהרבה דאוריתאושעשועין
 יהא וה' לט, סמיט דין מן וכל יוין דן יורה יורה ב"שראל, הוראה שרהללוות
- קית, סחסי נ1ו על ויעלעטו - הע"א* ראיפצען פה ט'ח   

 זילברשמיין, ה'קישעי'

 עלידש רפזתי אשר זל"הי מופר( ליקומר )בעל פאקש אבריק רגשן דברי המה קזאש
 פש-י.ברקדמת

- לפ"ק תעריג עקב ג' 8אקש ב'ה-  

 ובקי חרף הנדול הרב ידידי ה'ה ארשו, ה' מברכת אמךוליוםף
 אמ סכיח יע.א, באניהאד בק"ק נ"י, אוווארץ ן ה כ ה ף ס 1 י סךה כש*תפובא,
 שפלנ ר(ת"ח אגה, טוהשרים יוחרושעבר

 נהורד-

 של סאהלה סש לא ובסעשים,
 עסי לו אשהי' וכיפ סברא, יאב"א טרא אביא תדירא, בשריתא עפיקרשדה,
 זכה "שרה בפברה טפלפל ומנופה נקי כפולת ובע*פ, בכהב דאוריתאאשעאיעי
 שנים, הרבה זה שמו"ל יוסף* וילקפ היפה לקופו ע*י שפו' פקיע וכברוברה,
 המטח אביו מכטד ית על שיצאו מהרה הנרי ע*י וגם פענח', ,צפנת פפרוועץ
 הנדי הנאט הרב ידינ"פ חסיו ססר ידבח"ל זילי הצהקהנאון

 אבדק'ק התרה שר
 נאחע בהערות הנסץ במירותיו עסרס ונטרתו, תקפו הראה ושם ש4פ'א,ב"ה

 לפמ דן נם ואחרתוס, ר~ושונים ופשקיבם סאויפ טשלא בבקיאות עיניםס*ררזת
 סלא סהנ( ידו סלא כי וראיתי אשתים, בענינים ווףתר *רפור בדימ פענוםהרבה
 יורה ירה ולהרות, לדין לפמכו יפה בעין עלע ידי פומך הנמ דץ סכלהפניו,
 קה-ש, סהשרת עליו לחרם יקראוהו אשר ה' עס סקהית בכל וכתורה, כדת ירץעין
 עללגדיפ

 מבווי
 יפיעהצ הקדואהם אבותיו הכזת בעזרו, יהי' חה' ויראה, תורה

- אכהר. ולהפארת לטטו קרטארחם  
 ולומדיה. התורה לכבודבעה*ח

 םו8ר. ליב יוקףדהק



 ' חביט .שמבתמ
 פיע שקוטו דההדשאה,יעאו"קנה לנפף' 0טו(יקאשר-"4ע,-4די

 באי. למ אי בשדא.-
- 85הק חשיאו שצת 5סבי *וז ברקתעי  

 בנששק אשדח4 הטין הרב ומקרם סשט ירי'נ אהף כבור ראש על אלהבםשכות
 תליד חשל4ש, לארשש נ9 יומף ש'ה כקאףת שיה תךיא6ק

 חךל, וש1ן ואשטשר תמובשק

 ההראש פפאץ ' ע5ש 5דבהן..אתה עם דגויכש. מכהגו קבלתי הזהדוום
 וה5כה, ב58פ51 מוב יושכל חן דברי לראות שמחתי סאחך ומה עפף', ,צידגחמד
 חהצליח 8עלים רב ור אווש להעת אתו ה' הי' כי ונם נדותיו, כל על -וטוש.מ5א
 דיה אבזט יעקףב צדיק. ברכת ט תתעים . . . וביראה בתורה בקת"ש מע5ה5קהית
 דב84 .וושעאשש תדול, הלוך ילך כי ידו, על טים יצק אשר זל'דה, הגהשנאאמרר
- ב"שראל* היל וע,שות הזכהקעעבד,  א4ת" לפובה אווץ עור אמצר וזכחק 

 חמד, בחוף קרארם צאן עדף בע ש'ו פופנאק ק'ק ב"שיבתיט חביבתלפי
 וזעמבם ש פנה ולא בליפרו, פתפי השלם ירא היי כי בי', ירמקי'ואתיקירי'
- ק'(* פשן חיףר פדויק אפרפמע נהרי שרת )עי" אשקרחרברי  ד4רתי והגה 
 מרדכי סו,ה והשךיקים הנדו*ם רגאתים הרננים של )אחנינא6 המכתבים נףאת
 פיהצלים נ9 זאצענפעלד חים יוסף ומהה נש, מאד( ה' )אבד'ק וינקלערליב

 לווסיף, אץ ועליהם ולתפאיש לשם ייו פעאמ ומשבחים טהללים בם אאשרה1בבשאל
 התיי" 14הבי כל כי תבפיח והתקחה עמהם, יצא %א ישאין אלו ראההן

- ביתם. לתוך ברכה לדגיא ויפהרו 5עזרתו ושיאמומחדק"  רק בזה באהי ולא 
 4השר ע5 לארת' וחיל' כחו י"שד ואמינא ומטפלת כפולה הודה לוליוע
 פעחה דה' ףברך נםץ לו "עפי זכותו חוצה, ז'ל הגאה'ק רבו פדשרת נםדגוץ
 המצפה רבה באדהבה הדו"צ הסוקירו יוידו בזה יפנה,-והנני אשר בכל רצ*חידץ

 אכיה'ר. בשינו,השני.14ה"שנה
 טעננענבוים זו41ל קקב טףה בהנאץ טענדל מנחםהק'

 יעשא* והב5"ל . א נ ר א פהאבד"ק
 הצילט )ו"צלח( פ'ק על בדעתי אשלה סה אציע דג*ון, ומלאותואנב,

 במקדושך' א1נישתלחה הי ,פמני על כתכ האריז'ל דדגה עא1, סי אור מי.נא
 *שעבר ווה' אחרא דספרא והדא 'ד צורת בו ויש זדיה הנקרא בח5וו :.""5
 טפני יזה אותו והחייבה נטקד"ש י שלח החפא וכשנגר השכינה מנפי . י'חחת.
 דטפי'א יד פצורת פחד אע4ה שיעקב י8ל השולי עכלהשק, במקדשך, אעשתלחהאהי
 צר, ביד ות8ארתך ע"ח( )תדיים פ'ק וז" וט', פי נא השףלנו חהת6ללהנ8ל
 ויחע עמלק על ד4שנאה נודל ואולי לפורפם, דאץ בהנ'ל אפרתי פקראותזהרבה
 ר1ה"ק קייטו עת וכל * . . כם על יד מ דקדהצה, יד ננד דהספ'א יד ל"חםחשץ
 אשבת, נטפ' כמבת8ר נר ב8ר ,שעם תינ:קת ביפלו ת"ח כשביזו יאך ק41פה וף'4
 להשען..אלא לצ ויוין טיד, נא הצילני ע"ה אבש יעקב חפלת לט דועי5ז,ש
 ונבר יור דקדהשה יד מץ את מאשה ידים כאשר יהי' ויהי' ,ש*מה בתאטבהנאטב
- מנף חטיא, י ש"שהש5  
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 - א' םימן-
 למרתי כאשד בחרותיי בים. עור זצזל, הגאק הר: לאאט.ר כונבהר הללוהעדהז

 סים, נ8תלי גית בשךת נדשטה אלי יתשוגתו לש.ק(, תרנ.ב )שנתבששהאק
 ירעתי( לא השנכי אלה גכל שלשלו כ:ר אשר שונים סשרים על צינים ]ועיזש*נ
 ושטו את בזכרי סשרי, לראש עטרה לעשוז כדי בתהלה, אותבם מזרגהקנני

 - י.ע. והקדושהנרול
---  תענית בטם'6(

 )ד-

 ופירששי בשמחה, מרב" אדר משנכנם ע'א( כ"ס
 בחת-ש אינני פסח הלא לדקדק רש עכ"ל, ופסה, פורים ל"שראל ה" נסיםימי
- ש"ע. 9 בזה להשירענו רשו" בעי ומהאדה  * ס'ב[, סי' י'ח חלק יוסף ילקפ ]תיין 

 יטחל אדר ראה אמר רב איתטר ע"א( ל"א )דף ממלה במם'3(
 הא וקאשה וכה שעבר לאטבת תשא בכי וקויי' פירש"י סקדימי', שבת בערבלהית

 בנ", את ש אטר רב שקים פרשת טאי בפירהט איתא ע'ב( כ'8 )דףלעיי
 ? שמואל ט"ש דרב א4גי' רשת"ל כאן נקם אמאי יא'כ תאמש, כי אטרהשטהול
-וצע"נ. - ן פותר ואץ לרבים וישאלרר   

 על בץ לחבירו מודה אחד כל ת"ה ח'( )אהז תענית תוס' ב8מקיג(
 טקום וטאיזה ילל, בהוסי נטצא לא חת דבר כי תשתומטתי ר,-שקה על בץהא0ה
- ? טובן בלתי ה8" תםמלידו,  והטאסף טו'ב, סיסן ג' הלק -סף רלקס ]ועאי 
 * ק"א[. סימן השדה דודא. ובאוךת -א, סימן א' חוגרת י"זאתה

 דבכל טאו6 בשבת תפלץ מניה" דאץ טעם בשיש דא" וטסעתיד(
 לאחן * ורך מילה, ברית אות, חד רק דאיכא ובחול אחזחז, ב' צדיךיכם
 דרימ ת446 טלבד אוועת כ "רכא א"כ שת, ההש עצנו דב5ני שבת אבלאשניי
 עיה כרלה סחטת אחץ שמתו ערל א'כ 4 וקשה תפלץ, צרך חיש תדלה,שבת
- ? אותות ב' מכ בשבת לו דלהוי תפלין בחשכהעכ'8  חלק יקף רלקט ]הך' 

- ל[. אות ניה סיטן יוסף עד ובשית ברג"ה, קנ'ד סיטןעחררית  



 י1םףננשילב

 5יקח או מח"יב אי נדו5 כהן אח'כ ונעשה הויוט כהן כקשה" בתולה שלקחבכה*נ
 ש5קהה זה כניףון בכהע כעי5ה לטעפ בהולה איצטרך ד5המ י"5 הש'כבתלה
- ת?"ק. להו(ראה. שמחר כה"ג געהשה ואח'כבתולה  סבר הר"א דהא אני"ל 
 כאהעתה 5א אב5 ביאוע הנמי נם כשנעאשה דוקא ה:א זתה, עעשאה הפנ" ?5 הבצפשר
 העראח דאפי יקח בבתה4' אשה ורנא כתבה וההורה בע5מא, אה הע, עץרק
- באייכות. לעח סיסן חאעה"ז טהה"ת הכהן טהרי או,.'ת עי" בה, פכול5בד  עיאש בודג ניכ שהעיר מהדש הנדפם חאיח מבץ פני 5שחת בהקדמה רשרתיאיב 
- זצ'5[. מאנהיימער צבי חיט ט'ה הנאוןתשר  בם' עפיסשש נ-אה ו5דעתי 
 ? יקח .בתולה' אעשה והוא דהי'5 "בבתוליה' כ' מדוע לדייק )אסר( הנהררהיטת
 ו*וח'כ נבעלה שנים ני בת בתיה דאם בירחצימי מ"צ 5מעט בא דרקראות"
 איע כזה בתו5ה ע5 והנה המבע, דנשרענה חוור", בתו4' השנה את ב-רעבדו
 שריק תה 5נה*ג, אסורה 5כך בטבע, אינו אנל שחזרו, אף 5ימר"בבתוליה"מ8ל
 שפ.ר צריכ" :א'כ עי'ש, בטבע שלה שהבתולים יקח, "בבתו4ה. אשה היא5ומר
 ראא טודה דבמטאנת ע"א ס"ח דף קיהקךן מס' הב'ח ה:'ה ]ועיין ודו"ק, וה,לקרא
 * זעה[.ד5"ת

 שכ' הנ ס"ק מטשב'ז ס"ט סי' בירד המרט"נ על שהעו ומהנ'(
 הבשר את מליחה( שיעור )תוך בקע ואח"כ צד מכל תח5ה מ5ח דאםדלדעתו
 במחבר מב:אר כן ה5א בדעהו זה ת5ה ימה :כו', הבי מצד 5מ5וח צריך5חג-ם
 מהנאץ ברגהות בזה העיר כבר הנה ? שם והש"ך הט:ץ שפ" כמו ה' סעיףשם
 החתך ידי יע5 עב' .בשר בחתיכת אלא גשטע לא דמטחבר י'5 אבל זצ'4רש'ק
 נ'כ יבאטצע ח55 ערש בעופית דנס מחדץצ הפימ'נ אבל מ4חה, וצריך דם?צא
 ושכבר טצאתי עווב ק'פ[ סיסן המיקמ ח5ק ?סף וילקט ]תין וק"5, כ4רוץ
- שם. ז5'ה דברזאן הגא:ן בהנת.ת ועי' ש5:ם טשטרת בס' הפ*ס"נ על בזהעטד  
 נש קאטחצוו"ן אברהם מד ה*ה"נ בשם הנ"5 הערה הבאתי שנינם כסה]ואחר

 קפים.[ סיטן הפץ שנת יוסף בר5קפ פדה"ב( ע5 אדם בכור )בעהמה'םטלאנדאן

 - די מימן-
 העתן היקויש יגאון הרב ירע,ש אהוי כבור וליל. יום תרעגרך הול, גםר עשהי

 לעטעש האברזק נ'ה ביין הכהן נפתלי ט'ה דם' צ'ת ששראפץ
 הנ'1,והג5יל

 בארגה ינוב ועוד השמת?, יטי: ה' יאיד וט' אשיבנ' יו לקחתיבירך
- :ט'. 5אותכם הכהן יעמוד עד ורעגנינ4דשנינם  4ה "ש אס שא5 ואשר 
 עוד אזיר וטר הגה ? 5זוונם מים אצ5 )שדכן( סרסר 5היות אשאץ קוקשטעסקור
 ס"ש 15 והראה א', שרנן מאת בזה נעוא5 ל'ה הנאת אאט'ר כי בחיהעיטיטי
 קב5ה ד-ש : פץ[ ס'ק ב' ס*סן ירד בבאה'ט ]הובא קפ'ה סיסן יאיר וותבשךת
 לא בסשוש ונרסז הטן, קיאעו מזרע נקי יצא לא בא5ה המתעסק נדו4םמ8י

 )יהורה סייי"א בעורת אח"כ טצאחי ואנכי עי"ש, וכה יפיר כי כה בםתתחתן
 פקפוק, ב4 ד,שף 5ומר רצה דבריו רבתחלת בי( )אות ר"ל סימן חיושדיע5ה(
 בחרש מ 5דעת ]ושת בא5ה, 5עסוק ש5א הנ"5 וו" דברי הביא אח'כאב5
 גשר וגס : וועסיף ברסז[, נפטץ בטפתוות רק א5ה דברם נחסרו בסוילקובדגדפס



4
לג י1םףגנזי

 אצ5 הקרת1ם בראש טוסב להיהע צריך אצהיצדכן ההא דגכרים אגימוסירגשמע
 וישחה סאסי עטהם יאכל יצרא גיכ לחהצ -צ הא'כ שלהם ה:שואין בטשתההינ
 חשתבם במשתה לאכול מדינא דאסור ובטי'ז קנ'ב סי' יו"ד כבש'ע נסיכםיין

 ומ', קויאה משטע כף ואכלת לך וקרא שנא' עצמו משל הישןאל אכל אםאפ4
 בא4את ראיתי בספחם בהפאר תתה טי(י סיטן חייד שנייטוך רב'ם עוו'ת)ועיין
 ג'כ שפסק -א אות טוב( זכרון מאטר בתיה, גרול( כלל )בק'נטרס משהבאר
- גזה. היתר להשיב ואץ הוא תורה ישראלרמנהנ  

 אם שנה שבעים לו מלאת ליום להניע שזכה מי שמסופק ומהב(
 הנה : בזה'ל והשיב ני הנאץ מו.ח בזה נשאל כבר ? שהחיימ ברכת לברךצ4יך
 טי והנה וצהחיע, זה על לברך הביא לא שההיינו ברכת בריני רכ.ה סי'בארח
 ב' סע4 כ'ח סיטן ביו"ר עיי' שהחיימ הראאצ:ן בפעם מברך מצוה איזהשששה
 כשטובלת הכלה אם ולעניין בזה, קצת האריך סק"ר תואר פרי בם' ועיהשברם'א,
 נ"ה סימן או'ח בחה"ם ועי' מק:מות טנהנ בזה יש שההיינו מברכת ראשונהבפעם
 סעי' ב' סיסן ברכות טערכת הטר שדי בם' ע-' אשה נשוא. על שהחימ:לעניין

 מר ושו"ת נ'ה, סי' ארח הה"ס שו"ה ]יעיין לברך שאץ קטגות הלכ:ת ס' בשםר
 שהחימ שמברך - מלית שקנה ומי כ"א[, סימן אלעור יר ושו"ת כ"ר מי'יאהלות
 לברך טצימ ולא סק"א, כ'ב ס*' מג"א עי" חד,צים כלים קנה כמו דהר מעיםהוא
 שאינם טה בטצוות בו שמהיב להזמן עוזכה שמחה וודאי שהוא בי:"ט רק הזמןעל

 ברכה מצימ לא ח-בם לי נתן שהקב"ה מה על לברך אב5 הימים, בשארנוהנים
 עהכה מה על אבל ניצמות, המהדר ב-כת יום בכל שמביכין מה רקמיוחדת
 לבי זכ.תי יאטי שמי טעוום הטעס וי"ל ביכה, תקנו לא שנה 5שבעימלהניע

 ברכה כ4 לברך יוכל והאיך נברא, שלא לו נוח וא"כ חץ, בימ. עצמויצהש5ים
 לא חיו בימי חובתו השלים אם י:דע שאינו וכית טובה אתה קבל אם רקעייך
 איצה נשואי על שהחיינו מברמן שאין הטעם נ"כ שזהו ]ואפשר וה על ברכהחריך
 אוצה[, נשואי על לברך תקט לא משו'ה כהונן, המצ:ה שמקיים בטוח אינושהרי
 יצאימ כיון שנה לשבעימ להמע שזכה על שההינ: לברך תקנו לא הכ"נוא"כ
 צהן עשהקב'ה על הודאה ברכה רק הקנו ולא בריאוהו, תכלית פה שדהצ~םבפוח
 יום בכ5 אריך עהדו נשמות המהדר ברכת מברכין משו"ה ויום, יום כל היםלנו
 מעוצה אנאמ איזה ערש אני יודע ומ"ט ' שכהבנו טהטעס טברך אינו שההיינואבל
 שההיימ לברך שמהרחן אותם הידת .ום כשמניע שנהשבכל

 או פק איזה ע5 .
 יצהניע רהצנה בץ בזה חילוק אץ ובאמת תקנו, לא מיוחדת ברכה אבל חרשבנד

 לעטש והודאה שבח ליתן טהראף וודאי לידתם ביום השנים שאר או שנהלשבעיס
 בס"ד, שכתבט מהטעם מצימ לא לזה כרוחד שהחיינו ברכת אב5 יתאש,הגדל
-עכ"ד.  האדם כיצהמע : בזה'5 שכי )יההצלמי( נפש שמח בם' ראיהי ואנכי 
 ע"ב בד"ב לב ישרי והןב אשהחיימי לגיך עי ס" יאיר וווה היב כתב שנה5ע'
 יברך הדש פרי או הדקצ בנר ליקח הנכון נשו"מ לברך שלא אך"א רכיןכ'

 ט*עחה ה~דה ביום תשח ח51 סעודה לעשות נהג ונם בעצמה נהנ וכן יר'חילצאת
 יצ5 בסעודה עגים כטה מהסימנים אי 5דרות זכיהי הח* הצעיר ואנכי ואי5ך,שנה
 אדה שנ5קח האחתנה שנה עד ה' :יראת וקדואשה תרה לה המלאה הנז'מצוה

- וצ"ל.האלקים  במפק צמ נוע מו.ה הנאץ תיב חמבי ניסי לי הראה ]שוב 
 5ברך עו,צ המל החוא רברי ג"כ עשהביא רכשה מ" ר(או"ח חת.ס בהגהתג"



 י1םףננןילד

 היב וכ"כ וטלכהש שם בלא לברך טסאבם אבל שביפ ק אגעשה ביםשהחים
 בכל השטר והלאה טשם כי כתב ללב יפה ובס' ב', אחע ברכה בשיף יו4"בדכי
- בתה*ם[. קע טיטייום  

 נחת טוצך בשניס רבהן ה' לעבור הכדה עוד הפתיחדע טעין וותםוהנני
 יזידו תסהצ הבמנ כאררפ אסיטיו, פוב בכל ףטלא מרףו, כמשר דד יחדקשהשטהדע
 בלוג'ח.הדושאת

 שווארפץ הכהןיוסף

 - ה' מימן-
 ועור יטע כנשר ויחרש ץוים, בסךם שתו ינהם הוא ייתשלים, "יוהמנחם

 סיב רורש הצריק הרדינ יריניפ אהוי כבוד שמ-ית, רב לראורוי"מה
 תעש, ן ע נ ג י צ ט י ק האב"ר מי אדלער מנהם מ"ה וט' הםר ועושהלעש

- וט'. נאתיעתה  וברוך אשה שנשא גטי שדנינו השאלה ק"ד 
 ואבותיו ידע, לא דהוא אך אהוהו, לו שטהה מילתיא לו א-ע משתה ימיישבעה
 ?- אחרהס מרר הוא אס לטקוממ, שמה ונסע 5י, נתידע ואה'כ אבילות בב*תמנדגי
 ופטק, טלבוב, :צ"ל 'טאיל יוסץ טף הנאון מרן הרויה שר בזה נשאל כגרהנה
 אב.5ות לנהת יאוי ה.' ד5א משימ אחריהם, נטשך דהוא 15מ- כאן עריךד5א
 סיטן יו"ר על דעה ביסף )עיי' לעצמז, חלק א"כ משהה, ביטי התן שהיימץ

 דגחטד בספרז מסקאלא, זצ"ל דריטמער שלמה טי"ה העצוס ה:אץ ינם ס'ה(,שע'ה
 הטחבר טבן בה:"ה שם )וע"' כ:, פסק ורכ"ב רכ"א ס" חיי"ד שלמה ביתהב'ת
 מאמם טקרי לאבילות ראף דהוי לזמר ערוך ולא לאביהם4 וכור סי עלאוצין
 כטבוקקב ועערתי -- עיי"ש. בעכ*ה לנרש שלא הדר'נ דאיכא לניקפה,דבידו

 ח'ב פובך רב בער"ת זמצאתי נ"י, הצרק ה:און טי"ה של הספחם באתרוחפשתי
 הטפורסמ הנאון תשוגת יצם והביא בדבר, מכ שהארך צ'ב סיטן עד פשטממימן
 מה זצ"ל ק*נר יצלטהטף

 זפלפי
 נשי, הדרענ עירי טעכ'ת הורה יפה וא"כ בה,

 ביום ארבאו מהקרובים לא' להרע דמזת- ]ובהא --- לסמוך, מה על לוייוש
 טצחן כל לקיים שלקרם( בוצך להם )כערודע אה'כ יצטרכ' לא למען דאב*תד

- ב[. אות י"א, סיטן א', הלק השדה פרי שו"ת יעה'קשבעוע  
 ומטל טת אבא שלטה דשלחי ל' בשבת דאטת נהא הקהוי ואודותב(

 אטדו כ'א בסנהדרין והף ותינוק, ככר עא ארטלפלו לו חהקרבו אעשה, טהבהטה
- ? הסאת אנב לפלטלו חש"כ ס"ת, עם הויך שתמיד היי ק"יעדכטץ  כידב הנה 
 לפלט* .כולי' ה" דהף דיצל"ההקושה

 )בארח והטג"א הפרז ותירצו בגדיו, עץ
 תג"כ ע""ש, טלך בטש ללבוש אדם לכל דאסור מוקצין היי דוד דבגר סהשום אר-א(סי
 אסוד טלך של דס"ת מטלכים( פשנ בלח'ט )דובא בתוספתא דטבואי ילהכ"נ
- הט'ת. אגב לטלטלו יכל" ל"ה הש"כ בו,לקרות  לדהשיב "צ לכאורה אולם 
 להדעפ ללבויש אסור טלך שבגדי דנהי טקארם הנ"ל והטנ"א הטו"ז תי' עלדהף
 עפיי ישטתרצים ]וטה לשלטה, מוקצים דוד בנרי ל"ה וא'כ "ותרץ, אח* לטלךאבל

 וצרכי' בדרגי/ נהרג נטי חיד במיה עס יקברט וטת המ טן אדם נפל דאםטהר"ל
 ושפיר בנדיו עםלקבת

. 
 טחטת כערצא רק נאסרו דטהרהל דדינא ז"א, טוקשןם, היו

 ולא האיץ, כל כדרך הסות סלאך ע"י גדרני' סת דורסץ'ה אגל קבורוע צריך בגנדיז תגלעדס



לה יופףנניי

 חקיטה %ת אג דפלש4 יט5י6סר ה? המנ הוכ צתך1%95בטהו%י
 המי

 וד
%  ו"(דש אמה מי )עא ששת טיה ב% %ש 6ן ששר י קשק, "שי14" עב תהה %י סשש השל 'וךיהצלת לא ]תק לותט%
 יג ,רק, 4שר תסש נן4ה %וצי טת פ4י 4 מצ' ישלאן
 בד'ת, שסי ו%נן אז ה" שלמה דהרי ו"א אבל ס'ת[, אנב דפלפלו קיצההצפו
 דיא כיץ תרפ רבשבת ס'ל דדורס )חשף ההבן, ס'ת, ע*י לטלפל יט5 לשהושוב
 אבל שבירט" רעים דבתם דרוקא וכתבו עלי, חלקו כבר ללטר, טותר אניטתחל
 ייד קל קשאול דבף בס' מפורש מצאתי זה ראה לב(. הטהצסוים דאת שאוילא
 לפלפ5ו צריך וה" בהטה טופל דהיי כיון : בסרד ודל כן, ג"כ אשכי אוצפפ ס"פף
 אשלענץ כיון בדית וווסור עטו לעסוק אנינות עליו הל ווראי בכה'ג לכגךםטטים
 ישף בוילקש אלטטתו נחצא מ5ך בענץ טעי' ורשב, ררק אניטא, עלה חלזה
 * י"א(, ס'טן ישף מף ובאי"ת קעץ, סיטן רביזףהלק

 ל-צועת מצפה ב5ונ*ח וטכבדו טוקירו באהבה הדושש מירו בזהרגני
 "צראל* בכללה'

 לפ94 תרס"ד פם-ס עש"ק י יום באנהץאדפ'ק

 שווארטץ דכהןיוםף

 )האבד"ק נא דיטש משה סהה החרב הרהינ יקיף מסי 4 הראהשוב
 השבא רעבים דכלבים אמשלחז הבי לקאשר שכ' ל'( )שבה בחתשס הגץ( ן א ר א ס אק

 במץ ללבהש שרשצי עצש דהצב לא רא%לטה 6סר "צ 5כשרהאדיי, יםלך אשר ל-%טה אהר לטלך הבטשם רשי' הא הנ"ל האחרי.נים קהש" דע5מת,
 דשרצו אבי

 עד ב,צבת רעבים הכלבים ארה" אררע לא דוהע8ה יכף כל כי טגךפה לס5אראן"
 גף תקלה מבךא הקב'ה 1מ7 צדיקים יצ5 בהמוע מ נבלה 5הם לחחךארצמיך
 אמרנט שלסה שפפ מזה 5נב5ה, דךצרט בט יצ5טה לפני רגלבים עם4יומוצטה
 ש"כ טוקצה חהר5 בהנאה א%ר" מרכ לסלבחצע, האה חשעו אביו מיםסס5א
 סת אבא עם רעברם אבא בית של כלבים שאלהז ב' וריטת רהט י58פלנהאוך
 רגי5 הו%סגאזא לפי %עה ורפחיש חזיניק, ככר 6 5המצהש הצצרט בהמהסוטל
 %4טה דראר לומר ואין סוקצרש הף ואשכ סלךי ש5 בסשת 5קרות רשמר אץדהריפ
 בגד*ה עי 5פלם6 ראף ה" דאל*כ מקוטו לסלא עצט דהשב לא דההשכיץ

 )וע"" %יק יש"י אץ לפ5טג רהיח ש5א סס.ת נם הש"כ כניל, מוכחאעכשח
 ה4צבועחז בדג י א ס - וו בקאק דרשרר וכאשו סלך(, ו*%ת אתן מערכ'*הינ
- בוה, רשריתי למהק תים8אקגיאן  הטרפם ץ י 1 1 ר ו ה 5הראאם בדג*ה חי* 
 אניסה עלץ חילה כיץ שינית ב5חת אש5טה שהעשק ר5הכי שכ' ה*5נאבשףס
 מא%ם הורח .ומשס הפקה ככלבים ודיי המצהז סכל דמשיר ע5ע סיטתע אץא%ב

-צעביח.  ל א ל צ ב נ%' החרוץ הסופ5ג הבי בנ* 4 הראה הדפפה מחת ועתה 
 אשלסה אצ5 אצאלחז שת* 5קשר שכ' ע'ל ת"פ הנאון בקשם יעקב גאץ בס'נ"

 4צ?ק אטץזם וץ א6 ות4עה רסה בהם וצלאה שלא שבעה יץ בב*ב דאהעדץ:
 ושרן דהצטעה עפ" שטו% ישץ )ונ' ,קב, בן גמכון ומרש, אדון סוצהרעקב,
 סרה ספפה א5א באה הריסה ששין סהצכינה, אגא%ק בטי 5%4ופ רארחסה

 כלברפ פ' ב*ק בסם' ואיי וכר, דוד אף שטד" רש סהשם(, של טסכשהמכפפפת
 "שטן באווי ששך שחשר סה סאבו ששמע שלסה %צה 5שדי בא סהשסבועופ



 יוםףגנ,ילו

 פיפה ע'י ולא בנשיקה, שימות בטוח שהי' מפני כן שאמר בנפעוו דטהלבפח'
 ששומעי' הבויות אבל יסריח, לא בחמה וטדטל מת הוא אם גכם וא"כ מה"ט,של

 מה'מ, של ממיפה מת ואביו לעיר בא שמה"ם הוא שסימן יאמרו בוכים'שהנלבים
 בחמה וטופל מת אבא מדריטא, לבי שלח ע"כ בחמה, מוטל יהי' אם יסריחהא"כ
 אפהנלביס ומה יסחה, לא בחמה טופל ההעא נם אם ובטוה נכין לבי כ5וטריכף,
 אעק1ה מה אבל רעבי2, עשהם מטעם רק לעיר, בא שטה"מ מטעם איכבוכים
 ק1הכלבים ראי' חהא ומסךח, מה"מ ע"י מת שאבי יאמ-ו שלא אבי שונאי פייתלסתום
 רמה בו ישלטו שלא בטוה ל"ה בעצמז שאביך אפשר הלא לי' ךטלהוב:כיטי
 ב"ב בנם' )כטבואי בעי, דקא הוא רחמים לבפה ישכן ביטרי אך וט"שיח:לעה,
 -שבעו, אויאכלו אחר ותראה הכלבים לפני והנח נבלה התל לבחינה לך ההשם(
 ומת לעיר בא שמה"ט הזא סימן אזי אח'כ נמ יבכואם

 ככר עלע להגיח עליך יבכו, אם אבל בנשיקה, שמת הזא סימן לבכית יוסיפולא וא* מה"מ, של מטפח .
 קכ"א, דף ררושים חים מקור בסי ]ועיי, ופה"ה, יסךח, ש5א וטלטלהו תינוקאו
- קי"נ[. דף מיהודא עומרזבס'  

 - ו' סימן-
 -- צ'(, דף )נדרים לד אני דטמאה בסוני'-

 לבעלה אסורה לך אני טמאה אמרה אם דמדינא ניון הקשההא"ן
 איסור וכי התירוה, האיך נגחר עימה כהנת ההא שלא טשום ראשתהכמשנה
 טושה הנאץ והקשה עיי"שי מינה לקידוארי רבנן דאפקעינהו ותיר*ן הי, להיכןשבה

 לד~פקיעה יכולה אכתי דהא בתקנרק הכו"ל הועילז דמה ש"ל ממיסמני'ןמשולם
 טמאה ונם היהיים מן אני נטזלה דתאטרה באהר, נהנה עיני' אם טבעלהעצמה
 נדרה להפ*ד יכול הבעל אין וא"כ לקידישי', רבנן דאפקעינהו צ"ל וע"כ לך,אני
 אר" ק:ל שו'ת )ועייי בעולם, מסורסמת קושי' ודהיא ? בקודמק מפיר הבעלד*מן
 ד, סימן סדדוית אף' טצפה בשו"ת ,וכן מ"ג שיטן נפתלי בית ובשו"ת ק',סימן

- ו'(, סימן א' חלק יוסףובוילקט  הלך שטא דהיאר' כתב הר"ן דהנה תלע'ד 
 בפעטא הרא"ש עפימ"ט קשה ולכאורה ותנשא, זבנדרה בה מכירין יצאיןלטקום
 בהציעי אינאוי דאחזוקי משום נאמנת גרשתני אומרת  אקשה אם דלכך המטנאדר'
 ניחהצ למה א"כ עי'ש, . יט" כל א'א באיסד תהי' מרשה לא דאי מהזקיילא

 בקונפרס ב,ש'ך ]ושין ' ? יסי' כל באיסור תהי' דהא ותנשא בנדרה תלךשמא
- אנעויכם[.נבורת  אשה בעודה הנדר חל דהאיך הקשו ה:ס' דהנה נ'ל אמנם 
 דהל יערצו א'א(. מקוזם אסורה לכךע )דהא איסור, על חל איסור אין האאיש
 4' ד4ת יוסי לר אולם אחחם, על נמי הל הבעל על דהל טיצ כילעץ

 ותנושא ננדרה ת5ך שסא חיאר' דלכך י'ל ולפהז עיי"ש, ק*שה אכתי טללאיסור
 על חל איסור דא*ין דסובר כרי לי קים אנא ואמרה לעצמה היתר מורדהדהיא
 לא דנארם א'י דהל' במעמא האחרונים כתב: זה )וכעין כולל, עא אפי'איסר
 הטקי5" על פעמים ה-בה לסמוך לעצמה היהר וח:רה קלזת דדעתן מאבם-צחטו
 קוקר' היטב טיהצב וא'כ קי"ד(, יוסף ננד בשו*ת עי" השחיטה, אצל ענץבאיזה
 אני פטאה תאמרה שמא להוש האין בתקנהן, חכו-ל הז1יי דשפיר וצ"ל,הנאון
 העד חל אשנ הודהש" "סקל דיפקש דאשכ היעהכם טן אמ 1ח1להל



לז ייסףגל)י
--- 

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

 דאחדקי והגאמש בטרדה תלך ישמא למיחהש 4כא ש"כ טלל, בלתי אפייאכיע
- תץ"ק יט", כל נדר בחרטור תה" ולא הרא"8 כמ"8 טהוקען, לא ברארעי*רנאר  עצמה, אהשה על רק התו דאשאחד'א איט' ש דדגה עד"?,חגיל 

 וק"4י
 דאיצה

 דעי ישם והוס' עאא( ל"ב )דף בב'ק דטבואד אך טעשה, טייץ %א שלםקיקע
 לשמ כוובה ונופלת דיוצאת בדעש ורץ הדא"יפ דו)שו הש*י מעשי" טיחשבהרגאה
מוש"

 כל על א'ע אנאש*ה כיון ותיי ארב", בז אצבע נחגה דףא דהא ראהצתה
 51א דגאה לה *מן חבב זה באיפן הש'כ לה, קשה שהתאשמ"8 היא אנוטההעו5ם
 להפקעת תו'צ בשהש"רן לעקור חכדל ביד "צ השפיר כללי מעישה אצלהנדאשב

 זללה"דש דבר:ראן מאהה*ב דגאק 4 ט )וק דשא, נמן כי ודרק כל5,הקעיישין
 מת 4שרת במפתחותעי'

 מצעי
- נאהג סימן ג' הלק מההש"ם דבאב'ת שם,  לבעלה יצאטרה דאישה כר"ה יצהלכתא פעם דכי הנ"ל הרא"צ דבר עפץ י"להשד 

 נאטגת איגה לך שי םמאה ושאמרה דאאשה אחרתה למשנה דאפיי נאסנתט"אחגי
 לו ותמצא באהר עימי נהגה אשמא ודריאר' בעלה ארנראונה תובעת דהיאסאים
 להפקיע נישתני לבעלה אוצה תאטי שלא חזקה ווד*מ אבל בעלה, יטינרשגהאחר
 ואינ עי"שג יכרי כל איש אהצת באיסר ולהיותה ביה מתחת שקר בפעגתעצמה
 לה להשרר יכול יה" ד5א היה:דם מן אמ ונטולה לך אמ פמאה תטעת איהל
 נש5, הגש יה" מקפקית ואם נט יהי' דנתה אם תנאי על רגרעגה הבעליהכפ
 השב ימי כל איש א4שת באיסוף להיית חשודה אינה וממילא תנחים, מעיובכל
 דבאושית 5דחות יש אך הץיק, ומהימנא, באחר נתנה דונ" אטריילא

 אם חגאי על רגישנה הבעל יתהכם כן ניסא נמי לדוד לך אניטסאה
 ימי כל א"א באיסר שההי' חאבדה ואינה בטל הבפ טשהית ואם בט יהרעתה

 אההטה( בני בספדו וג"ל יתהן מ:"ה הנאק באטת הלףשה שכן אח*כ]הצסעתי
 סשקרה וזרנה יסי' כל א"א באיסור להיות חשודה אואינה הרא"ש דמ'שובעשכ
 כט"ש נעלה בפני פני' מעיזה איצה אין חזקה בצירוף אלא טהגי לא לחודזה

 51חרב חשיאל י"בי סימן מהדו"ת במב"י ועיי פ"ו, ה4 מארשעת פ"פד84עדרט
 דצ"ל פ"נ מהי"י הנאון אדמרר 4 החרב וכן מ"ז, סשן בימדשז'

 )ויי משתשנש*
- ליה(, סימן מהרףת אפרסמע נהריאצ'ת  ו8טערר דג*ל רא'ש דכרי על והנה 

 שר אשהו את "צא % הרגתיו מת ע"א( כ"ה )דף רבטחת ממתנילהקאוות
 החא"8 יאש א'כ ימע, כל א'א באיסור יעבור אשתו את יאנש אם א'כבדברע שקי דא8 ניטא הכ"נ הרא'ש דברי ולפי שקר, והעיר בה נתן עיניו שטא1פיהשי
 דזאקה מאבש בדברי סויק דהרא"צ לקיט העיון אחר אבל ? גה נתן עעץשסא
 גרש5ת5 האוסרת באוצה התם דוקא זה הש"כ יסיה', "כל א"א באישר ההאשלא
 מאמעבדת דההש בעלה מתחת עצסה להפקיע בידה אין שוב לאחר תנשאדאגם
 בארפר תה" דע"ז כית באחר טתנה אשעימי חיאר' דלא הרא"ש כ' שפיר בזהלה
 יה" דלא כנשל לוסר ל"ש בעלה שמת המעיד בעד שם טאשא"כ י8", כלא"א
 איא בארסי יעטחי ולא חררצה איסת לניאגה בידו דהרי ז"א, יכיה כל א'אנאישר
 לטהמם היצה תוק18 יצת דעהה טשום בה נתן ל;ירי היארי שפיר מאב"הכלל,
 שר כון ישפ שנה כהמאמף לכ"2 וד-"ק, יגרשנה, השח"כ דאימיא,פעטא
4 דו(פימן  מ"*ז שף8 טשי ליכנש טשסן ושאין קדישתיה אי שמי א' ונ*ש קדאותעהיסי יורע הרנו בת* את קדשתי ס': דקידושי' מסהני' ע"י לפלפל יש אולם 



 יוםףננזילח

 והשתיג הוא, אני עוד לומר הבא כל את ותכחי'1 בו ותתרצה ז"ל ופירש"יע*1,
 אשה דהא -ם-ה כל א"א באיסו' תהי' הלא -נאמנת אינה אטאי הנ"ל סבראלפי
 שלא זמי אחר נאסנת תהי' לא גם ל בעלה מתהת עצ~ה את להפקיע בידהאין
 כידוע, הוא דהעזה טגו רהא גרשתמ, אמרה דבעי' במנו לו שנתקדשה הואזה

 שנדמה בדדמי ואמיה לה ה" שסעות אח"כ לטעון הוכל ,צם גם דבאמת י"ל1(11לי
 הא"צ לב על נס שתדבר ע"ז וסמכה הסעתה ועינה המקדש הי' שזהו טתחלהלה

 רק הטקרש הי' היא שלא יודע כעצמו היא נכם הוא כי הרשע טדרכיארחזור
 ולא בנט ויפטרנה בתשובה זיערכ בדבריכם תאלצהו וכעת עליו, שתחפה עלי'שסמך
 נאמנת, אינה וע'כ מעיקרא, סוטכת היא זע"ז ימיה, כל א"א באיסיי להיותהצטרך
- קנ"1[ סיטן הם"ז שנת יוסף וילקט ]ועיי'י?"ק,  

 - ז:* כמיכ~ן-
- לפ'ק תרנ"ט שנת לס:.י י"ר א' יוס ב,ה-  

 חמודזתי איש במעשיו תמיס צריק היקר הנגיר :הף'ש הטיפל: היבני ידידילכמעיכ
 טאקאווא פק'ק יקרה א:ן ניי פאיטקעם היים כמיכ:אל סז'ה ז:ו', ומדות,:מעלות

 ה-.ו(. ש ק א פ אבד.ק האריר ה:און נש-אה רבי )התגא-צ.1,

 שהעלה טה ע"ד לי. להשיב הבטהתי אשר את לקיימ אסרה.עתה
 נר להדליק דנוהני' הר". סי .יהמפ הל' או"ה בשז"ע דאי' בהא הקזש"ליישב
 רכ להדליק נהט לא למה עי"ש, תשמיש ל-די .בא שלא כדי יכז' יוהכ"םבליל

 יטל היי כנידותה השנה ימית דבכל א( תירוצים, ג' ;לה ומתרץ ? נדהכשאשתו
 הרבה דלדעת דיההכ"פ בעילה איסו' דרק ב( מוכ"פ, משא"נ ולבעול. הבילכבות
 דאשתו דתשמיש נ( דבכרת. נדה א'סור משא"כ שינ, צר'ך טדרבנן, רקשוסקי'
 איסו' סשא"כ .והכ"ם, בליל שמירה צריך להכי שעת' כילי טינ" בדיל לאטהוה
 לכב'ת יטל דבנדה מ"ש ! הסדר על ואבא -- בקצףה. עכת"ד הדיר, דנוהגנדה
 ליזזלי, אתי שלא ההטירו דרבנן דבאי' זמיש ? איכ"ל דבשבהמאי ז"א' לדעת.מנר,
 צריכ" %א דרבק דנ"נ באב ובתשעה מכתמים יקשה רא"כ לדחות יש נ"כזה
 נכץ. החש שתא, כזלי מיני' בדיל נדה דאיסו' משום שכ' השלישי התי' אולסלני,
 סיטן או"ח היוצר בית בשו"ת )ועיי' יע"ש, הר"י סימן באךח להפרם"נ בוהוכוץ
-מ'א(,  ע*ע העידה התורה ע"א( ל"ז )דף בסנהדרין דאי' עפ..ם נראה ולענ"ד 
 עליע העידה התורה זה שבא" וכית שם, כחוס' נדה באי' והיינו בשהצנים,טונה
 בעדוה כספק ח"1 נראה יהי' שלא יתירה ושמ,רה טצדקי שום לעשות לנואץ

 טפני לשפוך אסור פסח דבליל סק'ג תנ"ה סי' או"ח. בטרז לדבר ]וזכרההורדע
 רע דבר ידע לא סצוה שוסר טאה"כ בעיניו כקל נראה יהי' שלא ותקופההמת
 ע*נו תרה הידה לא מינ" דקיל ניוהכ"פ כתשמיש איסירי' בשאף משא.כע"ש[

 התוי"ט עפים'ש אנדה ע"ד ה" !עיד נא, קערעסטור הנאבד"ק' .4 וכ"כודרק,-
 קרוב עפאז דעל כיוהכ"פ לכה"ג קרי א'רע לא על טדר' בשם מ"ה פ"האבות

 אדם כל גבי י"ל והה"נ עי"ש, להכשילו כחו בכל מתנבר מנוצה להיותהיצה"ר
 יוה"ק שכ( לילו בכמסת וטיד תיכף זבטהרה בקדושה טתעצם כאו"א אשרביכ"פ
 טבשאר טפי וסיינ גדר צריך עז ולהכי כהו בכל לעומתו טתטכר היצה"ר ע'כאשר



לפ ף מ יי וי ננ

 טהטדהה אדם יצל י~צרו נדברדטמ

 ]ובי-

 ק-ש )עא ממלה וצם' דברי ממ עבם
 עבר י יצלא וכד טתקשפות הנ"ום יצומ' מפמ בייג'פ ערית פ' נויאתבפעם
 )האנד"ק 91 מהעיל'ם הגאט עיטו --- וא"ש. לכך[, וא~צו ב?הכ"פדיקא ולהנ-" פנף טקופפות ח8 פומם ימים ביפאר דאדיבה וצ"ב עיהש, ע14חמו

 דכטן עע~ו תנרף עףצרו חע"צ אץ כאן דהנה : בזה'ל כתב יצץ(ז-ו-המצקע
 יצמא ההקמצ אלא התה לעמן קצ'ב ט" בט"ד כדפסק" תקיף יצרו אץ בעלהשכבר
 ביוהכשפ בשלטא וא'כ ד, טשנה דפטהים פ'ד ישראל בתפארת וכט"ש"פכה,
 השרסשד זה נדה איטור אבל קאניים, יומא רק כלל לתשטיש לשוצ יוהכ"פ דאיטףחיש",
 הלא להוטיף ףש עכ'ד, עפא, האיטור שישכה נהוש לטה וא'כ אעתה, יבעולשלא
 בטפה, דרא" קומי טעשה דניד ונזכרת יודעת היא מנדתה ידע לא ההשאם

 והפהאמת הרהה~ת כל טשום טפירתה, ביטי ובין ראייתה טיטי בין אנסהצהורמיא
 בנקיות טפידהה טענין ברורה וידיעה שיטור צריכה הספירה וביטי על", טט4'אשד
 לאשומ ירש בין ימסףיכות - גדולות הרהקות כמה יש ונם טפק, שום בליופהרה
 כץ וטחסת שעוע ובכ5 עת בכל בהם ונוהנים עליהם טוט5ים אשר ההםביטים
 נ', אות קל'ב טיטן א' מחברת יוסף ףלקפ ]ווי' תץ'ק, בנדה, מצוי' השכההאין

- ה'[. סימן א' הוכרת א' כיך עשרה שש שנתוהטאטף  טיסך י1"ד בפוא עב"ד 
 להדליק נודגץ דיש יוחכ"פ ליל נבי ראמרי' מהא מקערם רבים : שכ' סק"דשט'ב
 "צכה שטא אלא הייש" לא דהתכם הוא ושבוש טפתי, ישטשו שלא כדינר

 וטראית בטדד יעבוד שטא דחיישי' כאן טשא"כ נר, ע'י היכר הוה ע.כוישטש
- בזה. טתור'ן לא טנדה כי מיבן ומטילא עכ"ד, זה, לו ינרוםוע  

 אשר את לו להעטק אמרתי בקידהצ", תולבע"ה בענין העיר ואשרב(
- ורצונו. הפצו בזה אפיק כי ואקוה עה"ח; בחיבודי בזהאחי  ן קשרה ה" בפ' 
 יוטק בתימס וכ' דכרי. דברתי אם עד אובל לא 1*אטר לאכול לפניווי"צם

 אדגר אשד עד אוכל לא אמר וע"כ הט:ת, סם בהתבקויל שנתנו הרנ"צדאליעזר
 וברוך שכם, בפ' כמ"ש אברהם עם הטעשה כל להס טיפר אליעזר דהגהכוונוצ, עלעיי ? יכית ג"כ דיבורו אהר זה טאכל יאכל אם אפי' הלא מקודם,ידבר א" יווי מה בהטאכל טם שם דיש ידע אליעזר דאם וטדקדקי' עיהש,מקודם
 לטה וטדקדק" וט', אהרי האשה תלך לא "א4" אדוני אל ואוטר אמר,הדבריכם
 עילה למשא טהזיר וה" לא*שר הי"ל דבת כ' רשא ? וא"ו הטד אלינאמר
 נכתב לא לטה עץי טקקר' אלם וכף, בתו להשיא ח14 לפנות לאברהם לועויאמר
 בא כי שאטר שכ' יקר בכלי )ועיי' אברהם, עם א*עזר טיפור אצל הסראה4
 אברהם יתרצה עטו לילך תרצה לא שאם עליהם לאיים כד וזה לו,יש

 כבור לי כתב אשר הדברים דבחם בהקדם ונ"ל כרצבו(, משם ימצא קשלאאהר לבו~
 )טשר נ" קלאפפער משה מו"ה וט' צ"ת בתו9 המומלנ הרב הביבי ורבידידי

 ט"ד, וניטץ י'ב גזיר בטטי איתא קצת, ומאור הוטפה קצת עם יצ'1(נעוויארמ
 הגאךם בכל אשר בדרך הש*ה ומת סתם אשה לי וקדש צא לקשלוחוהאומר
 הגוב" עפהקשה עפי'מ לש"סי בהגהותיו ז'ל היות מה-"צ המא:ן והק' וכר,שבעולם
 קפחב בטקום לבע'ה תופם הר דהא אשדה לקדש שליח לעשות אדם יכלהאיך

 להבירו טציאה במגביה וכטז להברי', נמי זכי לנפער' דזכי טשזם ות"לאחרים.
 לקדש אטד דזה טקרובוחיו א' את להטשלה קידש לא בוודאי השליח וא-ככידוע,
 ]חן" -- ? דהשליח של( בקיבותיו הטשלה טותר יהי' וא"כ מנו, ל0יטר קויך לא דאז טשוםלו



 ף ם 1 י י ז ננפ
 פ" זה 3ס' ולקסן י'ב, אעת א' ושער האשרה לקם אשער ד' חלק דיצדה המשת לס' בדגדצהוט4ש
- באייטת[יע  להוכיה מכ(ק מדקדק 4ה( )ס" קידיארי לסס' בקהא המקנה דדגה ואפא1יל 

 ה" אאףא אידוע הרהוק" בסק?מד אפי' ומשסע שכעים רגאום בכל אסרטדקחג*
 סוכח לקדש, אחר ש*ח דואשת דהצליח עשה דשסא אסור אפ"ה דהשל*ח-שם
 נקידדשי כאן טירי דעיכ מרדו*צ כהקרוש רלא שליה ;הצה שליח כסף קעיארדנ:ם
 כתי3ה בשנן נם הטמה שסו דבקךק דינא הך טשכחת לא שפר בקידהשף ד*רכסף

 עף"8, שע8ש כסף בקידהשה דנם ומוכח כסף, בקידהמ מירי ייאי חלאלשמה,
 קיהש החאי א51יח ד5מא לחהט "ט שני שליח ע"צה שהישליה מיף (ו "להש"כ

 מרכ להבמ', ממי זכי לנפקר' דז:י דטנו לימר שפיר אשיך דאצלו ה-א-מז אייה יט5דגן4יביס
 ףלקם )הך" ודו*ק, ה-צליח של בק4וביז אפי' שבעולם דגחום בכל דאטר אסי"אגדך
 טדוע להבין צףני' לכאורה :דנה רכ"ב(, סי' י"ד זהלק קל"ב, סיטן פ' הלקיסף
 בהתבארל, הטון סם לז אשהפילו בזה טתהם היי וסה אליעזר את להרונרצו

 לא הם כי לף קדרצת נס' :כ' רכ:שן(, את טסט ליקח שרצו א*הא5בסה-ש
 -ה" שלא ה-ינו הכל, את לעקור ביק*ש לבן )כדמצימ זרע לו יהי' יצליצחקרצ:
 לקדש יש5יח אלהמר את עשה אבינו אברהם והנה בשי5ס(, כ5ל "שמיאליחאו(ה

 השטך קימ"ל :אק אשת איא לו פיהש %א ומטידהו טאיצו סהם אושהלי
 ואיכ שבעולם, דגארם בכל אסר ה-ש*ח :מת סתם .איטה לי הךש צאלשלוחו

 אוסה יצסיח לא ומסילא א*צה שום ל"שא אסור יצחק יהי' א*יד יסותאם
 לנחור שתו שלח טאמ"ה דווי ירצה לא מפתמא כנעמ דסבטת בע%ם,"שרא4ת
 ובילקופ עוד, בד*ה יעקב בית הנקוא בהפתיחה ב' חלק יישרה תבישתטעי'
 בדבר דונ"8 דאלהמר ינתן, ההרטם פי' דזהו *'ל ולפיץ מ"ד4 אות 5נשחשיןשפר
 דביי, דבררר אשך עד אוכל לא אסר ע"כ כותחבם והבן לרטיתו רהמםאמהם
 מי, ברנ לו "ש כי וא"ו חסר ,אל" אדתי אל וא:טר הדברים בוניך להםוסיפר
 ידיי יצחק כי להרט, רוורם שהם מה זה כלום *ועיל שלא להם לרטז 1יהכוונהו
 הרע, מסעארהם יחזרו שבזה אליעור וסבר לול(, )כם"צ השליח בקרובהעסדתד
 טאים רא"יח, בקרובות -אם" שבעולם הנארם בכל דאטר ס'ל חי' הםאולם
 דקנשה חמיח ולכן מ0עקיד45 חזרו לא חג4כ כנ8ל, של*ח ששדה ד,צ5יהדחישף
 הכתתרמ בכמנת שנלע'ד טה זה וק"ל, מטנה, בהואל ואכל ד"ערה והה*ף%אך
 אלקי יגרלדן ברכווש בחב שסאם -- גתרהו, קךמגו חאיר בפלפולא, חדיוקוב-ה

 בלרח* ואדהבו יוידו עריכהנ שטחחע באיבע אריטרנ קצגיש *זייהוהטערכחע
 שישוטץ. הכזקיוסף

 - ח' ט'מן-
- ל8*ק תרנ'ט ששת יוהמפי של )פהרת ג' עם כ"ה-  

 שטש ךראת ת:רה ושניימ גו אשר לוש הטערטת. סאלנך ברטום ורב שסויהשך2כע
וונ

 כבו-

 ש% דךדב, הטפלנ הרב לגביי בטראף החקוק חמביי ורב ייר אה'
- וט'. :טי ונעצח  

- וכר, שעבח הסלעית ממי עוד *די רגיע והנחמד זוקרטכתבו  
 הארץ סעבר ראכלו שס דאה הא על ע'א( ליח )דף קידהש" במס' חהמרוא-צר
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 אכול, יהדר עוטי אקיוב אמל, לא טעיקרא אכול הפטח טטחרת ה5סח,טמחרת
 דבערב עק1ה ויבא מחדןם סצה אכ* לא למה בתוס'( שט )הובא וןרושלסיוהק'

 ל'ת דוחה הדיבור דקודם עשה דאץ ]זסתרין ' דהדש ל"ת וידחה מצותתאכלו
 הק' לא. אטאי וקשה שני[, כדת אטן ראשזן כזית דנזירה י"ל א"נ הדיבזר,דאה*

 אומי אחד כהוב שט דאיי ע"א( ס"ו )ד" דמנחית אב-ייתא דרדויטלמיכן
 ניצד הא תאכלו מצזת יטים שב;ת אימך א' זכתזב מצזת תאכל ימיםקרצת
 ל"ת ידחה דמצה עשה ניתא זאמז1 עי-"ש, היהק מן שבעה ההדש מןשעשה
- עכ"ד, וצ'ע,דחדש,  שמם המקנה נט' )תי" גן להמה 'צט;תי כבי הנה 
 ב8עויטוה אמרתי וטאז ב'(י א:ת כ"ה סיסן י"נ חלק במאסף נט זו, קזאך'ש-תביא
 אב"הם לקים דיאפיצר זהיני ישן נס להו כארש מיירי כטגחות דהתם די"לדלק"כג
 לבד הדש יק לישראל הי' דלא מייף בקרךטין הכא טשא"כ עדל"ר4 אמריילא

 נם לת-ן שכ'כ שו"י בו(, עיי' כאן, ז"ל הטה-ש"א )זכט"ש היה-צלמי הק'ועח1ר
- שמחית, שובעבס'  י"א[י סימן מנחס צבי יכר? ע1"ת ]ישי' 

 הא )הטקנה( אפס הק' ;וד דהנה כך, לתיין נלענ"ד פלפיל ע"דאולם
 לא דכתיב משזט מבל, של במצה יוצאץ דאין ע"ב( ל"ה )דץ בפסהיםאמי"
 איסרו שאין זה יצא הטין, תאכל בל מיצוט שאיסורו כר "מים, שבעת דמין עליותאכל
 לצאת יכה*ץ איך א"כ עיי'ש, טבל תאכל כל משזט א?א הסין, תאכל בלסק1ס
 תאכל בל משום שאיסורו זה יצא סעמא האי רכ עךיך הא מצה יד"חבהדש
 ממא דיתשלמי דהקשה הא על העים קהטרי בצ*רץי לישכ רש עיי"ש,הרש
 בהגאת טרד ה-ב אכלן אם אי' דבנל ע"א( ק"נ )דץ בחז, נ-י ק"מ"ל הלאעדל"ת
 בהט"ז( לעמן ברא"ש )כמבואר בעינן מעיו דהנאת קיימ"ל עשה בסצזת מעויא"כנרץ,
 מצות טקים לא עדיין נרזן( בהנאת )דהוא הלאי שעבו בימן הדש כאפאוכלוא"כ
 מיעקר דקא ב;ידנא להיית צ-יך עדל.'ת זכל משז( בהנאת )דהוא דמצהע-1ה

 שהק' הדש השר קזשי' לתי"ן ששמעתי מה זאקדים ? עשה המצית יקייטלאי

 הי' איך א"כ ים.ט לשב;ה הראר' מצה דב;י' ע"ב( ל"ה )דף נפסהים אמיי'היא
 חוף לשבעה, ראוי' איט הדש הא דהדש ל"ת ידהה דטצה דעהפה הכאאם'של
 אס:רץ, ;שה בהט שאין יטים שאך אבל לל"ת דזהה הע'טה זהראשתשבערב
 שער עדל"ת שער ה"א היצדה בתביאזת )ז;חן אסרה נמי הראשינה בלילהומשי'ה

 אמת הג עדל"ת ניטא איך הקשה וצ"ל ?נתי מ:"ה הנאץ דהנה ם'(, אור:הי
 ידעו לא א.נ שיעורןי טהן זא' סשה של אבלו בימי נשהנהי הלכוה דש'חכו"ל
 דחדש לאת על ')ובחן רהי' מצה טכשיעור יותר יאכלו ואולי בכסה אכילהעויעור
 לשאנת אחרץ ובקתטרס לשבה"ג, נ' דההצ נחל בערבי)הרץ

 אר-
 1בק1"ת צ"זי סימן

 8ה קאפה דלכאורה : כך ז"ל מ*סקא הנאה"צ ות" קפ"א(. סימן לארה סופרהתט
 טטחרת הארין טעבר ייאכלו שניא' וטה מצה, אכלו באמת דלמא הזהצלמימקעפה
 )דף ר"ה בסס' אבן הטור דהנה י"5 אטנם ? אכילהת שארי על קא* זההפסח
 חכז"ל אמת הלא חדש איפר מעוום אנלו דלא לומר מכל האיך הקשה ע"א(י"ג

בפ"ק

 דח"
 שנאי להם הותי דחזירי קדלי אפי' וחלקו שכבשו דבשבע י"ז( )דף

 ה-"ם בשךת ]וע-ן טהחדןם נט לאטל יכוו4ם הי' א"כ טוב, כל מלאיםובתים
 ערהי' דר8ין בעודן לקחו בוודאי למצה לקחו אי התא לתףן שכ' -ט טימןחיךד

 דלחם, ל14 ומתחיל נשתנה דהא ד4 לאו כלה אז ע*סה כעתעו1ה חו"כמששר,
 דלא דיךן כא1לל גתהו' דלחם לאווא"כ

 אישת-

 אולס עכיד[, דידהה שלל רק
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 טלחטה באפעת 5הס ועץירה דהתירה חואר יפת נבי חכדל שאטרו כטו דהש4ל
 לעאבת .ט*' ל"ה מצוה עכ"פ גבא, וה"ה היצה'ר כנגד אלא הורה דיברהד*א
 טצוה של הטצה על רק קא. האיסור עיקר דכל צרל לפ.'1 והנה הטאכל,בזה
 ודגה טצדע אכלו שלא הוא ו"רמ לא, וקודם ד1זדש הותר הפטח טסחרהדהינו
 ואשכ כלל, איסר יהי' 5א ולכן לשת ולדוד עוצה יבא הירויטלמי מקשה יפה-לפהז
 דדא יצוה יה" א1לא מסה יותר יאכלו דלטא ש'ל יונתן טו"ה הנאת קהו,*ק

 האיסור וומקר, טוב כל מלאים כתים טאמם כלל נאסר אימ טצוה שאינודבטאר
 סט*לח ע"ב(, כ*ם דף ח"א והטוב הישר בס' )ועי' דוהה העושה ובזה הטצוהעל
 דגם לשבעדח ראוי שפיר דהא לעובעה, הראו. טצה הוי הארך הקהשי' נםל"ק
 בית לשים בהנדותי. )ויי' שטעתי, ע"כ היפב, וא"ש להם, טותר הי' דמדףקדלו
- צ"זן סיטןנפתלי  התחלת קודם דהא בעיזןא הוי דלא העולם קוער' ל"ק ולפ"ז 
 טותר הי' דהז-רי קדלי דאפי' חדש האיטר נ'נ חל לא אז כנרץ דהשהטצוה
 הני א"כ הטצוה כעוהתחיל לטעיו שבא בזטן רק האיסור הל ווימ ואףב כנ"ללהם
 קוישי' נ"כ וטיהצב דחדש( בסומ' וכרכה היים טל בס' )הךץ וזיז"ק, בעףדנא,שפיר
 בל טשום ח1איסות דמי סבל של טמצה ט"ש חדש של בטצה יצאו דאיךהטקנה
 בפופס ה'ג טאשה תקץ בס' )הךין כנ"ל, כלל, א.סור כאן אין דהיי ז"א חדש,תאבל
- דחד,1(. לטמ'השני  בו דאייף הכא דה"ת מע'כ, קיער' נ": מיושב ומעתה 

 קוקי' ונם ב1דנא, דל"ה ידוכתא העולם קושי' דהדרא עדל"ת דמטאלהקאבת יכי לא במנחות שס טשא"כ לחרץ, :ט"ש הנ"ל קהשה' ל'ק אז וח,ושכבאב
 קהשי' ונם חדש, תאכל בל מע?וס ע1איסורו זה .צא חטץ תאכל בל סהצום א1איסורו מיהסקנה
 באות ח"א ילקה"מ )חניץ ודו"ק, ל,שבעה, דיאף' טצה הר לא הא חדשהאור
-חדש(.  בסוף אשר )בהשמפת יור"ד על דעת ויוסף שאול בדכרי טצאתי אווב 
 צטאונו לרית חפץ ואם אופנימ, בכמה הנ"ל קהצ.' כל על ונהטד נאה פלפולהס'(
 שטתטה מה א' אות פ'ב סיטן רביעית שגה בטאסף ]המץ דנש, ויאכל היטביע"ש

 דכרים נ"כ כתב ל'א סיטן ח?"ד טהדו"ת ארי' מצפה ובאוו"ת העולם[, שאר'*
- כררים,נטמם  סודיה קל"א סימן חיועד טהדרק אפיסטון נהף קר"ת ועהן 
-ועיי'.  שו'ת ועי' בארטת[. שם ק"י ובס" פ'ז, סיטן הלקי"ח יוסף ]ומילקט 
- '"ב. אווץ ר"? סיטו ה?'ד טבץפני  טאלקי יחברך_ לחיים, בברכה אסיים ועתה 

 הטצפה כנפשה אוהט כעתירת :יהלום ארז יהל ושלזם ותפארת בכבידהשטים,
 "צראל. כלל בת1 ה'ל"שרעת

 שווארמץ הכהןיוסף

 - ט' םימץ-
 חיים סו'ה זכו' הספורסם הצייק הגדול דגאק הרב לכגר 1כט"ס י"שליסהחיים

 מגיא. ברה1' ק צ ט א ל פ האבדק"ק שיים"א,לערמאנן

 העיר ואשר - - - וט', וט' ןעחטדים היקרם בדבףו ושטחת. דגיענו,נע'י
 וט' דחיענתא תמיי אוצכח ו1נא רב גב. ע'א( ט'ט )הק סוסה בטס' דאי' האעל

 דאבא רחמא אינאר דאמף ה*ימ ואטר ארני, את והקהית לבי את שטהתאס'ל
 שם "ר' רלענ( )דף ויחי 1 וכזוהיק בניו, לבמ כך כל אוהב דא,נו אלטאאבנו,
 סגאן אל8 לבנו נויך ךלא עד ברכאן לזן אקדיס אסאי יוטף לבגי כרכתא :וז'ל
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 4יהב יצהאדם כה ט זא'כ וכך טבמ יתי נש דבר על" חביב במ יבמ'ויעיטתא
 )שם א' מזל רב בשם בכתומנם אתי .צ הנה -- ? מבמו ?תר במובמ

 ובן רע'ק ח1ל דתנאי בפ*גתא מלתא דתליא י'ל לכארה : בזה'לטק1טען(
 סבמ יוהר עצש את אוהב אדם אי 5"ז םי' דואבץ לדעת שנחלקועזאי
 מבנו יוהר  עצמו את אוהב אדם דאם ל"ג אות מע"א לפי בדבש ועי" להיפך,או

 עח9ע בנו מבן יוהר דאבוה כרע'א ה1ההש בנו את רכ אוהב ךדאי .אזכרע*ק
 זודאי אז עח9 כבן סעצמו יותר בנו את אוהב אדם אם ששא"כ דבמ, כרעאאלא
 אזהב שאינו דעצט כרעא אלא שאימ מבנו יותי דורי' כרע" אהיא בע בןאוהב
 בשבועות דאסר 5ארטתו ר"ה משא"כ עזאי, כבן ס"ל שהזוה'ק הל יפ"ז כך,כל
 כרע'ק דסיל עכ*ה עצמו בשביל שחוטא אף בע בשביל חוטא אדם דאיןדם.ב
 בעצפו דרה אליב שם בסומה אטר שפיר א"כ מבמ יתר עצטו אתשאוהב
 שבי;י ח4 ייסף וילקפ )ועיי' וה"ק, במ, בן על ולא אבנו דוקא דאבאדרחטי
- ל"ב(,טימן  התם רק מבנ,ף יותר במו בני אוהב דלעולם בפשיסות י"ל אמנם 
 בריה רבה על דהקמרד משום היינו שיני את הקהית אטר משו'ה סוטהבמסי
 לאבץ *תן שרצה התמרה ליקח ולא . באביו כטד לנהת צריך ה" עכיפשךיא
- והבן, לבמ,ייהנה  אדם דבאמת אהר, דרך עוד ד"ל אסר נ"י הגאין ומו"ה 
 עליה הביב בניו דבני דחביטתא בזוה"ק מ"ש אמנם בניה מבני יותר בניואוהב
 וכד כני דבני דחביבהתא ט"ש ילד"ק דבאמת כך, הוא הזוה'ק כועת יתיה נשדבר
 הש ד1דיק כותת אולם יתיר, נש דבר עליה חביב בני דבניה בקיצור אסר1לא
 התנא כמ'ש הקב"ה אצל חארכ שהוא במ' רק שייך לא הביבוהא דלשץכך,

 וודאי חביכ כן ?1 להית קהוכה מי והנה בנים, שנקראו ייצראל חביבין)באבות(
 אחר? קךהי'. בסה יודע דמי כ'כ שלימה שמחתו אין מ"מ אטנם שמהוע לויש
 אד ג"כ עזיקים הם בניו שבני רואה אם אולם צדיקים, יהי' ג"כ בנים הבניאם
 בסס' כדאי' ע"ע, מדוחתיו ימהצו עשלא מוכטח הוא כבר דאז .תירה שטחה לויש
 כהץעה 1סקת היורה אין שוב ת"ח במ ובן יבמ שהוא כל ע'א( פ"ה )דףב"מ
 צדיקים, קודיו שראו במה רק הי. לא בבניהם הקדהצים אבות א1עשמהת ידועההנה
 אחריהם הבאים בדוהת ידןי מה ואפרם במניצה היטב נסתכל ע"ה אבינויעקב
 יורעו כמ"ש וסניצה מאפרים לצאת ש;תיד הגדולה כל ברוה"ק כשראהוסשהה
 שראה מסה יות4 שסהה נתמלא סממ לצאת עתיד יההצע שראה הגרם טלאיהי'

 וזה לעולם, על הש בטוה רכ צדיקים הם בניו שבני דמכוק צדיקים הםשבניו
 הביבופ נקראים בנ? בני כלומר בני דבנטה "דהביבותא" שמדחק הזוה"קכףנת
 נהש דבר עליה הביב הביבי' נקר94ס ל"ה צדיקים ל"ה דאס צדיקים ע1הםדהינו
 הם שבנ? ממה יותי גריה שסחה לו .ש הביבים, נ"כ גנים במ דאם טבנויהיר

 לעולם, טמע תפסק לא שהתרה מיבסה הוא בניו דבנני צדיקים כלוטרהביבים
 אהת י' חלק דושרה תבואות לסי בפתיחה אא1י דוד אוהל בקתטרס )חעחוורפח'ח,
- אמן* עלם עד זרעיע דספי מפימ התורה תמהצ ק1לא י:הרע וה'ניח(,  

- -

 - יר"ד8סשיכםן-
 ספר בשס להקערת שהמא אי( )סי' מדורת של4ם שאילה בשו"תראיתי

 ד4ורי'* תהוסץ דס"ל ד?טאר ל"א(, אות )בפסקים ז"ל טטארנאפאל להנאתיהוושיע



 יוםףנל,יטד

 יז-ע מצאנו איך א"כ דאוריי', מיל ח"ב להלכה דפו~ק ז"ל הרמב"ם לאר'וגם
 אפי' אחר; פסיע' לפשעותליט

 ברה"-

 קרעוד וחשר ח"-ש דעי דהרי -שב"ק ביזם
- ? מה"ת דאסיקאמ"ל  חעת מהר*ן ובהלעת ט"ו, מימן יאו חות קר"ת ]הךי' 
 כלליס הסד ובקשדה ה', אות גי פרם י"א כלל א' הלק סופר עט ובס'. ע"ד,שבת
- פ"ו[, טימן ודדו"ד ס"ב, סיטן האו"ה מ-דכי לבישי שרת וד', ג' כלל ב'חלק  

 היש דבהמון ה"ז( חמץ מהל' )בפ"א הימג"ם שפסק מה דניע 4ישב,תלע"ד
 שבתורה איסיף' בכל הא בחמ*ן קרא דלמ"ל עליו זהקאע יאבל, לא שנא'אסר
 חדש, דבר יצהעלה אליעור נצ.ר בסי וריאיתי ? מה"ת אסור דח"ש כר"קי.מ"ל
 שם שהל -ילס שיעור טתהלה כיצדי' דוקא הלב מכל ה"ש לטילף דאיכאדהא

 ע"כ א'כ ח"ש דת" סאגם יו טכוית ה, נתיר אם חש"כ הכזית, כל עלהארסוד
 לאצפרופי דחד סברא לע ר-צ כיון ע"כ ממט, איסוה שסר לומר "גוצריכי'
 אה~ם לאצטרופי, דה:. כי:ן *)יסוףו טממ סר ולא עומד באיסורו דעוד אטר"לכדת
 פסח מערב נש"שר עפלא כגת שרסור שם עליו נקרא מעף(ם ה" דלא קרשרהשה
 למימר טגלן מכארעור פחות חמון מעפ בפטח שנתהמ,ן או שאור דת חצירק

 איסר, שומ עליו מעזלם הר דלא כיק לאצטר!פי דחזי סהצום א.סור שם עלעשידיל
 שריר טתהלה הי' אם רק 4ט!ד לנו אץ משם הלא הלב טכל ואי דוי,והיהר
 הל דלא היכא אולט הכזית, כל על האיםור והל כחרעור שהי' דהלב דומיאשלם
 לאצפתפי, היי ט-שום אסוו דיהי' למימך ליכא ודק הפ*ן על האיסו שםמעולם
 כלל ג' )חלק שפי עט בס' נם ישכ"כ אה"כ ]ומצאהי בסברא, נכץ הוא ניתץ"ק
 אמר"כל ולא ש"עור" "הצי הלשץ בזה סדרק מאוך זמה : שס וכ' ב'(, פרפס"ב

 מתחלדע שלכם קרשר הי' אם ח"ש לאסוד טובא דנפק"מ טה"ת, אסורוצהוא"
 תיו'ק[, שד,ואי כל ולא הא.סר, בכלל הי' שכבר אסור שלם מארעור הציודוקא
 יתר ההילוך כמו ממש בו שאין בדבר אבל קרא, דגו4 בהמ'ן ה"ת חלוטעתה
- היטב. ודו'קטה"ת, אסי שיעור הצי כלל בו לוטר ש*יך לא שלם מארעור בא הה'"ם דאיןמאלפים  יצץ סאקאהא טהושבי בה?תי עך כתבתי אלו ]דבתם 
 קנלתי תרע"א בשנת שוב נ"ג(, טימן א' חלק יוסף וילקט )ועיי' תרנ'טבשנת
 וי(, אות ק"ו סימן לקסן )וש" עד"ז ג"כ שכי קל"ט בסי' וראיתי שעחם ביהשרת

 !הקיש ית חצי באכל לשיטתו דר"י ש"ל ממארגעיעמען הגאון בשם הנשתי
 ע4ו, להתהחב חי נופא ושח"ש חזל"א הץהיפי' ברונה הנאת סאבם דריב השכלווחור
- מה"ת[ן שה- ה"ש ומשרה ד"א והעברת תחומין לענין ל"ש וווסברא  ועתה 
 בעל הגא:ן נם העלה סופר ועט אליעור ד,בציר כדברי כי ראיתי העתקהבשעת
 טיורה ובבא מצטרפי לא לעולם ע"ב ק"ח חולץ הגמי !הביא זצ'ל שלסהירתת
 בתחלה בו ה" א"כ אלא איסור לעשהת מצפרפי לא לעים ופיר-צ"ינדולדע
- ודו"ק, וגי,כההשר  

 הארח מדיו"ת ונוב'י מ'ד( )פסחים הצל"מ דברי על ני אזכירואגב
 טשזיום אחרונה גרגע פסח של ד מוס דפוייי הנ"ל הרטב"ס דבף שור' נ"ג()סי'
 להקאבת, שמעוו כעדע. אחר זית חצי לאכול שא"א כיון לא*בפרופי הזידלא
 אף לאיצפרופי הזי חמון הוי אכתי חש"כ וע"ז, מצפרפ" שבתורה איסר דכלדלט"ד
- ? איסור" שאר עם היינו שבעה,בסקא  הציעה ושדיי דלק"ס אמרתי אנמ א!לם 
 דאיס!ר" ועו זעא. טצפרפ" אין דאיסרי' ס"ל והרטב"ס הרטב"ם, דברי לתר*ןכתב

 יש ש ארשף -ש אגהי האא" הה"צ אמשפל דנאמיה וק לוסר ארו זקץ4צפר8"



פה יוםףנניי

 ח"1 שאוכל ביצעה כאן אבל שלם, איסור הף בההד שניהם וושז י1אכלהראשץ
 אחה איסור עם דיצפרף לומר ל"1 וא"כ כלל, חמין איסו' עח- אץ אזהשני
ודו"ק

 ס" חאו"ח אפרממון נהרי שרת בהמה, צ"י סימן נפת* בית שו"ת ]ועת, _
 סיטז סופר חתן שרת ג', אות רט"ו םימן ב' הלק יצחק יד אה'ת ה', אותטץ

 * בהנ"ה[. ק?"ג מימן ח"י"ד יוסף וילקם קי"ג, סוסי' ורו"ד מבץ פני אב"תקכ"ר,

 - י"ס כטיכטן-
 הםופלג הוב יךירי כבור מטהות, מי ע? רתעננ שטה:ת, שובע ישיגדן בצדותי חכטההשת

 יאקאבזאהן יצחק מו'ה ומרוש בסעלות ידות, עשר לו חמיות, ישההחץ
 יצ,ו. פאזען בעירנ"י.

- !כו'. יקרתו קבלתי לעשעתמול  דהק' הא על בחכמה שאל ואשר 
 נספד שלא שאול על נענש דדוד ע"ב( ע"ח )דף יבמות במס' דאי' בהא א'בס'

 האין גאמן אינו במלהמה זע"א עמלקי, נר בטיתתו ע'א רק היי לא חהאכהלכה,
 נושאין אין דבלאז'ה מכשל ליכא בט* דהרי אשתו, יתירו שלא עליומספידין
 אבל מ*, של אלמנותו מלך דנושא לר"י כרנתו ]ויצמא במשנה כטבואראלמנעצ

 ע"א[, עפ"י שהיא יודע דהוא לחזש לו הי' לא עצמו בעבור דדוד ליהא והנם
-עכ"ד.  בם' )וכן ;.'ג, מימן ה"א אה"ע יצהק בית בשו"ת כהובה וו הערה הנה 
 )דרוש בה"א דב'1 היערות עפים"ש יי"1ב יש אולם נ"ה(, סימן אע"ז דעהקשערי
 רק הי' המל:ת כי שאול מן לגמרי המלכות נסת, כבר דוד שנמישח ישמיוםז(

 מאתו הממלכה דה' קרע כי ומביתו ה' ריח ממני סרה אז כאמת כאקגי בידושאולה
 היתה כבר הלא שאול מיתת ב;ת איפא וא"כ ;יי"ש, שמיאל ;"י לו נאמרכאשר
- והבן, ל;למא, ומותרה הריום אול כאלסטהואשתו  לא דהרי לק'מ, יבלאו"ה 
 הנאון בהגהות )עיי' "כהלכה" נספד שלא אלא ,.כ%", נספד שרא בש"םנאמר
 חששו שלא והרי טה, בהספד שהספידזהז מ:ה דמשתמע וכיון בזה(, היותמוהר"צ
 כהלכה ספדוהו לא מרוע בעוניצ נתחיבו י1פיר א"נ אשתו, דהיתר חששאלהך
 ולא כלל הספידוהו באמת דהאיך הבנתו, כפי תיק'1י נסי דהא וממילא כבודז,כפי
 הספידוהו שפיר :דאי דאינהו בהברתא מיתיצא דחדא ונראה ח,1ץרא, להךחשו

 הספידודו שלא על נענךם ו?כך ח'ט-טא, להך ליתא דבמלך מ"צום באמת הרלכקוקש"
 דנרים אףכות ק;"ו סימן רביעי חלק יוסף וילקם )ועי זדדק,כהלכה,
-בזה(.  

 מנזיה"כ ע"ב( ע' )דף בסנהדרין דקימ"ל בהא להעיר שהניא וטדב(
 דבר אכי אם דהיינו להקב"ה איםור -טום עשה אמ נעשה אינו וסורה סוהדט

 אחרים משל או אביו משל בשגנב נם דלסי" וקשה צטר, בתענית אכל אואיסור
 לי ומאי בקולו ולא בקולט ש:מע איננו נקרא אינו וא"כ להקב'ה איסיר עשהנ"כ
 דהר פשום והדבר בצדו, תשיבתי -.-- י נבילה תאכל דלא מלאו חגנוב דלאלאו
 דבהך משמע וסובא זולל בקולנו *1וטע איט ימורה סורר זה בניט קראכררצ
 דבר האוכל יכן לזה, שקודם בהנהגתו זלא בקינו שוטע איט הא וסצאדז~ל
 גם שומע איט וסובא דזולל ;צמו דבר בהך הנה בת'צ ואפ" טדרבנן ה*פ"איסור

בקהי
 קוזולל בשעה הרי אהרים משל או אביו טשל  אחגב בטה אבל רקביה, יצל



 י1םףננזיטו

 האכי5ה קודכם 14סורא שעבד מה רק מקום, ש5 רצתו צד שפר כאן אעוסובא
- טבח41ן, והז1סורעחנב  בקצר גנב דאם ע'א( דף )ריאצ אובם בגמ' נן ]ומפוהש 
 בשר בדכרם ולקטת מעחע, אביו טהצל לגטנ יצצףך רק חהב אינו עצמו אןהצתה
 מעהצדע בערנף קנה שקנה. וועין והבשר נלן 14נו הגילה דמי כבר א'כףץ,
 ויצתייהו[, באכילתו איסור כאן ואע לאכיו חיב דמים ורק שלו, יין ד~בשרהטף
-ידק,  דבעי בהא הקשתי אנכי -יעה פ"ד(. סימן חמהצית שנה )המאסף 
 קנה אוצה שקנתה סה והרי אמו, ומשל אביו משל דיאכל משכח54 היכי שםרגמ'
 משכה'ל והיי בדע, רשות לבעללה עמאין ע"מ אחר לה דאקני ומשניבע5רא

 מצא א"כ אלא יגרש ד5א שס"ל לב4ש ודגה ? נרושה אמו היתה באםבפערטות
 דלא אמהצר אז לכבדה, מחףב השינו עמך מע,צה עהצית ליה א4כ דבה עתתבה
 ק"כףל לא אנן הלא אב5 טידי, קע%ה ל4ה הש"כ ומורה, סורד דבן דינאעריך
 שוב ? ודדק4ל %( סימן לקמן )עץ' ונות בלא גתעצה "צ לב4ש נם ועודכב"ש,
 הגדי הנאון כן הקשה כבר כיטדעתי

 חיב, בנשואה דרק והעלה זצ'ל, רירבע
 ודבר "בקולנון, עצמע דאעו דינא כלל שיך לא בנתשה( )היט זה בשפןאבל
 רק ודגני הענץ, לכצל רצוני ח4ץ רכ"ד, סימן פ'ו חלק יוסף טילקפ נדפסזה

- לעי"צ, באצבעמראה  % מ"ש קצ"ו סוסי' חאו4ח מבין פמ ש41ת ]ועיין 
- העימ[.קהו'  

 מקדצ האיש ריפ תוס' הנה וו", אף י "5א בעמן העיר ואשרנ(
 הפני אכן מקטות, מנמה התוס' עי( תמהו וכבר הכי, ל'ל תיטת דבשתיכתבו
 מעצא'כ רבותא איוה בראעוונה יש באם יק 1זא"ז לתר4ן דל"צ )שם( העלהיהחשע
 הדש באיר ]ועחי לחשץ, 1יש בוצני' רק בראשונה רבותא עוום ד5יכאהיכי
 המקמץ מ'ש ידוע וכבר זיי([, קיטן למהריש הכריתות בם' כן רמבהשר יצהביאשם

 : ת"ל )בעש5ח( פליאה הטדרש דבף לחשג ט"ו( )סימן קידהצץ למס'בפתיחה
 עכ4לי וט' לומר אלא ובטיצה ת"ל מהו א"כ כעיכ לא בת האמיט במאצהאם
 דו*ל 4א"ז מעוכם ואם לזאץ, ל"ש תיבות רבשהי דהוס' לט.שודךעו
 אסר וצ"ל הנאת ואאמרר ע"ש, *אא ל"ה ובמיצה שנאמי כהצא"כ בטוצהוגם
 חילוק יש הש"כ בראעצנונ רבותא להיות דצריך הנ"ל דמנ"י למ'ש גם רגודרשד"ל
 דטסח לומר עריך הף וגם נאמר הף דאי מעצם בטקצה, וגם או ובכהשה נאמךאם

 קב ט בפ' בלק בפירשץ וע"' רבותא, נמי דוי דראשט ראשגה הרבותא עלרבוחשש
 דמ"צ כדרט נכף יפורש וא"כ דבחעא, הף דראעצן יורה א*ט יבמשה טתצא.כוגה
- כניל. לזא"ו דדצי נאמר דלא ר"ל ובטשה ה'ל מהו א'כהכה"  אוצר יס' ]והנה 
 הכערכ דלפי מפורסמת התמוה : בזה'ל המל סדרש פ" בהקדמה )קיצע(החים
 י"5 אכן ? בה' בתיבת אלא במעצה ט היתוראץ

 דב"
 ולא חכדל דברו נק"

 טיוהר, הוא בה' שתיבת *מררצו
 והשכיי

 ומפ5הש נקי', בל,צץ ד"ו לומר בלעטנם
 "יצאץ הגמ' שמקשה ע"א( 45ב )דף ר"ה בש"ס מצאת' אנכי אולם יי"ש,הדבר
 ~ישתק ינקה לא לכתוב א"כ ע"ב( ג' )דף תמורה בטט' וכן אלקיכם", ה' אטת"ל
 : ול*ה הנה'צ אאמו'ר כ' עוד -- כזהן, בלשץ מדקדקי' רלא הרי לי", למה4ה'
 דךה אם ופירקרי וט' בארצך אשך ולהיה ולבהמתך דכ' )בה-( בפרשה שניעתתי
 כל להיה בהמה טקיש ולבהטתך ה'ל טה ע*ך שמטנוהיה כעיכ לא בהסהאוכלת
 לדבף אכן ולבהמוך, תיל מה ל"ק וא'כ קהני ד*א4ז -ל ולכאורה ע4ש, וכהזטן
 45ש ג4כ ולחיה עאא' דנא ש *א*ז לוסר ל4ש תיבות דבאצט בקידוערןתוען



טז יוםףננזי

 להיות רצרך רק למימר אמיך ניכ תיבות דבשתי הפנ" לט'ש אכן כן,לטר
 דלנהמתך הצכצ'ל לזא'ז מארם דלמא יקשה שפיר כנ4ל רבותא אעה נכרהראעצון
 לכם הארץ שבת והיתה הקודם בפסוק שנאמר לפי והטעם כלל, רכותאל'ה

 שטזונוחיה לבהמהו או לעצמו יש הפיש מה לאכי לו שמותר וא'כ וט' לךלאכלה
 דאסור רירוע רבותא רהוי *מר ואפשר לוא"ז, ל'ש רגיתא דאעו וא'כע*ו,
 שש סקהח ובמנ"א קס'ז סימן באו"ח ועיי' לבהטהו, מאכי ערתן קודםלאכול
 הייפב למ,ט חאיכם לבהמתו, מקודם נתן ע'כ בעצטו לאכוכ( דרשאי דכיבוכית
 הפכע בדרך שלא דהף בשביעית דהכא הפרשה בתהלת שםלכ

 וה-

 האדם בזכות
 ]ו)ף" בהמה שם אפחם היד וכמ'ש מק:דם, האדם ה:י שגיעית בשנהאושכת
 לבהמה האח'כ לך מקודם במקיא גאטר לכן י"ז[, אות עה"ת א*עזרבדמשק
 ל~אץ, די54 יקשה עדין מלעיר(, נשמע ולא ולבהמתך האי לאשמעונץ צריךאאכ

 נסי דרך דבעינן לוה להוות ולבהמתך קתני דטה"ט למימר דאיכא קשהוכיותר
- וצ"ע, שם, ארי' ובנור גרא"ם ושי' אדם, אחרהבהטה  נפתלי בית ם' ]ועי" 
 -. קנ"ה[ סימן שמ חלק יוסף וילקט בקינ' ונםעה'ת

 קרנו וירומם ינביה כטדו, ינדל ישעינו צור וחיים, בברכה אסיים,ובזה
 בעדו. המתפלל ידידו כעתירת וטאודו, הטנותיו ימיו ירבהוהודו,

 שווארטץ* הכהןיומף

- לפ'ק תריס שנת רדגוכה א' יוםב'ה-  לכבוד כערבורעי מיוכב נתינים ושבות, נעימים וחחם רבותי וברכיתיטלךבו 
 ואממער מיכל יחיאל טךה :טי הת:רה בטעלורע מישלם החרהן הטפלג הב'ירינ"פ
- זצ'ל(. ה:און לאדמו"ח נאטן )תלשף תע"%. מיהאלאוויטין מק'קנ"י,  

 אין אמר רב כ"ב( שבת )במס' קו*שייתו ע"ד להערט באתיעתה
 דרץ בד" ר*ה אטר עלה הוה מאי וט' מדליקי' אטר ושטואל לנר, מנרמדליקי'

 מדליקי' אין מצוה עהטה הנהה ואי לנר מני מדליקי' מצוה עושה הדלקה איהזינא
 זקוק אין כבתה אז מצוה עושה הדלקה דאנם האהרונים לפימ"ש ותמה לנר.טנר
 רולקה : וז'ל שכי ס'ב הרע"נ סי' או"ח געוו"ע המחבר מלשון משמע וכןלה,
 ם"ל רב והא לה, זקוק אינו זטנה שעבר קודם כבתה אס לפיכך משהעווצה
- בצ"ע, והניח ? לנר טנר מד*קי' חין ס"כ( והאו לה זקזק אץככתה  הנה 

 דלק4מ, תאה שס בתוסי הטעי' אבל נאה, דקדוק באמת הוא בעלמאבהעברה
 מצוה עהטה הדלקה אי בנמ' דאמר מאי דוודאי פ" עלה" הף "מאי בד"הדהנה

 ה~מבשי ה" לא זה דעל כרב, ודלא כשסואל רהלכה פ" איגה לנר מנרטדליק"
 ביחד, דהביא ט"5י תלת לנבי כשטאכ( דהלכה טימ' לעל ידע" דהלא הגמ',של
 אבל כשטאל פטק" וגזה 5נר נר נבי אי אולו דיכן דהפ*נת(ש "י' דראיבש'רק
 רב אוסר ובזה קינסא נבי דהפלונת(ש או דאסוה מודה שטואל אף קינסאנגי

 דגבו אטר זה ועל דסותר, מודה רב נכם נר לנבי בנר אבל מצוה ביזהמשום
 לצר מנר דמדליקי' ממפרה למילף יכי שפי א'כ טצ:ה עושה הדלקה איחדנו

 אנל דמד*ק", כידה רב נם נר לנבי נר אבל בייי, מערם בקינסא רקופלתקתם
 דח"יש דרב אליבא טמילא ממפרה לטילף *כא א"כ טצוה עהצה וגחה אטר"אי



 יוםףננזימח

 הדלקה דהלכהשש טסיק ע"1 טדליק"י דאין סיבר נר לגמ בנר אף מצוהלביזף
 בקינסא ורק רטדליקי' טודה רב נם נר לגבי ובנר מטנורה ילפ.' הצפיר מצוהעהצה
 עכ'פ מותי, בקינסא נם כשמואל רפסקי' לדירן תפק"מ מצוה, ביזוי משוםאוסר
 ביזוי משום דהקא בקינסא היעו לנר מנר מיליקי' אץ רב דקאמר דחא שפיראתי
 א"כ טצוה, עישה הדלקה דפסקי' כית ממנורה דילפ" מות- לנר גני אבוםמצוזק
 ה,ה סבר הוא רגכם ניון אהרונים, רבנת לפי גם לה וקוק אין כבתה פסקשפיר
 מחתריצ הנאק קהשף' גם מתו-ן ]ובזה -- ודו"ק, *( לק"מי וא"כ המצוה,עויצה
 הוא לאורה להשתמש דאסיר דמעמא ה-'ן לפימ"ש שהק' בהגהותיו זל"ההיות
 דמנורה דדומ.' טובי להשתמש אסור דסובר לרב א"כ בעינן, דמנורה דומיאמשום
 מנר להדליק אסור ולמהבעינןי

 לנ-
 רב נם לנר מנר דבאמת לק"מ הנ"ל ולפי ?

- ודז"קן. פלימ קינס~י ;"י ירק להדליק דמיתרמודה  
 העולם קוער' שתי' הלבוש על ג( ס"ק תרע"א )בסי' הפו"ז קזשי'וע"ד

 וכאן נפשית, הצלת הי' דיצם בפ.רם, כמו ושמהה למ,טתה הנוכה קבעו לאלמה
 תי' לו נידע כבר הנה ? מההרט יוהר המחטיא גדול והרי הדת, הצלת רקהי'

 ב', אות נ"ו סימן ד' חלק היצדה מרי בשרת כ;ת נדפסה לו ]יהוא נ"י הגאקמו"ה
 רש"י דם"ש כללי להתם דם. לא שה-י תמהתי מעולם אנכ* אולם דפח"ח[,עי"ש
 אזתם כופין הי' ולא להטא אותם מפתים הי' יטם הנה המחטיא דנדול תצא()בפ'
 דהא מהורט, יותר טהטיאו וודאי ווה אלףי נ"ד מהכם שנפלו נענערם היוו~כך

 הי' ולא בעכ'ה ה" מ'ם שהטאו אעפ'י בהטכה כאן אכן ג"נ, נהיגים הי'נשהטאו
 גרע ההורט דוודאי שפיר למימר אינא א"נ יסיה"ת( הל' ברמב"ם )נמבוארנענשים
- ?טמחסיאו  וצ'ע, בזה, קצהעה* וראיחי )רוסי'( ידושע במן ס' לירי בא שוב 
 קנ"ט(. סי' אז"ח צדק שעד שו"ת)וש"

_ 
 בשם שם וצהביא מה הוא ונכת יפוב

 לטהצתה הטכה קבעו רלא הא הנון מעם זצ"ל מוו7-י"ס המפורמכם התורה שרהגה"ק
 דטלנותא מדינא 4תינ יצא א' דאם ז"ל הרמב"ם שפסק לפ.'מ בפהיים כטוושמהה
 אבל בב"ד, טיתה הייב ט"ם ועבד והלך טהחגה ות8פור כו"ם עבוד לך לוהשומף'
 כיכם ועבד עבר אס אז יהרנ יעבור לא ואם דת על לעכור הי' הנזירהאכם

 ר"ה פשט לא לסה : כך הי' בקיש.יתו טונתו כי וכתב נ"- השואל חזר הנה*1
 חוסק לה, זקוק אין כבתה ס4ל רב דהרי בפשיטזת, לנר טנר מדליקי' ס'ל דרב דר"יבריי

 לא או ו'ל כבתה אי וה דרין הר"ן( )וסדברי הפקבר מלעען משסע וכן כתכוהאחרונים
 עוזצה הריקה ואי ע'8 הדלקף רב סובר מסילא איכ מציה, עו,צה ד,נחה ש הדלקהאי

 פתילות מתס רב אמר לעיל דהנה 1"ל, ל'ק, וה :ם אך ? לנר מנר מדליקין א"כטצחה
 מקגכם טעמא מפרש ירם" ור' בדרל, :ין בשבת :ק בתטכה בה; מדליקי וכו'ושטנים
 טבר באסת דילמא זיל אין כבתה טבר דרב מנ"ל שם הק,טה הפנ'י והנה דל, איןדכבתה
 וה דין תולה אשר דרא בר"י דר"ה ייל ולפהז ע"ש, יפשע לשטא הייש שאיט רקדל
 כקוקוי' ז"ל דכבתה דרב אליבא מ"ל עים הט,ה או רהדלקה בהא לנר סנר מדליקי'אי

 דרב טכת בשבת אפ" להדליק דהתיר מהא עכש דהא לפלפל ערש וידעתי והבן, באסת,דגג"י
 דהרי להוכ"ת, %ן נ"כ דמוה י"ל אבל הרהף(, על כתירדצו ד4נ" )כמ"ש א"ל כבתהמיל

 מוכח לא סוה נם א,כ עף*ש, לה זקוק כבתה אי אף להדליק טתר דבשבת כתב שםהרמב'ן
- ודו-ק, אדלי כבתה סובר רר:עור  ר' דגאון שבדגהות א' חכם לי הראה שוב 



מט יוםףנניי

 הי' אם דאפ" כית הגופזם הצלת הף לא בהנוכה הש'כ נב"די טיתה ה"באיט
 אם רק ולאבד להר!נ המ-ה שקר בפי-ם אנל נת-ניכם, הי' לא נ"כ כו.םעובדים

 וכדברי בב"ד טיתה מחויבים ה" אכתי ע'ז הנה ניצו*ם ה" ט"ם עיבדיםהזו
- ודיק, מבהטכה, -ת4 הצלה בפורם הי' שפזר וא"כ ז"ל,הרמב"ם  

 השממם כל טמאו דלא משום המכה הנם הזי "ה הקושיי ואודותנ(
 על ?עזר בן ?מי העיך ט"ו בפסחים אמר" זהלא השממכפ לפמא יניווהאו
 ? מטבחייא בזת טתטקה דהזי השממם כלל נטמאו לא א'נ דכן, מטבחיא ביר2משקין
 ]הובא זל"ה המבורנער ר"י האמתי הנאון רבה דגברא משמי' היא זו קהטי'הנה
 נעמו ומה יצהק[ הולדור2בס'

 דב-

 לתרין ערצא זצ"ל שאי דברי בעל הנאק
 דלכך .ון אניטי ששקצ. מובה אבני נבי דאמרי' י"נ( דף )ע"ז הש'ס דברעפ"
 יכי*ם ה" מ'מ של! שאזנו דבר דאא"א שהדין אז מובח של האבניםאסת
 יצאו להיכל הנכ-ם שבאו מין ופי' והזללוהי, פרצזם נה זכאו שנא' משוםלאסור
 עכ"ל, נאסיו, לע"ז וכשנשתטיטו דזדהי והו"ל בחפקירא וקמנהו להולזן דנפקו וכיו; לחולזןכליו

 נ' סי' האב עמעל טה4"ש י'טו"ת ט"ב, סזמן נ' חלק מהדו"ק ומיט.ב שו"ת-שואל ]ועזי'ודפח"ח,
 כתב ד'( )מזמן וי,טעי א-י בשו"ת אלא ן. די אות ל"ה סימו יהושיע יטדה זביטו"ה ם"ו,אות

 ולרב צרידא אזש דר"י אליבא פ5.ני ושמואל רנ דהלא לק"מ, טעזקראדהקהט.'
 תין שטן והזינו טטבחייא בית משקה דס"ל י"ז דץ שם מבואר ממש דנןדס"ל

 מת טשקה דס'ל ושמואל ע*ו טומאה רבנן דמור שפמא הוא הדין שמוכפירש"י
 וכדמסקי' להן יש עצמו טומאת אבל אחרים מלפמא דכן ס"ל הא דכ,מדבהחא
 ביש"ת תם ירלנא, דפוס בש'ס טויבש רש"ש נהנהות ]וכ"כ שם,בש.ס
 אטרה ד5א שם בע41ס אמוי' הא ושד זשמעתי[, נד'ה נ"ה סיטן א'חרמאן
 נינהו טמא דוודאי לפנים והכמסן נטמאו הטם לה"ן השממם שהיציאולהית יכי חש"כ ממא, לפלם !הכמסן נהו*ן נטמא אם אבל במקומן אלאדכן

 שלא והכיר בקיקע בהצנע בחותם טונה שהי' שק בהמך הנס הי'ושפיר
 בד'ה י"ד אות לשושמם נס בקזנטרס )ועיי' ולק"מ, שם, והתוסי וכפימט"י בו,ננעו

 הומר בעל כוונת "ל ובזה ה'(, אות נ"י מאמטראווצא הנאון של ובחת-ש"אמנם,
 נס הי' נ"כ זה בהזכל הפך שנשאר מה הזינו לשויטנים, ם  נעשה קנקניםומנות"ר
 וא'כ ורננים, שיר קכעז "שמונה- ימי מנה ימי וע"כ יטים(, ד שדלק טה)טלבד
- ודדק. דג"י, ק.ער'מידטב - נ"ח[. סימן סוף חאו"ח שירק נטע שו"ת ]ועייי   
 בטשקדה ננם דשיך הדעת הזסח טכח השמנים דנפסלו הנ'ל שדם תי' עלוהנה
 שהסביר עפי"מ לפלפל, שכ' מנחם צמ זכיון בסו'ס כמה זה ראיתי מדבהיי,בית

 דגט. דהנה : כך וכתב כוה קצת הרניש ההדעים אברהם למנן זצ'ל פרענקלברוך

 כבתה דאי לאו סאי וכוי החסה טשתשקע מצותה ורסינהו אדל, כבתה דסבר סאן עלהקי
 דהסחבד יזל ולפי"ז לשיעוראי א"נ סדליק, אדליק לא דאי לא ות" לה, טדליקהדר
 צ"ל עכ'ה אלא אדל, כבתה אי אסאי קשה א"כ ד5ישעורא, הבי לת" אדל הר'ן()וכ!
 טדליק אר5יק לא דאי הראשון כת.' דסובר י'ל איבעי' דגעל אב5 ע"ס, דהדלקהסעעם
 ליכא איכ אז"ל, כבתה אי אסי,י אליבי' לק"ט א'כ ת-עי', לא אויעור צריך ערזיהאבל
 )ועף' ודו"ק, סשה, עושה הנחה סבר דרב לומר רצה ושפיר בזה זה דתליא לוטרהכרח
 סיז(.- סיסן דד קונפרס זי חלק ועורה שערי ובטכ.ע שסזב, ס.סן שע-ס בזתשויית



 יופףנניי1

 וכר כ% דברים לב' דעתו לכוין יכול אדם דא'ן מפרה( )נפ"ז הראנ"דכרנת
 אלהט הר"ר ]כמ"ש ק אט*י' לא אפשר דלא דבמקום הדעת, היסה בלאוא"א
 הדעת היסה ל"ה ההיכל מן נגרשנו דבעכ"ה כקץ י"ל א'כ עיי"ש[, כ"א המנהכתום'
 ימה שהכה"נ אפישר ה" איך העים קזש" מתרץ ובעה כעמן, שהארךעיי"ש
 ק'ו ולמדו הדערע בהיסה אס:ף' תפלץ והא למצנפת צ"ן בין ראש שלתפלין
 לב' לכויץ יטל איט ה*אב"ד ולדברי דץ, ביומא כמטאר בהסה"ד דאמורטציץ
 4ל הףוב  עלי: הפילה  התורה דשם כיון בפשיטות נכץ הנ"ל ולפי ?דברים
- הראב"ד, בה ומירה אפשר, לא והוה  ושיץבת41ן  השאמא קהטי' יתי"טב גם 
 ואין לשניהם לכוין מוכרה הי' היי עבודה בשעת בצ"ן הכ'נ הלך האיך ט'()סיסן
 בה~ש דאמרי' וכעע הנ"ל, מטעם לק'מ ולהנ"ל ? דב-ם לשני לכוין .כילאדם
 כמבואר מותר אפשר דלא במקום ואעפי"כ הבילות הבילית מצית עואר'דאין

 מותר אסהצר דבלא ראי' יעקב בקהלה הביא וטזה שאני, לו דבאין דק"בבפסור'
 כלי מהל' יו"ד פרק הרמכ"ם על למלך טעשי בם' ]ועיי' ודו"ק, בנ'ד,והה"נ
 הבילות הבילות טצות עואר' אין בענין יאטך ולצהן -- ב'[. אוה 1' הלכההטקדיצ
- פ"ב. מיטן תפא-ת צני יכשו"ת  ג', אות השדה הלקתבסי  

- - - -

- אהד. טהבר לבעל תשובה--  
- ל אבלו ביטי הד'ת לכתוב מותר אם שאלת ע'דא(  הדבר לכאוה דגה 

 טחש- בהוה"מ לכתוב שמותר כדרך שכתב ב' סעיף ש'פ סימן יחד ברט'אמטאר
 שש1הו מי : הטחבר פסק ה' סעי' תקמ"ה סיטן באז"ה והנה אנלז, בימילנתוב

לא1אי
 לכתבה, טיתר המזעד אחר עד להתעכב רזצה ה,טליה ואין שאלה טטכ

 שלא דהטעם כ"ו בס"ק המנ"א זכתב האבד, דבר קיה,טוב מפני להעתיקה, מוחרוכן
 כס"ש נוסף, טעם להוא לכתבו, מות- הידחצ דבר בעצמו למד אם חה"הישכהנה,
 היהשים לכתיב יצטרך יו"מ דלאה* י"נ ס"ק שם הטו'ז למ"ש דטונתובמההש'ק
 היבוריו כתב הב"ה דנם שהביא בבאה"מ ]זעיי' תשיבה, ובשערי עיי'ש,אהרים(
- טוה*, ה" ולפי"ובהוה"מ[,  בשו"ת ראיתי אולם 

 האל-

 תקע'ה סימן שלמה ל
 בהידוערו, טותר ולכך האבד בדבר כך תלף דשם להוה"מ דוטה :איני אסור,דלאבל
 דכר דהוי היויוא1יו, לכתוב נם אסור וודאי שמחה, דבר כל דאסור אבלו בישאבל

 טדע אולם באב, תק1עה לענין סק"כ תקנ"ד סי' או"ה תעהבה בשעף וכ"כשמחה,
 לכהוכ, אין ע"כ שישנח חשש אין א' יום רק הף דת"ב לחלק שם עודט'ש
 נקשדי ושי' כמובן, מותר היי אבל נם ולפי"ז עי"ש, טוכא  ימיכם  דהי  בחוהאמאבל
- יףד. אות ב' סימן הטציים" ,בין סקד' אספ"דהמד  היים ארוות בם' ומצאתי 
 דאסור פק1יפא תורה דכתיברן שכ' או מאורי ס' בשם שהביא ה' אות)שס(
 מטילא לו  שבא אירע אם אסור דלכתחלה אף ת"ב בענץ בהידהצ" אכןבת'ב,
 ואיי עי"ש, ולאתסו האבד דבר דדצי לכתוב שף ישכה פן וירא הידושיםהרבה
 ד"ר סימן ט' הלק יוסף וילקפ )ועץ' ביאור, צףך ועךין כן, ל:מר יש באבלנם

 בשו'ת נם הדבדים נדפסי כעת שאהצה"ר, -ימוד לעמז נשבת שהל ת"בלענין
- אי( אות קי'ב סימן יזסףננד  )דגספה התשובה התעוררת בם' ראיתי אווב 

 מצאתי אח"כ ע"ב[, רד דף ]עי'ש זה מעגין ג"כ שמדבר ר( הלק הת"סל"צו'ת
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- בשרו. ופאצס לאסור בפירויצ שכתב ו( אות שפ"ד )ם" יידבברכ4  ומכל 
- הדין. לעצמו לברר יכול האלההדברים  

 הסמידא מ'ו( )טנהדרץ להש"ס להו איבשא דטאי הקהשרא וע"ךב(
 דאין לדעת עצט במאבד איתא הלא דשכבי, יקרא כהצום או דחיי י49אמשום

 הנה - ? עליו מספידן אין אמאי דהיי יקרא משום שהיא נימא ואיפספידץ,
 דמאי פעצפ וההירדן א'( דתש א"צ בדברי )הובא כסף טירת ב% בזה עטדכבר
 להספידו ראף אץ והמת המת, על הוא דהספד כיון דהיי יקרא הוי אי לאהני
- חיו"ק. עליו, מספידין אין ומעב"ה לדעת, עצמו מאגדשדר'  וכו' הרה'ג ומסי 
 לדעת. : בוה"ל זו קושי' על כ' יצ"1 לעמעש האבד"ק נ"י דייפש כט,צהטע"ה
 עצמן אבד שקהבם נרבים ותכיה יספיה אם להחיים הוא כבוד איזה כילק'ם,
- עכ'ד. טדיבורו, שתיקתו ויפה זה, אדם אחר לומר נוכל שבחים הויזהלרעת,  
 חשי שאול, את הספידו שלא "טראל דנענעו )מהא ההוס' קועו' לתר*ן שםום"צ
 דוקא דוא הש"ס בעיית דכל כבודם( על "שדאל מח* הרי דהי יקר4שאסרת

 וע"כ דשכבי, יקרא הוי לכ"ע קבורה לאהר אבל קבורה, קרסלהספיוץ
 לב דם' משמי' הוא זה תי' ! קברה אחר לשאול הספידו שלא ישראלנענען
- שם. למעיין כמטאר בפוב מפלפל ףל ההש אבלשלמה,  ביו"ד דדהט"ך ובהא 
 כתב סק4 שם'הס"

 בו יעעצ עטהפל~צתים שנתיר4ו א"ע שהרג הטל בשאי
 קנ"ז שבס" עצמו דברי וסותר א"ע, הרנ הרינה פחד מכח דכהצמע יהרעדצכרשןנם
 בנסיון לעטוד יוכל %א להמיר אותו יכופו פן הי' שפחדו משמע סט"ק הנהתבשם
 בשו"ת מהרש"ק הגאון בזה עמד כבר ? שיווטדו העמצ בשב". ולא עצמו התלכן

- מ"י[, סימן שאל חים שו'ת ]ועי" ש"ש, תקס"ה סי' סוף שלמה יהאלף  
 יו"ד דעת ?סף וס' ק'כ, ס" היו4ד אש אמרי עצ"ת עח' לעוה"ב חלק לו אין רמעצ"לובפעם

 ל'פ סי' דףצרה דהשר ואן"ת נ'ו, ס" חיו"ד מהד81ק יקיה אבן חצףת שם'ה,סף
- ס"א. סיטן י"ד שניפוך חב'ם ובשו"ת דאנב,ד'ה  

 ובמאה?, בחילו ויתברך הודו, כזית יהי וכבודו, קרנו יגביה הטנוה'
- הימים. כל ותפ*ארתו גדלו לראות הטצפה ידידו, כעתירת בעודו, לאלקי'ויזטר  

 שווארץ* הכהןיוסף

 - י"ד. סימץ-
- מרו. סאד ו? לפ"ק תרמד תהירות עשיק וי יוםב4ה  הרבני ירירי ה4ה תלרהי מביבו השרהי חטת תפארה ניי ועפרהיפאר 
 תע'א. פןפנאק גק"ק נ.י. יטווארטץ פנחם ט4ה וכר החתץ בתוי"שהמופלג

 קפרא דבר הבריתא )על שלו ההערה דפעתי יעה וכו', אשלם נדףאת
 בעצמו אמר כבר הלא וגלן אמ~ה שהתורה מפמ דבש בה מערבין איןולטה
 ס" ארח סופר התם )ש?3:,טולת בב8-ש4, לדכשע המרים דבש בץ "ילוק  לקמצותכי * ודהרב נ"ה הגאה"צ ריחה(ילפשאטשאמף5א מפני לעמר יטל אדם דאיןהפעכם
 עסד כבר הדבר 84טצ,קקא4'כ48ל.~בעיקר אות ליח סימן שערת שנה ומאסףקצפז,
 אבל( בורני', אלא אסור דאש רשדץנ שהכיונה ונתב ד', סימן ד' בחלקדודב"ז

 יום לבר ובס' -- עה"ש הערובתו לרבות וכף שאור כל ני קמ"ל לש תערובחהוי
 לוסר אבהצר איכם הרדב4ז[ קדמו ש:בר ידע ולא מעצמו, זה דבר כתבביוטו
 אסרשש יהתוה בה אמשר אלא חיר בבשד א"א אדט יאמר ש דא"וי'עפישמ



 יוסףגנזינב
 רצונו, מפני רצונך בטל באבות התנא כוונת נ"כ עצזה שכ' שאול דברי ם']ועה,
 פורש, הייתי מעצמי וודאי תאסר אל ההזיר, מן שתפרוש הבורא רצון שהחשמה
 שאין אף הכוונה הה והבן[, רצומ, טפני רצונך בטל אלא בו, רצתי שאיןלפי
 מפני לזמר צרך מערבין, אין למה ישאלי אם חחה, מפני לעמוד יכיאדם

- והבן, אפער, אי יאמר ואל אמרהשההורה  לר"נ ילתא שאמרה טה יל"פ ובזה 
 בשר~ו לסיכל בעינן וכו' כווהי' לן שרי רחמנא לן דאסר כל "מכדי ק"ט()חולין

 אסרה, והתורה אפשי אלא א"א אדם יאטר אל דאמר" קשה דלכאורהבהלב"ו",
 טעם טעמ לא אשר בדבר אבל האיסור טעם לנו נודע אשר בענין הינחהא

 לן דאסר מה כל אמרה ולכן בו, ימאם אזלי בה אפשי לומר עריך איךמשלם
 בשרא למיכל בעינא אבל לא, או בה אפעוי אי וידענו כוותי' לן שרירחמנא
 שער לם' השער בפתח עיין שבת, של סידזף בס, כ' )ועד"ז ודו"ק,בחלבא,
 וכל מהיקה מיני כל גם כולל דדבש : שכ' א' בם' שויר --- יו"ד(, אותידצדא
 מיני שאר דהחנו דבש בה מערבין אין ולטה בביייתא שאטרו ההו פירות,מיני

 הרמב"מ על למלך במעשי )ועיי' מטש, דבש הכוונה זמתחלה מפיי, היוצאסתיקה
- ה'(, ואות פ"ב המקד'ט כליהל'  

 באבודרהמ :' כבר הנשטה, כל פםזק דכופ*' בהא שהעיר וטהב(
 סוף שהיא ספני ימלוך ה' פסוק ג"כ כופלי' זה ומטעם פסד"ז, סץע עשההשמפמ

 לכך לסיים, ממהרם הם ישראל על לומר פה פהחת לשמן יהי' )שלאהעוירה
 רסז שדהמע"דה מפני את4, טעם לקט שבילי בישם כ' הכ"ב בטיי והב"יהוזר',
 בפר"ה )ועיי' חד,צים י"ב כננד הללו פעמים י"ב ואמר בר"ה הלל לומר והבמומור
 שיש מ;וברת שנה עבור הנשמה כל פסוק וכופלי' הלל( ליכא בר"ה הלאדטקשה

 התקנה בטעם שני שכ"ה( )סי' תורה ביגרל מצאתי ואנכי עייש, הדעהם אגבה
 אהת תיבה הללייה אם יו"ר( הל' פ"נ סוכה )בירושלמי פליגי ושמואל רבכי

 הללרה לוסר אם נפשט לא מעתה יע"ש, נסחק זאיט נחלק שהוא אוונמחק,
 בפעם הקרא, לכצל הנהיט לשמואל רב בין להכריע ושלא נמחק, וווש יהה.מ6 ובו תיבוה שתי והם הללו-יה, ולוסר לחלק ערצף?' או ונמהק, אחת תיבהוהוא
 לשתי .הללריה" יחולקי' אומר" השנוי' ובפעם אהת, בתיבה "הללויה" אומרףא'

- ונכץ,תיבות,  ואץ מזמזר, כל בסוף הללויה ב"פ כומלים רבום יה מטעם ואולי 
- חהבן. כרב, וחד כשמואל אומרי' דחד הואיל שמע, שמע כאומר חששבזה  

 בקר : בזה"ל שכ' ה'( )סימן בהאו"ה וראיתי הראש שמן שרת ליזץ בא]אח"כ
 סוף שהאחד אחר הללר' הללרי בפ"א לשר העולם מנהנ על תסה תפלהעיון

 ממה נשאר קשדוא זה למנהנ טעם לתת ונ"ל ע"ש, פירקא ר"ט והשניפירקא
 וכ' מזטוה כל של פסוק סוף לכפול טהגי' דבספרד נ"א סי' או"ה הטורשהביא
 להתיע כההי"ה שהוא אתית הפ' אחרון מזמור רק לכפול נהנו לא .עכעיוהב"י
 ועיכ עהש, שמע שמ; באומי כמו היורי יש ב,צאר אבל המזמורימ סוףקשהוא
 לכפ:ל נהט ספ4ר שקדמוני תחת הללר', כיפ עכ"ם לכפל ע"ע ג"כ הספרדיםנהט
 ב"פ, שמע משום בזה חהי' הללר' ג"כ שכפלו ומטילא מזמור, כ5 במוף פ'כל

 פירקא, דריש והשני פ' דסוף הל*יה זל"ז בסמוך אומר" רק טסיפ" איןועתה
4 עכ"ד[. הכתוב, מן יותר מוסיף זאיט הואיל שמע שמע כאומר העמט .ב"ההוין  

 ירידו בזה והנני והחם, בברכה אסתם ע"כ באמרים, לקצר קגרם, יומא כיויען
 שווארץ* הכהןיוסף בלת"דנ א*ו ת5רם תלחהאףה



4
נג יוםףגנזי

 - פ"ו סימן-
 לפ"ק. הרם'ב שנת אטבט ר4חב"ה

 אות כ'ה, סימן ר, הוברת ה', )שנה מצית' "תורה בקתפ' ראיתיא(
 ואמאי דרואות מכמה בת"ר דאזלי' די"א בחו5ין דליץ בהא להקשות שהביאה'(
 ודגטכם זינתה דלמא טחהט ולא בטם לה כשיש לשוק יבמה מדמתיי" י*ףלא
 בצ"ע, והניה ? זר לאיש ההתה המת אשת תהי' דלא לא: ואיכ4ש מאהרהם
 אחיו מ"מ בתיר אז4' הוי לא אפי' פשיטא דהא כך, תירן נ"י הגא:ן מו"הורגה
 אשכ ספיקא רק הף לא אי אפי' בנים לה שיש מק אותה לישא רשאיאיט
 לשוק, התורה אותה התירה לאהיו זקוקה שאיט :כל זק:קה אינה עכ'פלאהיו
 בניו שהם לנו שמוהזק וכל לאהיו שם להקים הוא יבום מצוה דעיקר כיוןועוד
 האיך הכא תימא לא דאי מישראל, שקו. נמהה לא מ"מ בת"ר אזלי' לא איאפי'

 פטי' איזה עם הוליד כבר דלמא ניהוש בת"ר אזלי' לא אי יבום סצותמשכהת
 לוצ"ם שלמה בית בשרת )ועיי' ליבום אס:רה אשתו וא"כ בנים לו ויש בזטתאו
 שהקפידה טון ט"מ בת"ר אזלי' היי לא אי דאפי' :ע"כ בזה(,  שהעיר ק"יסימן

 ממט בטם נודע שלא כל א"כ שם, לו להקים מישראל שמו ימהה שלאהתורה
 עכ"פ לו טדע דהתם הים, במדינת בנים לו שיש למי דומה )ואינו זקוקחאשתו
 שם, לו אין היי כלל נודע בשלא משא"כ יודעי'( לא שאנהנ: רק מקוםבאיזה
 1ד1"ק,- לשוק, מותרת ושפיר שמו נמהה לא עכ"פ בניט לו כשיש הכ"נוא"כ
 ב'[ א:ת פ"ז סימן יעקב שאילת שו"ת]ועיין

 מש:ם אףא ממכה רוב ילפי' האיך מקשי' דהנה ניאה, ולדעתיב(
 א'כ מוליד, איט ידוע שא*ט טמזר הלא ממזר, ה:א ודיי ה:א אביו לאודלמא

 דז-א ותי' ממזר.? איט וודאי וא"כ בן, שהוליד כנק דנהרג או"א מכהמשכה"ל
 מנ"ל הבן של התזלדות על נמי להוש יש א"כ הוא אביו לאו דלמא היאר'דאם
 ילפי' ושפיר ממור הוא :לעולם הוא, אטהם לא: נמי דלמא א:תם היידאוזעא
 אלא ממזר והוא אט: שאיט לההט יש בזכר הינה הא אטנם %4"אי ממכהרוב

 כטן אלא רוב מפעם ולא אותה דהייבי' משכה"ל שפיר בבת אבל בת"ר,דאזלי'
 9ל הכ'נ יפיא באריכות[, קל"ד סימן לקמן ]ועייי ממזרת, שאינה וטכהשילדה
 4ת והאי בת, לה ערש באופן מיירי לשוק דמותרת בנים לה ארש יבמהדהאי
- ודו"ק, ממזרת, הף דלא שפיר מוכה וא"כ ג'כ,ילדה  להרץ נ"כ שמעתי )ועד"ז 

 טריפה היא ואם לאחיו, שם להקים שצרך מיבום רוב נלמד לא למההקושי'
 אירי דקרא. דףל אלא ם"ה[, סימן כנף מין שו"ת ]עיי' בערוה ופוגע יולדתאינה
 שבת טבוררת חזקה להם יש וכבר איכא, היבום היוב א"כ ומתו, בנים להםבהי'
- ודייקג היא,לירה  ואמר הנ"ל, קוער' לפניו והצעתי לנבולינו, הכס בא שוב 

 ולא אטם לא צרכה אינה בעלה תהת וינתה דאם פסקי' אנן שהיי לק"מדלדעתו
 הם מבעלה לא בנים דאותן נימא דאם לאהר, *נשא מותרת טטנ'פ איכהליצה,
- נכק, וזה מיטם, פפורה ואז תחתיו דטעהא'כ  

 רובא טלוף עדא דקקשה שהוא 4ש' נדול רב בשם לי התד והנהנ(
 גא*סור ופונע ליטם זקוקה ממנה מהאם רק אחיו ואיט אטהו לאו דיטמאטיטם
 וה ח4טסופ4 ב84דום טורי רקרא ]ה"מר - ? .בכרת עלי אטדא טאם אחאהטת



 יוםףננזינד
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 דחוכא הים4ל ל*בום, אסור בעים וץ' חשלא דאהע קרא איצ8יך לטה דא*כד41ק,
- אכהצ[, דלאויהשש  כל וההיד השטו אביו בסכה דגט' בקוחף נכלל דזהו חן" 
 חוברת אח1ת, אגה מציון בתורה טוו" עכ"ר, אמו, לאו ד*לטא ד"ל 4',דחן
 וקב טיה ונאת בוה עטד שכבו ח1וו טצאוו חצמ י(, אהז מט מטן%,

 אבל בזיול: שם ונתב קט"ה( )טיסן דייושות צין במן בק1את חנ*לעשלימער
 בחורה זה בעמו ראעשתה טצוה איצא אביו טכה נק8 אבל דו44 דאבעאייבא דססכינן סצחן סהשאר עוד לסרלף מ,1 הף דוואי כלל קואוחז איק וה כ5באסאן
 עכ"ל, לאחייני,  פו"ה מהשפשים ב8י בתחלהא1כה%בה

-  ל*8 סיכץ לקטן ]חמ" 
- זה[. בעגץ פלמולווד  סץ.- סיסן חאו'ח טמן םני "1"ת ועין 

 דאם ממ*פה כת*ר דאז4 ילפ" לא למה לדקא%ת, שסעתי עודז(
 הא" שתה בורק" דגרם אץ השם להשקותה דהורה דשרחשה תטתיה 5הענה

 תפסק דכ"ח סושה בוש'ס טבחשר והף לבעלה, אחזה 4ירץ דראאא1עדה
 אץ כיטיו אסוה ביאה שנא א"ש כל ח' ה4 סומה טה4 פ*ב ביטב*םהלכחא
 בדקו לא וסהשרה מטץ אטורה כיאה ווא בא דלטא א*כ אהשתו, את סיק"דשים
 יודע הוש דאז לוטד ואץ דהשת", אוך לבעלה אתשה טוו-ם ואס.1 הנרםשיהה
 בדעתו עוד תלר אץ כעת הא דא בכדי, אותה סשקה הף לא טעה סנקהוארמ
 א.כ וכרטב"ם, בש*ס זה כל כטמאר ע4ו, שתה אחמר" אנתשתה רחנה אחמחשם
 אגסהדה,  עדים באו אם ואח"כ פלתי, עס תסחר שלא רצה באטת קיטיבאיעת
 אאה משקה הךא ומאן'ה  עמה, לזזר הוצה  בשסת ודמא ענ4ה  אחזה אוסר"השייר

 רלמש י בשת" להתיהה התרה ציותה השך אבל המימ שיה ייקו "לאילי

 כאצריס "שראל ווב כת"ר דאזל" ע"כ אלא כ"ל, טשן סנקה  *ומ וךחבאמי
 עדי כאו : ח"ל הכ*נ פיג וברטב'ט שם בטשל*ט ון" בת"ר, דאאי' ופיגחדגמה

 וכר אחזה דגדכם בדקו לא לפיכך סעץ סמקה (ממ בעלד4, שכחש זעחר וכר%8סשסה
 לפימ"וש ט'ט כא*רוום חזקת טאום רק הוא חב סאוס דלא ניסא אם ואףהצו*אש,
 נהזל לא אם א'כ רונ, טפעם הא  כשהת דהזקת דב*א גמנ" יץ במ8יןהשנא
- ? בת*ר דשל" כשרהע אישקת ם נעסרדמ לאגתשר  ושנה נהטאסף ור*רור 
 נתב ד'( )בשת שח*כ א1וא, כטות וקה1' אוגיא ד( )וית ל*ב סיטן,שמעיה
 ופריפא לד4נא רוב ט8עם דדעא החוק"כ לההש -שרצה צבי ארץ באשףת עא' :אשם
 גן פ6ל", ד"לטא מערור? רוב ילפ" לא לטה יש448ה אשת והכריח רוב,משששי
 דולכ" שן בסטון הא אחהיר דהיכ" חו פפולה דלסשש בעףם טטץ סחראף -השן
 הד עם4ץ ומכרלא -צ"ש, תב יקף טנרלא אחוקיכ ד8וקטף פא%בם אלא98שיי,
 ההש דזה לאטו ערים דבאגי דיל מוניה" דבהו שן ש4% כטתק, דקיאףשהר

 בדקרם' השני כטץצ דטיש8א סיעה1ש דוה חשת סהמהמם הוא אה 88ל"טהפה%ש
 לא כתיבה בוף חתיטה ר*ט .1 ברשה בעףש נן*ה דצ14ן דיצו יאשם נשיםלעו
 מכ ]וצבא 8' מ. יעקנ כית כשףת ווך" דט-ומ8א טיעו8א הה דבכרינ תךבאר

 דטהמפא טיו8א הר דבכדףנ ג*כ אפ1סר 8'[ אחז וו פ" ורהר הצחק ב*תבשרת
  ומערש מנ%ע הדעת אשק סרוכ עדיף לא טרזב דבא כחוחן דופקת -ל א1בארכ
 בהת בואו-ת 4הר" רסהךמשג לפהצששש חישף לש במממ תע ל4ה חאשר' ו4שיההף אשי" לש אר הקף דציששא מעהשש הר ראום סש1ם בתץי השל4 לס"לץ מנללש

 **"רט1נ אפקרל  וא%ץ' *--אנל והרקץג יובר 3פחר שוכ אש ,1' וח*רש*יס
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 דועבע5 צאל ענא חרכ הים, ביקו שחת נחום לשי שקש מנ4"ף
 )ועי' כ5ל, כאן?ת דפקת כאן ואץ בת-ר, דשפל" סונח לא יטכולא טעה,סש1קה
 - היץ. ב'(, שת קכ8ד פק4ק

 - פ"ז. םימן-
 השמצזשף הוזיב הסאזנ הרב ידיץ איי' כבור והךד, דךד ירבה ארר,בחרש

 יצץ. חעל% יעמריננ האטאק מי, םן8ף יןיףא סףה גףבנאוע

 א*מ ע*ב( ע8פ )רף בב*ק דבמקא על א"שאל סה ע8ד בשתיעתה
 דוקא ה"1 טקוכשא שבכל תק ץשם בנס' הלא ב*רואא4ם, הור" ארםיל אדםאיו

- ?בידהשלים  במ2 עטר תילנא דפוס בר"ף אהשר שמר8 "פעית בהנהחז הנה 
 באטת.עיזק

 בשסת בביק ושם גסחג" דדגה אמאיל אבל ע"ש, ירהמ4פם תיבת
 ארסהל חאהש ארור רק זו' שם בנפ אבל סקום, בכל חזף' סנר4 אץטשטר
 אבל מעש* ,בכל באמת הח8 הור" לם-ל אמשין דזטש*סר *8ל ה8"כ 5א, עצהזר"
 סישאה טאצם *צער מרהשלים רק מים בכל נאסר לא חי" שטגרל השקרשחהר
 הפם8ל ארור שפיר כהב יכן דגמעישה כל ישם דגש ישרגסוקא וסאחר שם,אשה"
 רכ הענין ישטחלק פ ה4 ססץ נמך סה4 פ'ה ברטב'ם ]וומ" בירואפ4ם,דצר"
 בשיר[, ק %א סקום', ,ככל כתכ שאסורו ואצל ואאפר*, ,ארור* בבילתרי

 מהשת באמה. שקיבלו טה להלכה ישטביא סקוטות בכטה דגסקא קשל דדרכואנ"ל, תעשק.-
 בשהם כטן אהההג וטקוממע טד*פת בשצי כך ע4הם עך עהנלו ולא סקוםגא-מ
 וכמכ רתצש, עלץ. אאקבל. לחכפ * ד1למ ל1 חהש מי אטח קפץ( )דףב8ב

 המ4 קיטה נ*נ וסעתה הד דולה ל1 חהש כו שגל ,בצרפתי סניג : 'שםדגטקץ
 5הכם ,4על- הטפג עוד נחקבל שלא אלאיצ"ל כך? הצהנ בצרפה רקוכי

 א" לא מוהם. נטכרל תא גן בצחשת, א5א דמיה על אףהפל6- טסני%בקש
4 כ,ש[. פטן שנמף * י-ע דלקט ]ועי" תףל, בכל-ומקים,..דשמסשך.  

 בוה ט"ש ]ח8" סקהפרה 5טעלה הוצטץ "ש בעמן יטפל8ל -ה1יואעשר
 שהה-4פ טשןה-כ-ד בגשץ הנחלת חלדת הומר לעמן וטענזל קנ*ב( ס*סו.לקסן
 הק בשבונ, חגפפרו העיה ודחך סרע-ה בטן לרקוו בשנת .צהעש. ש4משטתן
 אחרנ הנשטה אב5 היף, % דזקש זה כו הפחר, בטתש 4עשר ]ואץ -שמשיק",הרמה
 שם וחד תששה(, -וז4ף בושב! "שנה ההשע בקום:דשוסה

 כ-

 מפע ודאו דגצדזנ
 יא1א .אגאעמף אמר"צ לתס תיש -ב4ען, לחטו לכן דכחוב "שזששג*םדה%שמם
 התע תשששוניס: הש4חףפ 5שאב מץ בההשגש טצה ו5נן החורה, טפניטתתמצש
 דשי דתןץת וערובי חהומין עדוני. נמיצסעדביי:

 להצר..דבטעז טחצר לםלטה4- איץ
 לנוף. משם דירהן, קען דר שחצמחמ;

 צרק-
 לנסיי וגה נושט*,. ספנ

 בפת די.
. 

 רהשמ
- עשש, בהד" חר 'גל שיה ס71 אפששמישנ"ותודה-  )אגח בט8טשף רשידר. אנבי 
 נששצת על כחשת חקך והתפ דעג דגשב הקירת: ושהמא הש( -פשןש5שש:.עשאה

 הן וץ.:ביופ דהפח21 . בעךנ לםעלה דגאאשה ועלה מלה שכל יהו .מ נ-םההפפ
 בים יקשן עשהף דששרידל. רבמן על טעשמ- היפ עין פר בפפר. יכטמאישבל4לדג:
 הרצה ץ1בה , באהה שהה אהיאליט טטתהצ סלאמם יש לסע4ה משסהותעיה. אמאה עת כל ד*יצ סה."2 על כ"שהק"ך. *יתו הששה דובנמן אאיצורנ ודמוושבת-



 י1םףגנןיגו

 וכר, רשבא אצל או מאיר, ח של או מרעשה, א1ל ב"שרבה אםל~לך

 דהיט לראוות טרש1ת ולי* לוניות הנשמה שיכולה דג'ל בישוב והנה עשש,אותה ומי
 וסצתה, הטאט לחם שהיא התורה ח51 וחב ע" העלענה 5דרה התחתתהטדירה
 ד,רנה בעת וע"יים בשהיז חיים עודם שהם צדיקים של נשמ:ת על גם זה דברנת""טב
- עכת"ד, מעלה, שללרוה  הקהט"י הולך סובב כר על כי לא, וכלל כ% בשבת( הצדיקי' נפטרו )האיךיל המב תטיהת אבץ %א אדע לא לעצמי אני אולם 
 ? זה טד דבר ולעא1ת לעכוב ומדם בעצמם, זאת עושימ הם וכי הנפט-', עלאם
 אם הישק טוחצסהפס א1ל השאלה טדע הף לאלקינו, קזשי' וכי הקב"ה, ע5הום

 ד*וץ לה' לו ודארבו לרשות סראצת גשמים מו-ד איך שבת שומרק1גאה
 מלמפה דגשמה אליו מאסף הקב"ה אם לק"ט כאן נם וממילא דיל", דכ'עחשיחשה
- והבן.ל*וגלד"  התיה קבלת בעת דחזח הא על הראשתים קהטי' ]וטדע 
 אלא * אץ לדנחום ד1ץ אויוצא ימי שרה, ניתנה כשבת דהא מיל י"ב5ח11רהן

 דוף' ד( אות תכלת עין בס' )הובא בחך בר טהר"ם בתשף %' ש",ד
 טשףה דבאטת כ' זצ-ל חת"ס בעל 5הגאון משה תרת בס' אולם טצבים,טקח

 ריצאוס המלאכים היי האיך %כאורה ד"ע, ההפלאה תי' וכן החדק,השלצמס
 בהלקש דבתם אריטת עיי' השרת, למלאכי תוה ניהנה לא אבל ? כןלעושוה
 נ"ז,[. סימן "ט בחלק גם ועיין קל"א סימן "א חלקיסף

 שופר, בעם )המובא הגזצ'ל אח" מ4 של האסתפקת וע'דנ(
 ברא דרבא ס'ה( )בסנדורין דמצינן בהא . ד'( פרם פי, כלל ג',חלק
 וצמות, צירוף עי ת*ת4ר ענלא בראו אושיעה ור חנינא ר' תהנמהש,.
- ? תק"ש כמו מלאכה ואינה חכמה טאוום בשבת אסר זהאם  לטכח ורני דגה 
 הדבר ל8שופ 14' "צ"צ רב רצה כבר כי כ'( )סימן ג' חלק יוסף ברלקפיבי18
 ההא"צ קהשרי לי"צב כ"ט(' סימז ף חלק חת"ס בשואת )הובא ד,א1יה'ק8סשש
 אלא בשבת, מת והלא תרה ספף י"ג שמת ביום ע"ה רביע טוצה כתבאףך

 סברטת ל6א1ום שרצו ]ףש נזה, כן וכסו מלאכה, ול"ח שם עא שוי'נשמל
 יוררה, ספר ע"י נברא ברא לא מדוע ונ" לעשרה לדהצלים עבדו ארחרר דדשאטץ
 א' חלק יצחק יד וטואת )ולי' עכק1יו שמלד כקפן ול'ה לממן לצרפו דיכולי' מטאאם

 דיתה אאצבת בשבי5 אלא ב'(י סימן יצירה מערכת יוסף רקן בס' וכמ"ש ל*הסימן.
 לזה ישחחיו האיך בשבת שהי' דא"כ קשה להגרו )אך הוסוה דוא"צ()כמ"ט
 בורע טצאי1 ואנכי .(, ליה סימן חאךח סופר כתב שו'ת ועף' בשבים אסירלכ

 ב8מוק שסקיצה ]ררא[ יוסף טיד וטהביא חלבו אשר דיה איכה לסויראברהם
 בפסח, דר' זה והלא יוררה ספר ע" שברא אברהם עףצה אישר הגקר גןהשת
 א1י סחק%ם א1שעו דבר והוא ו1איל ומשמ להבראות, אברהם רוצ14 ה"חה"מך
 לאסור להלכה ודילה יאר נזע בס' בוה חקר כבו כי חיתי הזה .העם אבלעי"ט[,
 בחשבת תורה דברי האדס יחדש *רך חקר זצ"ל פלאגי אברהם טו' העאץעץ"צ,
 קושו" 4ני *הטר ההדאשה והארץ דמזו"צים השמים כ*משר כי בזר:"ק אתמרהלא
 אחףם לנטוע אתמר דא ועל רקיעין דאורי" חדוחר' מאינץ תדיר דעבידוהייט
 בטהילא אנא מה בשווצ1 עמי אלא עסי תן4א אל אתה עסי לציץ ולאמה ארץת~סוד
 חד'ת דע* כין כשבת זה מותרן איך חקר זה ועל אנת, הכי איף נעאצ שנרםד"ה
 "שר המע. פסק דכ8י מלאכה כל ל'ת על בזה עובר והף חדחרם שמיםטרא
 אטר, זה נם יציה ס'לענץ

-  שנברא "ד"ת על נתקא1ה למה תמה הנ'ל ובטאסף 



-

נז יוטףננזי

 שיעיצה ופצוה סצוה כל על להתקשורע הי"ל בתלסתי, זה נוכר שלא שמיםטהם
 ? א' טלאך לו בורא אהת מצוה האדם עשה בגמי יהנא טפורש אשרהארם
 דהתפ י(מרה, בספר ישי נזע היב שהעלה לדין דומה זה עמן אין באסתאמנם
 ברית כאצאר וטעחרת גשמיות בריה ץשהם באר*ן בהטה או אדם בורא יומרהבס'
 שנבראים הרקיע או המלאך אבל טלאכה, א.סור בזה עויש פסק ולהכי באר'ןאשר
 רוחניי הוא והנברא באר'ן ואינה בשט.ם היא ד בריאה הנה חד"ת או הטצווהע"י
 האסור סלאכה דין בו שייך לא בשמ.ם ברההנית דגעשה ודבר גשטי, צפניואימ
-באףן.  בם' ובהטה אדם בריאות לאסור שהעלה ישי הנזע של הדין ובעיקר 
 דשבת בגס' אתטר והלא כן לומר יתכן דאו טובא קשה טלאכה, טאצםיצירה
 מה' דרך דאין אמר כהנא ורב דהייב ארץ בשבת בהטה שע"ג צטר בפווהע'ר
 חכטה ומשני העדם, ע"ג דגהמכם טק שהיו הטשכן טמלאכת ומקש' ופטור,בכך
 יל והשץ אדם, כל אצל דעתס בטלה אותם דהששים התוט' וכ' שאמ,יהירה
 יצירה בספר נסי הכא וא"כ עי"ש, יד כלאהר הוי בכך הדימ דרך אין התשילפ"
 כל אצל דעתו דבטלה פמור העושה אז כזאת לעאוות יכול אדם כל דלאומע
- חיו"ק.אדם,  כתב ורשי "בדיף ולא "בדמע9 ממש הי' טשה של דהכתיבה ]ובהא 
 א' ה4 .צהק יד בשו'ת עיי' הרא"צ, קושיי ומיושב בשבת ופטור סתקייםשאיצ
 בףלקפ גם הדבי )ונדפם זל"ה מטשעטץצעוף,ן הנאון בשם כו אצהביא קל'וסימן
- ואכס'ל[. בקוד,צ, כדרכו בחרב על'1 ומפלפל רז( סימן ט'ו חלקיוסף  

 - י"ז סימן-
 למשהית תטים הצהן בתף,ש המ1פלנ כהלכה, הב' ידירי כבוד-אה1בי הברכה אתו ףיצו

 דוב מ"ה וט'התורדץ
 בע-

 השעהב יקר )תלמיר יצ"1, לאדאמער :קיק מי, נאלך
- נ'י.( רגרול הכהן דגשןלאאטו'ר  

 יפה נעשה החיתו"ן וכי אפרומ, זמן המע כי ובהורעתו ביקרתושמחתי
- וכד.וכו'  טקדש בו1לוחו השתא הנט' דסקשה דקידדשי' פ"ב בריש העיר ואשר 
 שאטר טה עם זה תליא םה פערטא, מ אלא לטיפרך הו"ל דלא סיבעי',בו

 האחרונים בשכם בזכחני וחקוק אביתכם, לחם בם' בוה עטד כבר הגה ?ובשלוחו
 דא"8 חגי לא דלכן שס הגסי דסהרץ הא על קידהשו" מס' דבריש לונרץ,זלשה
 קף4ש, בעכ'ח דסשסע אף טקדש האיש כאן תני והיא בתוס' הקאצה בעכ'ח אפי' דד1'אקתה

 קנה ולא כתלבעשח הף הא שליח עש אהצה לקדש יטלי' ה~מך הק' ד6נש דדגה דהךלם,וטתרםמ'
 ידד בב'ט ההוס' קהו' טתוהן ]ובזה לחברי' נטי זכי לנפוצ" זכי בעי דשמ סיצ הכא דעריךוכ'

 בגרה8ה, דאסור לטץי ולא 6שראל יצאטר דדוק"ש לוטר דטוכרחי' ע"שי לישתאלד"דנדאטר
 הף דשמך לקאט, טעיקרא דהקדשר' כתב ס"ד סיטן בטייץ'ק המב"י אולםווז*ק[,
 לזה, רק טתושמת והיא דעהה, בלא שחה לקדש יטל שאימ כען לאהרים חבהכא
 דוצס' קוש" מהורץ וא"כ ב'(, אות 1' סיטן לעיל )וע"' לאחרים, חב לשההו'כ

 וזה ובשלוחו, חגי דיש"י בעכ"ח דטקדש לומר למעות עצל דל"ה סקדש,מהאהצ
 שרץש )הך" תץ"ק, ודורק"ל, כתיבעיח, הף דאל'כ סדעחה, רק להית יוכללא

 % פףך לא לסה שפיר טתורץ והשתא וקכ"ה(, ס'פ סיסן טהדו'ת יצלוסשאית
 דחגי השחשע אבל בעכ*ח, אם" לחהצמעך בו סקהש האףצ דתני דאיטאפאציפא
 כדגשל לקרש סצי לא דבעכיה מכרח עכשח איכ נשכ ובשלהץ בו טקדשדא"8
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 מקדש בש5וחו דהצת4ש הכא פ*יך יק לבע'ח, תופם ו7ץ הא הדרק"לדאיכ
- 11?שק. מביצ5הצ, יתזר בו דסצוה ותו' מיבעי', בו אשכ 5א, דבעכשחוטוכח  
 )טוכא מרדהש הקתש דהגה קצת, אהרת בהקדטה אך יה בדרך נ"כ הלכתיושצמ
 ורחגם אפף מבעת לו וטטר אשה לקדש שליח דדעהשה 6סק טידכי(בדג"ה
 5ש5יח, טטמרן לא הר* נעהו דמילי משזנם את* שליח 5עשות יט5 איטבדרך
 והכ-נ דגפ, מטירת משום מילי ייה שליח עהצה ש5יח ק"משל גפ דנמואע"נ

 ונויד בעכ"ח מתט"8ת איצה גפ דגבי דטי לא אבל המבעת, מסירת שרכאהפי
 הש*ח שריי מי* 5שה דץ5כך טטרשת כאלו היא דיי השא4ה 5יד הגפכישיגיע
 תאבה לא אם קידהשה' יצל שליח אב5 הבעל מד הוצ5יח דיד בעכףח 5נהש"עמל

 מהא עלץ הקאפה הב"ה אזלם עת'ש, מו5י ל" הף ה*5כך מתקרשת אינההאחצה
 בעכשח "שצן שכן 5מהשץ טה מגיהצין, די*ף תומא וכי מרי( של4חותדאטר"
 טהצף הכע אף ש5יח סשוי י(ראה טה למראה הוי' מקיש והיתה, ויצאהומוצץ
 8%י'ז יצ5*ח, עהצה דאצליח אמרי' בנירואר' והנה מקאר', מילי לכ5 א"כע41ד4
- ? כן נטי הכאאף  דטחגי' מל"צנא ק דיק דהמרדוש טתב חדש האן אבל 

 א5א וביצ5יו7 טתם קתני לא אמאי וקוצה שוביצ5וחף, בו מקדש האהשדכחרב
 לא אבל דסקדש, וצא ש5ו באווגח דהקא שוביצ5וחף, דייוק לייחת 5ומרדעכ-ח
4עא  סשום כהטרדהצ, וצ5יח, עהצה א4גח אץ קירהש" דנני דהצ15ח, ש5 
 איכא מקרש הא"ש דחגי שדקא1ו דיעס' קדש" 5"ק יפ"ז ורשש, מהג,דהר

 ליהני  ,ובאש5חזף חגי למה קקפר, דא"כ אש דזה בעכ'ה, הש דמקדשלטיפקך
 ניטא שר והש אחר, ש5יח 5עאית יכי הוצ5יח דאין משום 5וטר חשיןובאצ5יח,

 ננמר דנ"כ בנמ כטו אחר אצ5יח לעשות יכו5 שפ*ר איכ בעכיח הם קידהש"דנם
 ח4כא בעכ-ח לקד"8 יכ% דא*ט דוזם טכח עכאח אלא בעכ"ח, שדשא כוץהדבר

 בו דגם' פ*ו לא למה נמי מתוהן והשתא שפו, התום' קיאר' ומתוףןלסיפעי,
 השתא אכל בעכשח, אפי' לאשמע" מקדש האיש דתני דאימא כהנ'5( )גשכפקרפא
 לעשחן יטל השנ דרוקא כהטדדהצ לאש"ע" עשכ ,יבשלוחו", בי טקדש הצשדהני
 לשל~ח, טטסר 5א וט"4 נעדצ דטילי משפם שליח עהטה ש5יח אץ אבליצליח
 5א, דנעכ"ח ומוכח מקדש ביצ5וחו השהשש פריך יכן בעכ"ח, לקד,צ יבו5דאץ
- היושק. מבש5ודצ, יחער בו דמטה ות" ? בעכ"ח 5קדש דיט5 סיבעי'בו  

 : מדרשרנו נבית אסררר אשר א' 58טל לטנה לו אי5ח יגניועתה
 בעל אסר רבא וכד 5וקה בעל לוקה קידש אב" אסר ע'ח( )דף קץיוער'בטם'
 בע5, ולא קעץצ שאם מהים שניהם גיהצתו ובטחדר לוקה, אהע בעל לאלוקה
 פסק ]וכן יאףה, שניהם, להיורע יצצריך *קה, אמשוע קידש, ו5א כע5או

 דאך טטה ומקוש" שם[, בכס'ם ועי' י"ב, ה4 מרהפרן מהל' "א בפרקברמב"ם
 אדעתא דמקדש כל זט' לבפלו יכי איט רשבנ'א מנופל, במלו 5"ג מםיןבסם'
 אשת טחיב" האיך לפישז בתוס' והק' טימ', לקהזשך רבק חשפקעינהו מקדשדרבק
 ד5א הרמב"ן חע" ויבפ5נו, גם לה "צלח דשטא התר"ם הי והא שדנתהא"צ
 הא ובע5 בקידש לוקה אטאי קשה יפא: ע"ש, בידה זה שאץ כיץ הרני"סמקרי
 51"ה א6קרלק'ם וידי הש5יה, בפני ש5א רבפלס גם לה ישלה שסא הקרשסהף

 הרמבק, הר' אריך לא והשא 5וקה, חשיט קמ"ש %א בעל והף 5משיעקידושי'
 והששי נדד דגגי הטהו"צ.א לפים"צ ובפרפ גפ, לה 5שלוח געץ שסה4דהשא
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- ? לוקה ואטאר החר'ס והר ימקה, ש5א כר נדרהו על"צאל  קדשרי היא 
- 1נפלאה  דאיצידשע דויכא דק-טשל א( דברים, ני השקדיכם 5ישב, *ש אים 
 בכהובות קיס*ל ב( כה4 ד"ה יו*ד בב"ט התוס' כט"ש לנסיי, דהש5היתבפיל
 יצה תנאי, מ לדוצות יכול אימ ש5יה עץ לטיעבד טצי דלא סךלתא דכלעשד
 מ טא0ר התלסיר ותוקף כשד, סיסן מינץ טדד"םבאי"ת )כטמאי תנ*ר והר חכטים אררצ ע"ט שקט"צ טשום הוא דאפקעינהו דפעםייע

 באתטת"
 *אט ולפיץ

 ע'* זו אוצה לקו,ש לו א'א אשכ לאוין טחיכי א' קידש שכהן טייףדהתם
 יעאית ימל דלא והיכא השלית*ת, טעשה ובפל לר"ע, ש*ח שאץ טשוםשמיח,
 לא וטמ5א חכס" אררצו תנור ע5 דק*ויושי' ל"ה ואיכ תנאי, להתנחע א"אשליח
- וררק.לוקין, הצפי ההר'ס י'ה חנאי, על ל"דה דהקידושי' אפקיניו כלל לומר התםשיך * הי,*שץ בשם ששמעתי הקהשר' נ"כ לתשב יש ועד"ז   ועעה, 
 5וי בבית נס וטובא כשפ, סשק ל"ה ס" אד""ז על קידוארן בפיב נדפסת לותוא
 א"צה לי וקדש צא לשליחו האומר ס4ד( )דף בנט' דא" הא על מפץ,עט"ס
 דיכה. הנ"ל מפין לתוס' וקשה שבעים, הנארם בכלן אסור בדרך ד514יחוטת
 אטר" חצ ויבפל אוליזו ע'י גט לה שישלח לספרע פנף' אשתו לעאמתאדם

 עד'ז 5עשית יכול הא שבעולס דגארם בכל שאמר אטר" אז וא"כאפקעעדצ,
 עשי הניתר דגפ כתובות ר"צ בשטם"ק דמבחשר ]חשף אחותה טוחרת א'כ*, רבנן אפקעממו ואסר" השליח בפני שלא ויבטלנה הקחבות לכל נשאהשלח
 טפק הף וא'כ ספק, דהוי כאן קחצה ס"ט מדרבנן, בקרובותי' אסור מ'מאפקעינהו
 ועי" פ'[, אות מ  טשגה ד' פיק משין ישראל בתפארה ועייי ? מות* ויה"דרבנן
 דושדה פיי ושו"ת קט'א, ס" חאו'ח דבריכם טעףב הצרת קצ"ג, סי' ח"א יצחק ידאן'ת
 דקדהצ דברי הבאתי דבתנו כתחלת לעיל דדגה ואפ'ל ל"ד- סיסן א'חלק

 נגסר בעי'ה שדיא נגפ דוקא וה שליח שיצה דשל*ח דיךט*ל דאף דטשלסרדהצ
 שךת )עיין ל"צליה, סימסרן ולא מלי הוי נקידףש" אבל סי4, ול'ה טידהדבר
 חלק אהע,ז ח"כם זסחנה קפ"ב, סיטן החהצן וקצות ק"ב, סי' אהע"ז טרורתמבא
 דגאץ ותה "(, סיא אהע'ז יעקב וברכת ט' סיטן חחס צפר וכתב ליז, סיסןג'

 על לקדש יכי "ש*ח אין שליח עא דכשטקרש לפי"ז העלה ש"ל דוי"סד~המם
 דלא דה*כא דקאס'ל עפי"ט בקידדשי'( תנאי להתנורע יכול השליח דאין )רלתמר
 לעקמת א"י שה-שליח כיון וא": תנאי, להתנות מצי לא שליח ע"י לכרעבדטשה
 הקידואוו דלעמן כיון 5וטר וחץ כטובן, תנאי להתנות א" טטילא בקידהשיןשליח
 חיא תנאי ולהתמת שליח לעשות יכי עצטו והוא כטוהו אדם של שליהודוא
 לעקמת זה כח זהטהנה ביד שיש היכא רק תנ*ר להפיל דא"י דאטמי מון בכך,טה

 לעמן כטוהו אינו וטטילא כטותו, אימ זה דלענה זה, כח לו אין והכאש4ח
 ותטב"א )שפמ4ק בראשעיש דסבחשר לעיל לפיט"צ ששכ וזהבן, מכ, תנאילרוג"
 לא דאם אבא אררצה ע'ס כתנאי הף וכי דטקדןש דכל הפעס דעישיכהובות(
 הדבר תולה ההר"ז וישראל מאצה כדעת צ"ל הקטהשין ובכל טקת"צת, אש דשוברצה
 כשץ אשכ דטקדש, כל בוה *מר ל'ש תנאי ד45ט ובכהינ לבפלם, רכף4"כדעת
 כ5 לוסר 5"צ אשכ של~ח( לעאית יכו5 "רמ )דהאא~ח סדגי לא ליצליחובשסר
- רוטצ, חישק אפקינדצ, מ' 5"ש וטסילא סקדש דרבנן אועתאדטקדאו,  )הך" 
* ק-צ( סיסן נ' חלק הצחק יוצוית -  



 יוטףגנזים
-ם -

 השרוכל יפוע "3לה שהדהג דהצם לו יעצר הפיחה סלן טטיםפעמ
 בלתיח, הדהיפ ויח תפש הפוב כאהרפ תבוה עריתל"8ב

 שווארטץ* הכהןיומף

 טואל( )*טת נש הנאע לאאשיר זכרוך ,נדבף מצאי החיווםאחיי
 הצחק ב8מ 2מין פשיפא* בו להנט' דהי'ל הל"א קהשר' ע"ד : בזדיל ישםאשרישם
 עוד הל ולדרכו שמ בהפטרה עקב ס' מעשה ב"צמח ונם שם. ברפשאבקיוזאר'
 ח4ש משדוצת ורנה לי טקודשת דבחציך עוא( ד )דף קידויצץ נסס'דטבושר
 הה בעכ-ת ם טהני הי' אם וא"כ ורצנה נדעתה שתלה ע~פי בטלהפהצטה
 ל"ה בחאיח אבל בקידוישץ בעכ"ח טהני נשהי' אפ" אם אים טקח"צוקי ניכבח(ניך
 ד"ל פארטא בו קוצה דל"ה י"ל וא"כ בשליה, בחציך מתקדשת לא אםמדגי
 לפוףש "צ מקד"צ דהא"צ מאוום בחשףו אפי' בו טקדש הא"צ שמעי' מפאדזוא
 דקחגי מון אבל במלה, הקידושי' דפהצפה רבותא הף ממילא א'כ בעשכ,אמי'
 טחגי' ומחף בחשהיך מתקדשת אינה ממולא בעכ"ח לבמהמ ובש*ח ובשלתצ,נם
 ושם טוצה דושטח בטיש א' ענין וזה כרבעי', בו הף ואו בשלימה רק בחצ*ךלא

 המנ מהני דלא בע"כ ר"ל אימ ע"כ ובשלתוו דתמ דמון הכי "ל אשםדלדבריו
- ודו"ק, מיבעי', בו בסדעתה וא"כ במדעהשא בטהני'קאי  העני מדי עפי עדד 
 פיקש' קידהשר' בר"8 ! מצא לעת בו להשתטש יוכל אשר א' נרגר- עי לוס"ב

 דיקר מון רלד'ק מקדוש, הא"ט דתנא התם ום"ש נקמת האאשה דתנאהכא
 דבאואח ואפש'ל 9 יהא"צ. "האשה' מלת שד הביא למה "נקמת" מתיבההקהשי'
 קתה, קיוץאר' קודם בחופיה דאף נקמת במלת טתני' אשטו' דלטאדקאשה

 דרבנן, רק דחופה סוברי' פוסקים יש דהנה י"ל אים בזה, מסתפקדהטאשל"ם
 סיחשב ומעתה ק*ר, דאקרא האשה נקט דלכן כתבו והתוס' כלל, ל"צוטה'ת
 .דאוצדף קהני יצהף קונה, קידואף' ידם שחופה להותת נקמת דנקיפ לווץדאין
 והתם נקמת כאן נקט למה ק' הצפיר לשניהם, כלל א"צ ומהית אקראוקשר

 )שטעת* הץ"ק, דאשה, דנקפ א"ש הששה טמלת הקהטי' דיקר - וכיןטקוש,
- מם4שקאלפץ(. נץ הערשקשדפש יחהשל ש' וט' הרדףנסףדידי  

 - י"ח. סימן-
 - יצ,ו. וויען לפ'ק תרע"נ שנח תמז ט"ו ביה-

 המשהםס המיר הדבני יוינ'פ אוצ' כבוד שטחה"י לב' הישרף לצמך יית"אור
 אק נעי פאשקעם עקיבח מו"ה וכה הרבים את ויכה זכה בוצא דשצפונ5תו4,ה
 תע'א. סוזצארנא בשרהרה

 יהער זה טלוכה עיר. פה יהצב אנכי מ דגוג לי נשלח טנתבונועם
 וכר, וכר יתץ וטאלע נא, ישראל נשן מיח עם ברופאיס לדהה4 ימ*ם,שהשמנה
 מעלא הם? אטת ודברי יושר בכתב בזה * חהשם חעמ ח8ציו, רצנו לעאיתאך
 דבר על קצדה השקפה )ווצא הטחדה, אמפת בעת .האצטע" באעי קראתיששר
- דשהג דרוס ועד דשסדן סיום נכ55, החבהת כ5 8ונלישהשר  

 השוץ פן בתבערו לאלפיפ פמי*' והפ4ן טצדת יא'
 די,ומ841ש סל רשתרצדשם4 חשש שהם בלי טשייספחש8ש



טא יוםףגנזי

 מדקדקי ובכן אלה, קודאש בחפצי לב שחרות מנהנ נהנו כה ער כי  לרעתמכחו
- ההיא, עת עד עלו סאשר אלה דת ת-שם"6ף ב45ין יחערהים  

 אף מ איסר רבמם טאות טשתי יותר הרצ.או מחז"ה חברת הקשתדלות לרגלי !2מ
 בעניני בעצסו נאמן אשר לאיש רק מ,שקאות על הכשר כתב יתנו לא טהשניחבהעטדה
 נזהרים ובכלל הרבה, מכאצלינם בעד עצרו זה ובדבר פקפוק, אצם בליכיצרות
 לפנים. מאשר יותר הרבה איסור חאחצ בו ארש דבר בקנץהיום

 אחת אל מחז"ה חברות ע"י נספחו לטאות פקודח חפרי אנארם !ג'
 )ואף רים שבת מחלו5 הרבה נסנעו עהז אשר נטול, תשלים כל בליהלהחות
 פעלו כאשר כך כל פעלו לא זאת בכל שבת, שוטף חבתת א פלפני נ8ושהיז
 סחיה(, חברת הזה הנכבדבעמן

 נהנו הרבה תורה תלמוד ספר ובתי יקרבודנ בחורי דרדקי. מקף !ד'
 נעףצו וכדומה( מקוה )בנין אחרים פומם ודברים חסויכם נשלת אף המחרה,*תמיכת
 ולהאדירה. הורה ולהנדל "שדאל קרןלהרסת

 עט-רתן במדינהצ החרןים קהלות רוב לקחו מחז"ה התעוררת עפ" !ה'
 בכלל. )ארטה'( החררים כח התחזקות נצטחו ומזה הכתות התאחחת -של רהיעה התמעהנגד

 מקידם נקבעה אשר ךו"ם שבת סוצא. בלילי החניות סנירת שעת !ו'
 ומחצה תעויעית שעה על טחדש המחדה השתדלות לרנל הוקבעה ושטימת, שעהע5
 השבת טיזם השוק ימי את לישנות עז בכל וטהשתדלים טתאמצים ועוד לחוק,ותהי
 הראעהן. ביזם הכללית ה'צביתה בענין הנשקפה הסכנה יהסיר החול.ליסי

 חנ ביטי הטדינה נבל על עמרו אשר למאות יהידיכם היל אנשי 1,'
 לארבע יין כשר, בשר טצות, : מחז"ה והשתדלות התעררות עפא קבלוהפסח,
 בפסה, חמ'ן באיסור נכשלו ולא ההנ, צרכי :שארכוסות,

 להפתר, חדש רב קבלת שאלת בהן עמדה אשר הרבה, בקהלות !ה'
 הזאת התעוררות ולרנלי טמון, שזהד קבלת איסור נודל על הטחו"ה מצדשרת
 ע:ל. שמין מכל ונקיה פונרה דבחירהנעשתה

 ולהרות לדון הורמנא נת.נת שבענין סחז"ה חברות שרח זה על נם !מ'
 בועד יחדיו נדברו הזה הדבר אידזת יעל ימששר, סדרם יעשו שרב( על)וקבלה
 בסדינתנו. אשרהטאה

 טעות כל בלי מונהים לזחות נדפטו טחז"ה חברות באטצעות !יו"ד
- שמע. וקריאת שבת קבלת זמני שנרשמו הנהינו הרבהובקהלות  

 לאלפים ונחלקו המדינה בשפת נשים" "חובות מחברת הדפיסו אף !י"א
- שבת. ענייני על צבי" ,נחלת מם8ריתם  

 ודץ, דת. עפ"י היפב טדרקים חסון טכירת שמרי לאיר התיאו נם 1'"ב
 עומדות והחבהת וץ, תשואות להם הביעו הרגה ונדיים טכע5וליכם, בער עטרלסען
- סכאצל, דהסר לטעןרענדען( )קור- חוזרות מנ5ות שולחים בדק שם ימצאו אש4 סים ולכל הטשסה ע5תסיר  

 חנכו אשר בסדינה, אשר לילדים השסף טבתי נלקחו הרבה יתמצם !"ג
 .- דתוה"ק עפ"י לחנכם יהידים ע'י רתבים דבריהם, לבל נמרים כערוגם טציםבבתי

 שוסן נם קשקוס בשוכן שטערבין הקול יצא אושר הודא בעת !י"ד
 -"י וגדלחש ההשאצת כל השת הסהרה ע" אבל הידא-ם 8ל ל8ות נסשת8איטשיין,



 י1סףננזיסב

 ותשח חשובים ובעיב נדה4ם רבנים פעמים רמת נאסמם הטחיה ע" !מ"ו
 עטמ בחי נכבדות השא*ת יהדות ענימ אוות ע5 לוצעץ *חד? בטדעהאשר
 להרטת טוכנים אשר אדם, לפעית מץ5ות והתעיהת נכבדים דברם יהממםהרא
 לה8 הגאה לצדיקש כנוס : חז"ל דברו אאשר והפיבו שטרם, רראת הוירהקרן

 לעה.ם.יגאה
 כי בלבו, "שר א"צ כל יוה האלזה פרפים ס"ו הצעת אחףוככן

 5א ד,צם ףהשת התרה אש דקת אהצר שכל סחיה חברות דגה שהילחעשומת
 ולסערן ולתטכן האלה החברחע את לכונן הי' גכץ פוב מ יודה, בקרמ, שדויטם
 שבה להתיע וישתדל . יתאמן א"צ וכל איצ?תידץ, יטעדק לבל המצעד דהשנתיבכפף
 היה גם החברות חברי ע5 יטמ לסען וסידוןהם, קרוביהם בקרב מחו"ה חברהןשל
 זה וביכות והורתה ייצראל קרן היום ועייו רבים בת באשער ד~מחויה דעהןרפהצו
- בביא. נ8ציבוא  "שכיל שגותיו, השריך המוב הי וחאם, בברכה מסיםי והנמ 
 בארמנהזיו, וגדיה וכבוד עושר באורחותיו, והשקס ףצלוה הש*ם נררבהזיו, בכלףצלח
 כנפאון. רדידו אוהבוכעתירת

 שווארפץ. הכהןיוסף
 לבקר ההולים בבהן היום היתי כאשר ! חלק דגיר להשש שלאנ'ב,

 לעט'ם %א ל"צראל רק סדגי לא דתאצבה דאמף' במה שרר דקחצה א', טילת*ה
 אצה ועשחם מאח התיבה עשיית זמן נטהצך הי' דמשושה )נח( ברשא וותאוהא
 טוכח חש"כ תארבה, יקףשו אולי המבי סי טפני הררבה עואשה שנח קרראוכד

 והם מה"ת מ"ע דהוי סהצום היא תאיבה טרג* לא ד5נ"נ דהא נא הגאץ טו"חיר בשלח[,- פ' א4עד שר בס' הקהשי' מצארר ]השנכי - ל תארכה מהני נ'כדלכינ
 5אחר דוקא דד?ינו י"ל הרכ תחרבה, להו מהני לא ע"כ התריה, לקבל רצו5א
 דאז ט'ת קודם סהצ"ש'כ התורה, בקבלת רוצים אחרנם דעתם גלו שכבר תורהטוו
 נ'כ, לב"נ אשי' תשוב" טרגי ההורה בקבלת חפשרם חמרמם עדיו נהגלהלא
 בעלטא להערה רק כתבתי ולא ביוץ כעוץ עתי אין אך בזה להארך רש -תישק.

 לעאשה הניתק לאי בענץ ב' אחע קע מטן 4ק ]ק"ו - ה4ולסלשצת
 חהשובה[.עץ

 - ים מימן-
 - יע'א. חאנאחיוישץ לש"ק תרמו אדר ףב"ה

 טקדקות, אימ בטלוה דמקדש פסק .8ג הל' אה1ת טה4 נפיהדהרטב"ם
 ט'ז( )דף מקידוארן ע5יו ומק' קנה, בסכר דם5וה פסק דרד טכירה טה4 דובפרק
 עגה ובהטאסף קפז, וסף 08 טיטן ו"שו אוף עשרת ]יין לקידהשץ טכר דערהדסבואו
 המקדש הכא אטר רב דדגה השפה1"ל בעיהם, הדג4ל טקודם באגבץ ונ% 4[, סימןשהרת
 תמדצ וכבר טנךדשת, ארנה בטלוה דסקו,ש מר אטר.אבי ך( )דף היעיל טקךדשת ארנהבטלוה
 אעה רב ובדברי כעךדעצת, ט*ה טוףלת דבהנאת הסיפא אהשמעינן דאבת והירצו ? חיאווסה

 חרנה 0לוה טודלת בהנאת דגם סיל ורב מה דפלש "ל הששכ בזה, דעיצטבואר
 מקוד"שת אחע טלהו סוולת דברגאת ס"ל שמ קשה דלכאורה "ל .ומעחהמקתאשה
 תהר ושיא יודע דאוס סששם מקה"צת דם*ל שמ1לה בשבעת ההא"ש לארמתאהס



סג יוםףננןי

 ב8ללה מקודשת אינה למה ח8'כ לקדש, ערוכל במהנה טעו דבודאי אטדי'באמשלה
 כותתו ה" ב?דאי א'כ לבפלה, דבריו טוורא חוא מדגי יצ5א *ודע דארם גשכממא

 בקידוערן טדגי לא דאומדנא ידוע דכבר וצ*ל ? ומקת"צת טעיה מוולתבדגאת
 משוטדנא, יהוכחה שום מהמ %א קיהמן עה דוקא בעיק מיים בשמהםחוף
 לטשארל עואל בץ לדון אט צריך דמתחלה התם משא"כ בפירהצ, הכל לומרוצריך
 ואמר" שטדנא מהני ממון ולענמ בשאלה או במתנה לו נתט אם ממוןלענין
 הרוס' תמאש הקידויצץ מדגי שג מטילא במתנה 4דנתט

 דאה צ"ו( ידף בונליי
 בשם קי1ב דף ה'ב סופר בעפ ]ועין עי.ש, השפר בהחורת סימנ" לעניזפלנהש
 אעפישכ בקדהצץ א'כ מקח,צת מלוה מ?לת בהנאת אם זה תל בזה[, ערקטהרשמ
 מכה דטהמ אסר" שפיר במכר אבל בהריא, אמר דלא מעבם במלוה מדגיאלא

 התם מעמש"כ ימסקנא, לאב" חה"ת מלוה, מהילת בהנאת ה" דטתתואוטדנא
 הרמב1ם א%ם מהמ, דלא לטלוה מכר טדמה שפיר היקו, דלא דרב אליגאבם'
 בשנקוים הרטב'ם דברי נהנ"ה[-ועף'ל ב' ס" השו יוסף ףלקט ]וע"ן הילקו. שפירלער'

 מעעם נמשש וצ"ל מייה, מ?לת ו(הנאת ה" דכ?נתו ממא ה-א*ש דלשך דלילהקהן'
 מבשר ואולם האומדנא, מכה דקנה י"ל שפיר במכר "א8יא"כ בקידהצין מהמ לאדאומדנא
 פשוט,וע""צ זה דאין יודע אדם לוטר 4ש פלונתא יש דאם ע*ב( מ"ו )דף ב*מבתוס'
 מקדש אי בזה פלונתא איתא שם קעיושץ דבנט' כיון וא"כ מעות, ד'הבתוס'
 חהוי במלוה מהני שלא יודע אדם לומר ל"צ א'כ לא, או מקודשתבטלחה
 בקידושין מלוה בע מהלקו אינו מצפיר פשימ, זה דאין מלוה מה*לת בהנאוךכ?נחו
 עןד ספק י"ה במלחה מק?ייצת דאינה דפסקי' בהלכתא למסקנא משא"כ במכהאם
- שפיר. ופסקו למכר קירהש" בץ לחלק יש שפירבזה  י" השץ דהנה אנ"ל 

 מתן דאיט מעמכם פי' ובתוס' ניתנה, לה*צאה דסלוה מ,שום מקיי"צת דארטהטעם
 בשם מביא קידהשרן בה5טת מלואים האבמ אבל חיש, דברלה

 דומב"
 פעם

 ברע1תו אמשעו דבר מקנה אדם א.ן כן דו1לביל מקנה דא"א דקימ"ל דכמואחר
 בקנץ מבמשר דהא קשה לכאורה ואים מקישת, חונו ברשותו אימ הץוהמלה
 ה%ש5 ברע1רו לאיט דמדמה ומאהר נקנה שפיר ועוטד תפוס הקונה דאכםד11לב1ל

 כיץ דבקידהשין בנדיים הר*ן לס"צ יעל במלוה, תפום דהיא מק?"שת שתה"בזה
 סל אחעה יזכה יצהח8 טהמתה ו5א מצדו הק*דרשוין לדיחע צריך יקח כידכתיב
 ארנו דהוי אפושר אי דמצדו גיון שם[ בדיגה בה"א מלהשים באבמ ]ועיזההפקר,
 עהרת איט דרוא מהני לא זה הקדושץ יזצל יצלה החגשיסה מכה רקברקצורו
 תפיסה טכח מהני שפ*ר במכר סע1א'כ קץישץ, 4ענץ ה'ת וא"כ כג".,הידהש"
 4השב*ל ברעיתי אעו בדמיץ כרמבץ לפרהצי אנאשר וכ"ז במלוה, תפוסדויא
 8קנה אדכם רם"ל לערטתו לרב סהצא*כ וצלבל"ע, דבר מקנה דא'א פסק"אם

 סעם - לשה ליל וא'א סרגי גיכ בו"צותו ש14ינו בדבר א"כ כטבוארדע1לבלשע
 בקידזיאץ סלחה ביו חילוק א*ן שוב דג"ל ותוס' רשץ כטעם ועכצ1ל דג"5הרמבץ
 טבר ?כל שפיר דו1לנשל מקנה אדם אין דס*ל למסקנא הרשב*ם אנללמכר,
 מכטד א' קהו' פה אצינ ואנב ורו*ק-. למכר קידוק1ץ טץ שפיר וודלק הר0נ,טעם
שע

 הן"
%  יראמקבלסתחאהףץתשמא צוקעריף0תת חיים 

 )הובא לעולם בא י8לא דבר דהף מעצם מקודןצת אעה במלוה דמקדש ד~שעסכחגצ
 דאדם ג*כ וסובר מקורש, ארנה במלוה דהמקד,צ סיבר רב הלא בקצודיה(,מכ
- תמודע חהמ8 ? לשל6 בא שלא דברמקנה  בי1שת ט הקשה כבר כ טצאתי ואנכי 
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 נש הנאת וטו'ח קפשב, סימן ב' והלק ס'פ, סי' א' חלק נ' טדדו' ומקרבשאל

- ואכמ'ל. קכ?, סימן א' טהברת יוסף רלקט עין לתרן, בתשו'האריך  

 - כ' ט'מן-
 לפ.קי הדס'ב שנת א*ל שלךב-ה
 הטופ"נ הרב חגךגי, ורב ידידי כבור ומדזוע בטעלות הסעוטר חצדות, ואישכוזהיט

 סן8ך דוך אברהם טו'ה וכוי עע,א דרוחסין שלשלת גחךכ * רב ידעהחיה
 ישעיה סוי וכוי הדייף דגכיר השע! מרראהאביטש, מי *ב יצחק טו' וט' השו! )ב!נ?

- עמו. בקרב שטו, ויס-ל טעט, ויברך עטו, ה יהיי סקאשהא(, נאשארמא!  
 !טי, מעט פמיעתה

-  יעקב מרה דהנאון בהא אשהשר מה ע"ד 
 כ"ו( )דף דעא יוסי דר רטי קס"ד ס*י ח"ב יעב"ץ שאילת בשהת זל8העטריז
 ובר ננר *ת עלה וכ' וו, בסתירה העולם והרעיש ע"כ( )מ"ו דיבמות יוסיאדשר
 ושי א', )סימן לחיו"ד בשו'ת זצ"ל חת"ס בעל הנאון ומרן עי"צ, דיפרקינהער
 עי"צ, בטתחא טביעא יחתר פשופ וההש *תא קוקר' ריח דאפיי כתב שי( ובס"ק*ב,
 קואר' זהו כי במחכת-ה מהם שנעלם "צראל נדולי עים נאומ כ' הני עלופלא
 דר' הכא טשטע : וז'ל בעי, תרתי יוסי דר קט'ל בד"ה שם ביבמות יארמםהתוסי
 והיכן יוסי ר' דקאמר משמע מעטידץ אין דבפרק ותמא לשמה מילה בעייוסי
 יטול של עכוום ימול נבי נפשו שתצא עד והול מל אלא לשמה מילהמציע
 שטד אשדישיאל לפי פפי עדיף דהתם ר"ל ? נרדם הר לשם טל שווא ל%טן
- ! עכ"ד כיתי, שלע"נ  נהפרסגג לא עוד במח כי לתמוה אץ דבר העלם על דגה 

 דפוס חדש בארס כל " נלוי בומנט נמצאו כאשר "שרמם תוס' בימ*הסבד8וס
 כאז אץ קוישה' ריח שאם" מח*פ ז'ל 'צחת"ס אנהצ שערות תסמר אבלוילנשנ,
 שסברת חשת גם ואף ל",צבה, ונדחקו שותימא' עלה כתבו התוס' בעלי קצרבותיעבדבר
 הידרו ודבריו לעימם קלורן באטת ה*א סתם, למילה נרות בץ לחלק ז'להחתיס
 ?- "צרה סברא הך אדעתעו אסקו לא התוסי בעלי שרכותיט וח"ו הרקיעכזוהר
 ותאריך הדבר, לפנע הצעתי נא קערעספור הנאבדקפק ידנ'פ עם יחד נהיתיוהנה
 טדברץ, העתק בוה לו חילח ואני התמר, תוקף להחליש א* בתשובתואח.כ
 רבק אמרו ולא קכ"ח, סימן שארת שנה יוסף בוילקפ הענין נדפס כבר]נערע
 ט4תלי בית בשו'ת זצ"ל רגצ*ן אאטו'ר מ'ש יעי' הקהצי' ובעיקר בכפילא[,בזה
 תלפית ונהל דך. אחע ק*פ סימן ארה קול בשו'ת זצ"ל הנאץ ואאדק מ-א,סימן
 )ח"א( חטדה כלי קמ'נ, סימן חאיח הבשם ערגת השן'ת קנה, סיטן א'חלק
- ע'ב פ"ו,דף  ד'[. אות ל'ח סימן לקטן עוד ]ועין 

 בטחוזא לרא דרנמיהו בהא עיא( עינ )דף בקידהשרן שהעיר ומהב'(
 שיפניס באשלעוה זאת יפרש שט שס חדןצ בציר יע4ן באת4גית, בסמזרת( מותר נה)דדרש
 ובשדת עשב[, קי"ח ]דף א, חלק דל פאללאק טהרשם לה"נ משה תקון בס' וגם ראשרים,פובים
 לאשבח( ח"ם עגג ס' בסוף )אשר למעלה חים אורח בקונטרט וק ע'א(, עשח )דף זהבקנ
 קהשיא לישנ ראההמם עפימאש לפהש שמעתי ט*א ה"תי כד4 ואנכי כיא,ס*טן
 הרטב"ם דהנה מצהבאע, טשום ת"ל נזל למעט דלכם קרא לט'ל בסוכהדהוס'
 של טך"צא רוב נתר דאהם" ד.לפ" מהא עליו ומקאוי' לק.לא, מה'ת דספר"אפוסק
 ]ועיין כידוע, וודאי להיות דצריך ה-סב"ס ט:דיה דבמ"ע החוךד ותי' וט',עולה



-

סה יוםףננזי

 מצהב"ע דמצד שלכם, וודאי דבשנן לכם קיא בעי דלהכי הל חטכ נ'[ םימן*יל
 דספק הא והנה ע'[. סיטן לקמן ]ועין יצא, לא נזל ספק אבל מותר, םפקהי'

 דשרי מהא לה*טב"ם 4פק"ל להקל8ה"ת
 רחסנא.

 לר' אבל קהל, ום' ממזר ס'
 קהל, דס' ש*יותא שטעי' לא קהל מקף לא נרים קהל יוסי כרי להו דדר"שירא
 סוכח נזול ל6םול את*ונ נבי כ(כם מדאיצטריך לו להורות באתרונייהו רנטוהולנן
 בשרת נם שנשכ רא.תי )שוב ודו"ק. יוסי, כר' קהל דרשו ולא להקל טה"תס'

 ודפה"ח(, זצ"ל, החף קאפל מו"ה הנאון נשם קצ"ה סי' בחאו"ח אםאדטההרץ
 על סרמזי' שבלו-ב סימם הנ' דהנה עד"ז: פי' שם לקמ?ער' הטקנה ובם'-

 ואינו אליהם הנלוה ואתחנ זב'ז, הקשוחם ויעואלים לוים כהנים קהליוש14ה
 קהל אקרי לא נרים קהל דדרקש כיון ולכך גרים, קהל על טרטז עמהםקעיר
 של"שה : המד"ר סובן ובזה עיי"ש, קהל קריים שהם מוכח דמשם באהווניהורנמוהו
 שבליב, מינ.ם איבעה אלו ידעתם לא וארבעה ומ*ור, מצה פטח מטנו, נפלאודגיה

 קהל, אקרי לא נרים דקדזל וצר"ל לנרים. רמי שום עישי' ואין נ' רק לוקחיןדבפסח
 הניים, על נם לרסז סינים איבעה נופלין בסוכית לסה ידעתם לא חג*בעהסטילא
- ארתרונ(. ערך ח"א ה"נ לקופ)ועיין  נדפט יאפ סימן ט' חלק יוםף ובוילקפ 
 יצ"ו, נרוו"ד ראבדק"ק רי צימעפבוים פנחס מו' מהנאון נם חריף דבר אבענין
 אופנים חסשה דגיא מ' סימן שמינירע שנה ובהמאסף ל"פ(, בטימן שבם עוד)עין
- י"א[. סיטן א' כרך י"ט בשנה שם עוד ]ועין להעתיקם, וקוטהנכתים  
 בזה. נ"כ  עהאריך נ'. אות ל"ו :ימן ז"ל ממונקאטש להנאהאצ ת8אית צבי שושתועיי

- -
 - כ"אסיכק-

 ==== ! םופר שבט שהת על והגהות דהערות====
 ר"י דאמי הא על שמרעטה הרמ"א תשוי על מפלפל י'א בםי'א(

 ? לוקה שהיא אמר ולא נדה משום עליה לוקה בעלה בשטנותיה נדההוחזקה
 דהיא אע"נ .בדידי' המלקות למתלי הוא דתלטודא דאורחא כתב שור בכור בם'הנה
 וכו' זונה משום עליה לוקה בעלה ע"ב( נ"ו )דף ביבמות הוא וכה"נ לק",נמי

 ז'ל הרמב"ם כמ"ש לקי' נטי דהיא אע"נ וכו' טומאה משום עליה לוקהבעלה
- א'ב, סהל'8יץ  מהר'י ובשו'ת י', אות חולין עמ"ס מנחם תפארת בםפי ]ועין 
- רכ'נ[. םום" חיו"דאסאד  לקמן )ע"ן יצ"ל, מאוה"נ ה:און זקיני נם תי' ויפה 
 יכלה היא ט"ט בהרנשה בא דם דתב דאף טשום שמעתי, ווניד קפ'ת,סי'
- ד'(. פ"ק נ' אות הלכה חקר )עיי' הרנשתי שלא לי ברילוסר  דטקער' ובהא 
 נ"י הנאון מ1"ח העייך כבר כתם, משום נדות בנדי לביטה דילמא לוקהסדוע
 קס"י.[ סוסי חאו'ח מבץ פני ער"ת ]ועין שונים, באו6מם דהילולא" ,יומאבס8-ו

 תורה אטרה אטאי א"כ מותי דח'ש לר'ל הק' )חיו"ד( פ"ב במי'ב'(
 פחות לאכול יטל ישרצל נם דהא לנר נתינה להקדים תתננה בקשעריך אשרלגר

 או לנר ~תנה צריך ולמדה טכשיעור סחות א' כל יאכלו אדם במ וכסהמכערעו
 באמת הנה : ותי' ל"ב( )םימן מק1ה מטחת בשו"ת נם הקי כן ? לנכרילטכרה
 ע"ד ליהטת יוכל ה~א לפמו הרבה ע1יש כיט ע"כ אלא מועם דבד נ"כ הואח'ש
 סי "ש אבם אפי' שלמ ארעור לאטל כוונש ביודאי א"כ ח"ש ל(אכול אלאאחר
 דגאה טטג" ליהטת שרשה כית אד8 כל אצל דעתו נשלה ק טתששאץ



 י1םףננזיסו

 ע'כי להש*כם בעהרד ר8ל ומורה רתרוטחע פ18 ביההצלמי איי ובכה'גנטרוע
 אמיא 5ארשר לריצלים דעתו ה" ח"ש כשאכל : וד"4 בב,שורו ז'5 טוהר8אוכתב
 5רהמ.ם כדי הטכרן וזה לאצטרופי דחי טחים חשש 5ר8י דאמר דרימעםאטור
 וממי5א עכ'ל* וכה, סורה בסכוין אב5 טכדן אינו באס רק של.מ ה~ש ב" קרינןח"צ
- *( כדג"ל* כאןנ*חא  לנדגים טותרת דנבלה לפעות יש האיך הקהציא ]וע"ד 
 ? 5כדגיט 5יתן פוב .ותר הא בטכירה ולנכרי בנח-נה לנר תורה אטרה 5מהא'כ
 א' חלק יצחק יר ובאמ"ת קג"ב' סימן חיו"ד מהדועת מרדכי 5בושי באוו'תעיץ

 * באריכות[, יו"ד סימן י"ד שנהובמאסף
 לו ימאין ,כדרא" בטלת נאץ דר.א השא5חות ע"ר האריך צ"ו כםי'נ'(

 נמ' טהם נעלם ובטחכ'ת רפ"ר- סי' ליידד חת"ס השו"ת דברי והביא והבנה,פי
 דבתום' וה4נו ונו' הצלחרם שלעוים צריך 5' האוטר לדברי יו"ד בר"המפורשת
 לקליפה דבעי ר"י אף וטעתה הק5טה, 5עניז פלימ כי יום ל' רבעי' פלימ לאיצביקךת
 הה כולהו, וכן לק*פה, זנ' שביעית לתיס' ל' האמ וש5ארס שלשה דבעינןסוה
 כדדבי ר"ת והוא כרר"א, : כזה הי"ת סימני "כדראי על שהסר אלא השאלתותכהגת
- טרחב(, בביאור קצ"ח ס,מן ד' הלק יוסף זילקט )ו1ין הימב, וח"קא*עזר,  

 רנילים אשך נפפ ש5 הפטוטות אורות בתעמבה הארך ה', במי'ד'(
 שררף -אשקורן הבהא עי 5אחור אותו שממעוכין מדי יורו עיה השלהבה אםבהם

 1 כן לעשחע בידט נם ומותר כיבף חשש כו אין אי השלהבת להקפץ %שקבוע
 סשנה ברבר פוזים האלה האנשים הנה : כתכ ט"ב סימן חאואח עורק נפעבא81ת
 אריך יא אסור בי"ס תיבף כיבף, בכ55 הזא, הש5הנת שטטעפ רכל פסוקהוברלכה

 טתכהן ובאינו טוצך,ב"
 השסן, ידליק קש5א 5כבות טתכוץ כאן אב5 כיבוי, שף'

- לצורך. שלא הוא בזה ה656ול אווהארי%ת  
 בבריתו 5הכמסו 5ב4ך יוצדק איך חינך הטנחת קושי' ע"ד שם, עודת(

  החת"ם טק וכן 5א"א, פריעה ניתנה לא הלא הפריעה על אבימ אברהםיצל
 עסף ובד5קפ ע"ה, סומ' ה' ח5ק ת5פעת תל )המין כך, הקשה  רם'פ סיקןבח?"ד
 טטיהאלאורין נ4 נחנבערנער טושה טרה הרה'נ לי כתב 1 ק'5( סימן. הפשזח5ק

 בעהשק יצא" עפ"ם 5וע"ן זל"ה סופר דעת בעל האטתי רגאת זקעו טקדויצאמצטע
 דיערה סקהטים ףשיאל בחובנה, א'י ל" אית פתעה בלא טי5ה שטקייםד"צטעאל
 א' בתת הי' הטי5ה על שנכרתו בריתות ג"נ ודגה ב"צובה, א"י 5הבם יהי'בפריעה
 הכהנה הה פתעד,, ע4 הזה'ק 5פי לאם יה" וזה הזאת האוץ את אתןל*רעך

 וןיצש ני)הבףק ר גע ר שפע דור מז התהמן עךב דידי ויא
 המ ינש חשי ד~ש :אאא יהש מק אח שדמ במל: די טשי :מב*שש"

5ט"
 מש חזק *ץ 1 מז למ שרה *'א שלמק טמטה בשםא נחשה על בנש ,יבה

 שהחש אכי5ה שיעור למיכל לך שיי לא אעה הוי יאטר ולהנ"ל יתה כשפת דפיחד4,וכלהי
 אכילה, שיעור יאבל והוא ריל ואכלה, תתנמה לגר ע"כ אממהי שס" דלאו ודש כיאכדתי

 - לנכיי. טמר או נךרכפ ואכ5ה לן"נ ממץ, לנבי ולא רוקא הושג גר 5נבי דושורבתא
 ר"פ רמב-ן עין דהורה, ברשות נש בכלל דוא ט"ם סה'ת, פתר דח"ש דאע.נאני"ל

 רסז אלא אמיר גאן אק ועכ'פ לגר, נבלה *וען עחמתה גסה רצרה לנו רטזה וזהקריעוים,
- שףד. טיי אתה קדוחש עם כי שפיר, מסיים ולזה תהיי קדושים בגלל לדגנימאזהרה  - וי,. סיסן ובחעיר אי, שוע קצ'1 הצסן ני 4מת קל'ח יסן השיח מבי פמ שו.ת1יק 



4
סז יוםף נניי_

 סוס" *א חלק יומף ךלקפ ]ועין ורפיח"ה הארץ, בבר-ת א"א של בביתולהכניפ
- ירד[. סימן ]דאנצינ[ יצחק נית שו"ת בשםקפ"ה  

 בפותם לרבו מנות ח1לח תלטיר אם בדין להסושק הביא נ"ח, בםףר(
 ורוי לרעהה רבו את דעער מחזי כתיב ררעהו כית מטא מי בכך טצוה ת"חשו

 טבחשר כבר ! רבו באהים *1א% לתלטיד אין ספא רט'ב ס" ברט'א התאלדעת
 בסהם ,רר4 אל סיטן חאיח )טהףאא(- יעלה י-ודה באוו'ת נום אף יפה והענץ
 יו(מר' אם הבאתי קמאב סיטן ]יקמן שפ"א, סיטן שעיים בית באי"ת נםהיץ
- חר'ת[, ביצליחתיד'ח  

 שסן של בפך הנס הי' שטשו4ה שכתב רי"ן על עמד רנ, בסי'ד(
 תקיא חזרוע הליכה בין :מים ד רחוק שהר שטן להם שהר טפני יטיפ ח'על
 צריך ה" איכ ראור" 5כ"ע טיל די"ב לילך וא"א שבת א' יום יש ימיבם ףמצך
 פח1ה טנוחת באו'ת נם כתב קצת ]וכרבריו לתין שם והאריך יטים, מ' הנסלהית
 צדק אבני באו"ת הרץ דברי על עטר כבר כי יודע אנכי איכם טיה[סיטן

 ביוכם למשל עד"ו פשוט הוא היץ וכינת דלק'מ וכתב ק"י, סי' חש"ה)סינעפ(
 א1לוו ומיד שמן ח51 א' פך אלא מצאו %א ובדקו השטונאי בית טלכהן נברהא'

 ערב, לעא" א' ניום דיקין הי' הפך וכהה פהר שטן להם להביאש*ח
 וצא יטים ח' והדליקו הנס גקהשה לרולקה ידם א' יום שליח אהצלחונטצא
 ועד רהצני בשבוע ב' ביום כלה נטצא לההעכב צריכים ה" אשר ימים הט'וחשוב
 החדש טשטן להדליק התחילו ערב לעת ב' וביום הפך מזה שטן להם ה" ב'יום
 ב' חוברת חמיאוית שנה טציץ תורה ]ועיץ וה"ק. הליכרג יטי רק השב לאוהרץ
- יריד[, אות ב'סיטו  מדוע הב"י הקשה דבאסת עד"ו, רי"ל כתבתי ובחידושיי 
 ]ועיץ רבים רעיהתרם ע"ז נאטר תבר לד, רק הי' הנס הלא יטים חי חנתהעושין
 והגס יטים, פ' על שטן צריכיז היי דבאמת י"ל הר"ן לפי אך ק"ל[, סיטןלקטן
 יע ח4 יוסף ילקט ]תיץ והבן יטים, חי טדליקין הצפיר שטנה, על באמתה"
- שמים[, דק בא1ם נ'פסיטן  

 סחפאש ויש מחייים, שאים זונ בדבר האריך א', ס" בהאוזח'(
 לחה להוציא טוחר אם דעו, שכבת לבדוק ורהצים טטט, החסרץ אוז4 כייצאוטרץ
 בתשוכה, והאייך בוה נשאל זצ'ל הנאה מו"ח מם הנה ן רפהפה * לעחבתכדי
 יש, סימן יצערים פתדר באב'ת נם ]תיץ נ"נ, סימן נ' חלק השדה פר. אישתעהן
 מהצמיע שרת רסהז, סימן מ חלק טהראוים א1'ת ף, ס" אהעע איבע קחתע1שת
- 4ב[. אות קאט מיטן שארת אצה בהמאסף וכו מ', סיטןא51ום  אי'ת ]תין 
 נ'[, שת נשא ס" חאיח טהדו"נ טרדכילבואר

 תקנשד בס" המנ"א רכ' הא על הא'ר קהמ' לתרץ נהב 1"נ, בסף1(
 רמל הף דריב'ח ה' בחמנה טשטע וכן רבו, פמ לקבל טצוה איכא בדול דנםס"ח
 אלע וולמת את מחע שג1ת של בעל שאל טה א'כ יומא, כל פנ"רלקבל
 וב8רטינ[י בטחצהשףק ]ה5ץ טצחש איכא נמי יום בכל הא בכך מה וכיהיהם,
א% ק ש  1  חיך שלא לענכה לבעל "צ דבאשה בחי אף 0צמ "8 
 מא1אשכ לבעלה, דמהצועבדת כהצום שהום'נ ממשע רפפוה בפעם בו הכלכט'ש
 דוהשש את אל" דולכות את מדוע וזאש טלאכה, לעשחע לנארם שאה העהשבשבת
 אוע %א תמה ה1גי עהאג בדצל ללנת לרקבלה רש1ת לה אץ לבעל שטחמעבדתטאאר



 י1םףננןיסח

 טלאכה, בעח1ית אסרה רדאי ביו"פ י1י טילתא, תליא טלאכה עארית באיסורהכי
- וצ"ע, ? שהזטץ בט"ע עי"ז טהריבת ףהי' בעלה מעל ארעבהיה יפקעוכי  קין 

- בזה[. אריכות ט"ד סיטן 1"ב הלק יטף%קפ  מ"ש עין בו הכל דברי ובעיקר 
- היריעה. באול' ?"נ מסי'לקטן  

 סעהץת די"ד כ'ז בטוכה דאר"א בהא העולכם קהשף' ע"ד שם, עודיו"ד(
 שבת בלא ימים ז' משכחת דלא יש סיהת פ"ו הא וט' כסוכה לאכו5 אדסה"ב

- ? סעוזעת גא51ש היבובשכת  לטה דילדיק לתר'ן, בכתוביס אתי יש הנה 
 ללילה יום הקדים טדוע בלילה' וא' ביוס "א' לאכיל חיב סעח-ות י"ד ר'אקאטר
 לילה חארב ד"רנו א"וו ? ביום חש' בל-לה א' איפ:א הןל"ל קודמת ה*לההא

 הראשתה, טלילה ההן טעתיות י"ד וקאטר דאוריתא( דדוי ס"ל )דכ"עאראה1נה
 ס' ]עיץ נכק, מ הז"ק שבת, של השל"שךת הסעורה עם סעהית י'ד הרהצפיר
 * וצל"ה[. סיטן או"ה שעיים בית ובעוו'ת שם, סוכה לסשנית הטערכתא1ש

 - כ"ב סימן-
 יש"נ אל? פניו ה' ונו1א, רם ממשפחה ךופר הטאה.: הרב יירי לכבודשוכפ"ם

 יצץ. ש י פ ס ע ר ע ק ס' האבד"ק נ"י קליין שלמה טיה1:וי,

- וכו', הזההיום  דלא קרא לט"ל וצהקאפ' הרא"ם על שהעיר וטה 
 כ"ת סל4ת דאי לסלקות דנפק'ט ותי' תועבה, כל תאכל טלא תפ'ל בב"התבשל
 באטת ד*ף אעף לר הרא'ם יענה טה וקשה שבכללות, לאו דהי"ל לוקהאזה

)ה"
- ? בב'ה על דלוקץ לר"א 4' 4ת וכי כ"ת, טל"ת קהד(  ה1ר כבר הגה 

 לאו על דלוקץ באמת ס"5 אקר דר' די"ל לק"ט ידעתי שם. ארי' לב בס'בזה
- הכי, דס"ל יש ט"ד והרבהשבכללות,  1עבה כר( דל"ת ס"ל אאוי דרנ אני"ל 

 ה5ק השדה תבהשות ]ועיין עי"ש, תס"ט ההינו בס' כמ"ש שבכ5לות לאו תילא
- י"א[. שער ההנן פדיות שערש*אר  

 דנפק'ם הרא"ם קואר' לתרן שכ' הפלתי על דעה( )השערי שהקשהדמה
 דלא אסור הי' לא כ"ת טל"ת דאי לבריא לאכול דאסור להולה בב"חבטבשל
 הרי שתיעבחי כל שכ' הו*ן רש"י לי' דאישתמיטתא בבישל, איסור שוםעשה
 ע'י כמן עבירה ע" בא שלא ובין עבירה ע"י שבא בין עולטית תאכל בבלהחנ
 בטקוטו, רש"י דנ*י נעלם הי' לא דלהפ5תי נ"כ, דל"ק נלע"ד ן עכום אוקפן

 קפן ,עא סבא1ל נקט ר,שח דהנה רש"י, טדברי להפלתי יש רצי' א1עודואדרבא
 דלא אף האטת כי בכוונתס וי"ל "לחיה", במבשל נקפ המו~תי אולם עט"ם"ש

 הבישי הי' ד5רידן כיק תועבה ג"כ הוה בב"צול האיסורנעשה
 בסבשל אבל איסור

להיה
 ד"

 תועבה, הף דלא שפיר איכא, טצוה עוד ואדיבה אסור הוה לא נטי
- קע"ב[. סי' פ"ו וה5ק ל"ב, סיטן נ' הלק יוסף ךלקפ ]ועחןוד-ק,  

 דמיתת טנ"ל הנפ' דהוקר ע"ב( י"ג )דף קידושץ בטם' העיר ואשרב'(
 אהזך יראו כי והף י.ב( )בראחות טט"ק *' שמעת לא סדוע טתיר,הבעל
 הבעל טיהת אם תינה והא יחיו, ואותך אותי והרגו זאת אשתי חשטחהטצריס
 ה1חתפ להו אחני פה א"כ טתיר, אינו הבעל מיתת אי אבל סברהם, א"שטתיר
- ? פתיר הבעל דטיתת ועכ"ח עוטדר4 איש אשת באי1ר עדין%א  ההש זה 



סט יומףננזי

 עה"ת, אור כתנות ובם' דוד, פרדם בם' בזה האריט ערעת. וכאשר הילפיאר'
 )יאץ ל'ם, סי' באר מי ושו"ת יהודה, זכהן נפלאים, דבתם המשלש, הופ בספרוכן

 ס"ו( וסי' מ"ו )סימן יטיטית 'טנה יוסץ וברלקם בהם(, לעיין תחש הללוהמפ-ם
 נ"ו סימן ד', חובית א', כרך י"ם, .טנה המאסץ ]ועהן שינים פלפוג~ם בזההבאתי
 מדאיצפרך מתיר הבעל דמיתת להוכיה רוצה דהגט' שבתירו:רם והמובחר הי[,14ות
 הנמ' פריך וע"ז לכ"ע, ימכש"כ שף הריוט לכהן הא לכה"נ אלמנה לאסורקרא
 מלאו לפטור מתיר הבעל רמיתת אץ )והיינו בעשה לכ"ע בלאו לכה"נ דלמאאח"כ
 הביא דלא שפיר ניחא יא"כ עי"ש, הייב( עוד עשה באיסור אבל דעריות,חטר
 חמור בלאו עיברין יהי' שלא דמקפידים אץ להיות יוכל דשם ושרה, מאברהםרא"

 איסור עוד דאיכא יהא לא הבעל, מיתת לאחר אבל איש, אשת בעידהדעריות
 לגמרי מתיר הבעל דמיתת ראי' להביא איצטיך לכן כ"מ מקפידים אינם ע"זעשה,
- ודו"ק. עשה, טאיסורנם  הוא, סברא מתיר הבעל דטיתת שם פריך דהגמ' יעוד 

 מיתת לאחר דנם הדנן דהא סברא זה דאין ימתיון לה, שף והוא אסריההוא
 בבן אבל מיטראל. תינח הא אילם קיימת, הסברא אין יא"כ בקרומו אסרהרגעל
 יהוא אסרה דהיא הבעל דמיתת הוא סבר4ו שפיר א"כ בקרומ' איסו' ראיןנח
 קיא וצריך הבעל, מיתת מתיר ד*שראל מכאן למילץ אפשר אי וא"כ לה,שף
- נ"ם[. סימז יעקב חלק שו"ת ]ועיין ודו"ק,אחר,  לא מדוע מקשי' שמעתי עוד 
 מס' )עף' בעלה מיתת אחר לכהן ראסורה שטה לנבי קרא דאיצפרך מהאילם"
 יוסץ בקלקט הארכתי כבר זו קישי' על ינם ? שרי חשריאל מכלל כ"ט( רףסופה
- עיי'ש. קצ"ז סי' שמעיתחלק  שנם שכ' מטות( )רפ' הר:מוהיבם הבעה"ט ]וע"ד 
 א'כ ליבום, והזקק שלא לאשתו :ייתות גט נתב למלחמה יוצא כל סשהבימי
 במלהמה ימות פן דכתי' מקרא לה ומייתי רשף מנ"ל הכעל מיתת הנט' בעימאי
 בס' שין לדעלמא, מותרי' ושפיר נרושים היו :ולם דה4ו וכו' יקחנה אהרואיש
 ה"א יצחק .ד בשו"ת ועיין להרן, שהאחך ג' וסימן ב' סימן גפ סערכת יוסףרקן
 קע"ה[.- סימן שבי1 חלק יוסף וברלקט ק"ד סי' ח"א השדה פף ובשרת פזספי'
 אחרישכבנה ואיש תאיש אשה שבמ"ת בקללות האמור מקרא דמלוף הארח שהק'וטה
 תירצו כבר ? מתיר הבעל דמיתת מוכח הרי "צאנה( אחר ה~ש כיסות,)היעו
 ל"ז סימן -"ד שנה הטאסץ )ושין הנכרים, על קאי דקרא האלשיךע8ימ"ש
- ט'. סימן עשר היצליצה ובשנת ד'(.אות  

- -
 - כ"נ* כ!ימן-

 לפ,ק, תער"ג שנת הי יברכך למ עשזק וי -ם ביה-
-  

 וקצין נניר יבקי ההריף הגדול הרב יריף( מהו' אהר ראש על יד4 סהמםבנ-כת
 בעיר יקרה אבן נ,י, נייטאנן הכהן יוסף סו"ה וכו' לתהיההמפורסט

 יצ-1, א י 1 ש אק

 וקים טרחתו, עבור רורה ורב כעצתה להידוע הצלחתי הנקמ,יקרתו
- וכו'. וכו' נהנא מסיעכהנא  נפשאי חיקי רלא קל"נ בחולין שהעיר מה וע"ד 
 דור קכ"ח( ס" ריש במנ"א )יהובא קי"ה שבת התוס' לארטת תיה, לפרוסבכדני
 ישראל נכם רוי בנשכ"פ, לכהן כאן עצט יחזיק האיך א"כ איטר, ליכא לדוקהעולה
 עצם ומ הטא מויק באטח דסה"פ טנא סרפיתא ווהעלח ל ס8ע לייצארשהמ



 יוסףגנזיע

 אעו בוודאי דזר זר, ולא כוע ע1ה4 נשמע דמזה השנה" "כל לדוק ידיויפרוס
 ב' כרך -פ אגה המאסף ]ועין השנה. כל ולא באקראי רק כן לעשותהטאי
- עכת"ד. ד[, אות ל"1טיסן  חית סדו"ן בדגישת וראיתי בספרים חפשחי הנה 
 בם' החש הדר כתג סעכ"ת וכת" האחתמם. זו בקהשי' ההשררו נבר ני שטיל
 הש'ה ראש שסן שרת ]המין זצ"ל דטאלטשוהש להנאץ ונ4 עטם' יצחקבאר
 ]וע"ן באחרוגים שסבהשר למה אחר, באופן נ"ל דרנו ועפ"י ד'[, אות י"דסיסן
 כשקךלה הד דהא ה'[ אות ט"ו סימן פסח הל' על מהרש( )נדפם זוטא פהחאבס'
 דשפ בק51 מכרך אם סשא'ב בלתש, הברכה כשעושה דוקא דויג עובר איט5דוק
 הכרסל הר בם' ובס'ש האשכול" מם' טנע )והוא אשר מצוה ל~צם אהמ'צהמכר
 ברכת תגרך לתקן[ ]דאסו בשבת המובלות באשה ר'[ רסי' יורד בפת"ש]סוכא
 ויכל השנהי .כל לד:כן ידיו יפרום רקו"י מדייק ועאכ עי"ש, בלחשהפבילה
 כהן שהוא נשסע יה4 בוודאי ואז נקול, נם יכרך לפעטים אשרוןהזדמן
- :ח"ק. זה%א  

  טערענטהצ הנאבד"ק ירנ"פ כנר אמיו, בשם . דבר אזנו זכו יבריומדי
 דגמ' שם דת" בהא שבועות איחה זה יהד אחו עמו בהיותי ממנו שסעתי אהצרני

 סל"צא אותו סורדיס ה" לת5מידו שקבע עתים ופירש" עדניה" 4ה "אנס")בדולץ(
 לא לפיכך נקביו לשהות יכול ולעה מע.ס, חו4 שהי' פירש ודרי'ף בפץ,את
 הרא'ש" פי' )וכן ירומייס

 לוטד דדוחק כמירש-, יותי דטסתבר יו"ם במעדמ וכ'
 ע*צ שלא הר4ף להצדיק אפשר א:לם עי"ש, ט1ס בחו5י הי' יסיושכל
 עמ יסי בל יב"ל אסר ק'א בסנהדרץ דמבואר עפי"ס קאסר, דיצפירהדוחק
 תצה מעימ חו4 תחלת וסת שינוי דאטר כדשמואל ויו.ט, שבתות :האיבארעיס,
 חטן סעיס, דולי יושפ בכל לו הי' מטילא בתוס'( )שין עשיר הי' לא שאבץניע

 עכשד, הוי"ף, דברי ונכתיס לדזכן, לעלות אפשר ה" ולא הא, ביו"פ כפיסנאראת
 דבריו חחויק דוא ודגה ? יום בכל טכ"פ בא"י דהף עטו פלפלתי אנביאכל

 ידץ לפההצ כאן ב' רא81י דהרי לו השבחי אילמ בהךג דר הי' וצאבידאפארל
 ל4 אנס" על פיהצץ סה"פ באמת ]ואפשר יום, כל על ביגתו ע"כ השנה""כ5

- כר"ף, דלאעדנ" - והבן.   נזה[1 עי נ' אות פשה סיטן לקטן ]ועאן 
 בניס "ב סאשתו ותיליד כהן שהי' א' סנדול לספר חהצסע מהוע'ד

 ודר' וחחגיו, בניו בל עס יחד לדוכן ועלה לכהמס, רק נ"כ הערא אשר בטתראב
 1 בני את הברכו "בה" מצות שקיים בעצש והתפאר נפשות, נ"ה יחדטספרס
 פעטי בס' נדפס כבר זה שדבר הרהעה אנכי כי לראי' שסיעה דוסה אעוהנה

 ועין -ויקרא, לפ' בהקדמה )החדש( סקשה נישמח ]וכ"כ בהשמטחז ח"נהמנדגים
 ארלשפ דאמהצר אטרתי ובדרויציי שהר[, עורה ס' בראש אשר ?חסץ בטגילתגם
 דאשל הטטרה במעהצד: שסציט וכסו יברכו, האיך נידיו לו הראה א1הקב"ה,כה"
 בהמה ובפ' וקדש, ראה כזה בקרה"ח וכן בעשייתו, שנתקשה ל% לו הראהאש

 מכ כאן יתט, כזה קח,צ של בשקל וגס תאבלו, אשר ד(ווה יאת ופהורהטסאה
 בשרע המחבר כמ"ט ]והיינו הברכה בשעת הידים יחדקו האיך תברכו, ,כה'הפי'
 ידיהם השחוף האיץ, כננד כפיהם תוך שיהי' : חב סעיף קכ"ח שנהאו"ה

 בנם-
 יד הגב אתא דבר לקבל חצה כשאדס לוי קדויטת בס' עפיט"ש ודהויןהשכרס[,
 דרד ווצך לטעלה, יד הגב א:חז סשפיע כיצאדם אכל לסעלה, יר והתוךלארץ
 הכהצה מ ,באדבה* "צהאל את לברך שציט דברכה על כתבו כבר ח-גהלטפה,

 יהבהצ הם מ יען סברכים זה שבשב*ל גהנרכה פטי' אים יה" לאא1לכדגים



עא י1םףננזי
- - - ן ב =- ך - -  -

 ,באהבה' מהו י(בר, ית"ש הבחיא ציו' מחמת הדבר יעשו אלא מדקב"האוךכ
 המתה דהוא ."ל וא"כ ק'י[, סימן תשיעי חלק יוסף יילקפ ]העין יצלכםבלב

 ]וכן טקב4כם, ולא משפיעים שיהא דר"ל ידיהם, את יחויקי האיך להבםשהראה
 כהגיס[, בכרכת ופירוצא ויברכם, העס אל יףו את ו"צא כסע1"ה אהקעאשה
- החש,ונטן  

 אתצ טברך הבירו את לברך כשבא זר אדם איך מקשים "צ הנהואגב,
 לבניס, טנרכים שאנות יום בכל מעשה ]והוא וכו' יברכך כהנים נרנתבפטוקי

 השל אהרן אל דבר אוטר הפסוק והף לרבים[ וגם ליחידים טברמם "צראלוט14*
 ברכת לברך לזר איסיר ראין הנ*ה עפיט"ש ומתרצים ? תברכו כה לאטורבנ?
 בר"כ הטברך וזי כפים, במציאת דהחמ טברכיס ע~הכהמם למה דומיא אלאכהנים
 עפימ"ש י"ל ועוד נרורה[, משנה נס' ]וכ"ב בדבר, חשש שום אין נשכ"פבלא

 טנרכין שהיו הטקרש נזטן דדיקא המהרימ"ט נשם שע'ה( )מצוה הינוךהמנהת
 ג'. סי' אע'ז יקרע'ק )ועיין בזטה"ז טשא"כ לזר, עשה איסוך איכא הטפורשבשם
 4ת כהמס בברכת הכירו את ישראל ינרך אם אף וא"כ ק"ה(, הדר אל מתובס'
 יע"ש, מ'א סיטן או"ה מהר."א גשי'ת )וכמ": דמפורש, השם טזכירין דאץ בה,ל
- בזה(. נ"כ י2דוארך ל"ט כ5ל הנו"ן ט;רכת כל*ם המד שדההעי*ן  כי והיות 
 והמעט קולמסי, שביתה פה יהי' ע"כ לשנתא שסמוך ובפרט מאוד אנכיטרוד

- דבריו, עלי הבינים כי לו להראות אךשכתבתי  אהבה, רצוף מלב נברכה יהנני 
 כט"ס, לו וסאוה בלומה הדוש"ת מחו' ידידו טרובה, טובה בטרה טה'רבורך

 שווארפץ הכהןי1מף

 - כ"ד םימן-

 טרחקים, טארץ שמובא בפסה סהעע '2תיית בענין לעיין לבי אלנתתי
 פ"א נתבשל כבי שטא הש,2 שיש כתב ה' סיטן ה"ב יעק: שטת בשו"תוהנה
 תאבבה בשעף דבריו ~והובא הטין ממעם נב?(ע וא"כ המיו בכ4 אותוובשלו
 פ"א נתבשל שכבר לחוש שאין במקוס אפיי והנה עיייצ( תנ"ג סיי -שלארה
 גפל העישנים, שטלקטין הפועלים שמא להוש ה,' ט'מ להבהין שיורע מידהייט
 וודאי המץ מפירורי בדקה ע"י אמנם עכ"פ, בריקה וצחך המץ פירור אמהשס
 הע1דע כמ"צ הפסא קודס לברר שצריך רק נדיקה ע"י שמתירין טלה כטו להתיריש
 היה4 בדרך נתייבש אם ידוע שאינו כל מ"ט עיי"ש, ז' סעיף תס"ב בטי'או'ח

 סיי ברט"א יבערם פרות לענין שחמצשין כמו בפסה לשתות להוש הי'לכאורה
 אם היתר קצת יש טפא יבשיס שנפירות כיון להלק שיש ואפשר ה', סעיףתסיז
 אס ספק רק דהוא וכיץ שם, ובטהצהשאק סק"ה במג"א עי"ש הטשקה רקשותה
 רק אירק ואין בשמש רק נתנור לייבשו דרך אין ואולי הט*ן של בתנורנתיבש
 למור פפי לההמיר טקוס ה.' דהתם אע"נ מקי4ן, יש יבשים בפירות דאפי'הטיס
 טדינא אסריס 4מנם טפא דהפירות משום צ"ל וע"כ עצטן, הפירחע יאכיעשלא
 הכא טי_ע1"כ ואשכ עצטן, הפירות אטי הפירות בהם שגשת בהטים טרו לאטשרה
 שברדו כל להוש אין וודאי הפהעע כהן שנתנשל הסים רק שותין שאץבפהעע
 הטהעע קוזהז לחהצ שאין היכא וא'כ פירורץ, שס יהיו שלא פסח קיםהטהעע



 '1םףננזיעג

- בפסח. לשתות מותר חמץ בכ* פ'א נתבאש5כבר  חטד שדי בם' ראהעי 
 יצהחה* או"ח על מאיר בית ספי בשם עשהביא י"ז סעיף ד סימן חמץמערכת
 שט4 החשש רגיא ומדלא חמ*ן, בכל. פסח קודם נתבשל לא אס הפהעעמכ

 דאין דכיץ כם"צ דם'5 צר"ל יבקרם בפירות דהיאוי' כמו חם'ן ש5 בתנרנתיבש
 פפי קו5א ייט יבארם דבפירות כיון לחהצ אע המים רק עצמו הטהעע לאכולדרך
- מק'ח שם המנ"א כמ"שבמים  רק החש במים שמקיל~ן מה יבקרם דמירות ואף 
 אעו דזהו פפי, להחמיר יש ביאוול דרך היי והכא בישול בדרך לא אבל צתןבדרך
 כטבהצל כטש דהףל מעליע שורה אפ4 וטשטע מכ בפסח שורה אפי' מתירדהתם
 וא'כ האסוד בדבר נתיבש אם ספק רק דהוי משום דמתיר עיש"ה מתיי,ומ"מ

 מספק להחמיר אץ וודאי השמש אצל רק בתטר ליבשו דרך שאין בטהעעמכש"כ
 בסים מקייע טפא יבקרם דבפירות כיון המיס רק הטהעע טף אוכלין שאץבדבר
 כנלע*ד. היטב, הז*ק כלל, להחמיר אין בטהעע וא"כ מפי, לנ?ור יש דהתםאע"נ

 הוסיף ועוד 5דבף, והסכים נ"י הנאת מו"ח לפני הדבר הצעתיוהנה
 דדוקא קטמות, נדרת משום קאפפע על נ"כ נזרו לא טעמא שמ"אי אפש"לכי

 יצקרין דץסא כעין נראה הקטניות כעו'צוהק*ן ולפעמים בעין לאכול שדרכםקמניות
 בקפיות נזרו דסהצו'ה הסמ'ק בשם שהביא סק"א תנ"נ ס.' או"ח טו"ז ועיץמקמח,
 בקאפפע וא'כ עהש, חם'ן בשל לאהלופי את. טהם עיסה לעשות שראוכיץ

 בו נזרו לא בו שנתביאלו המינם ששותין רק רייסא כעין מזה עדציי איןשלעולם
 נזת לא ניפא קטניזת רהנה בקאפפע, נזרו דלא הטעם י"ל ועוד קטניות,נזירת
 בחק ועי"ש נזרו, לא ששים 4כא אפ" בתערובות אבל בעינא כשהם רקעליהם
 הכא וא'כ שהרם, בעינן ולא נ"כ טותר ברוב רק נתערב אם דאפי' סק"1יעקב

 דשךיען במים אותו שמבשלים רק אחר באופן לשהות הה-ך אין שלעולםבקאפפע
 איסוד נבלע אם ז' סעיף צ'ט סיי ביו'ד למ"ש ודמי נ"נ לכתחלה טותרהמים
 להשהסש לכתחלה מותר בשפע בו לרוטתמש שדרנו היתר של כ4 לתוךמיעוט
 מטש דקפניות אע"נ הכינ וא'כ מעם, נתינת לידי ימא לא שלעולם משוםבו

 לכתח5ה לערב אבל נתערבי, אם רק ברוב בטל ואינו ברוב, לכתחלה לערבםאסור
 יאכל ברוב לכתחלא אותו לערב נרור שאם ממש בקטמות דוקא הייט מ"םאסור,
 לאכ5ו דורך דאין בשן אותו קראכל למיחש דליכא בקאפפע משא"כ נ"כבשן
 לא הקאפפע ננד תב לעים הם והמים המים רק שותין ואץ במים בבישול רקכך
 וכבר נדול, הדחק באשעת נ"כ מתי-ם טפא בקטניות והנה קטמות, משום כללנדו

 ר"ט הסץ מערכת חטד שדי בם' ועיין קכ'ב, סי' או.ח חת"ס בשו'ת בזההאריכו
 כל % אשרגיו4ם בקאפפע הא'כ האחרתים, גדוו4 דעות הרבה שם שהביא 1'סימן
 קטניות, כמו אווצ אסרו לא סהצו"ה נדול הדחק שעת יהיה אותו יאסת ואםהשנה
 לא שלעים קאפפע ובין בעין לאוכלכם א~דרכו קטמות בין לחלק שישובפרט
 באאקרות פנים ייטב בם' שראיתי א8ת הן טפי, להקל יש קאפפע ונבי בעין,נאכל
 אטר קפנעת היא בנערפנער הצומח הקאווע : ודר( י'ב סשף א' אות הפסחלחג

 בחץ4ק לחלק ארש כיון ט*ם ש"ש, לחררל דמי בשרביפין שגדל כיון בפסחלשתות
 רק ההסרך לא רכ חהוא להחמיר, אין א"כ כמ"ט קפניות ובין קאפפע ביןנכץ

 ע'ס שמחת בישי שעי הקאפפע כל 'לאסר אסנם בנערפנער הצומחבקאתע
 קאפפע בטתט להחמיר אץ עיכ נזת לא גופא דבק:ניות הדחק שעת כטוהף



עג יוםףננזי

- וררק.עכ8פ.  סימן שערם בית בשדת לפסח סהעע בעטן תאטבה ]ושויר 
- כ8ב[. ימן מהדו"ת בשמים היי ובאן'ת -ריב.  

 - כ"ה מימן-
 בק'ק עה"ת ישב נ'י, קליין יוטךאל טו'ה הט' 15 רב .ריו בתר'שגעט, דךצ"ב הרבני ידידי אהו' לכבוד דךישמה, למוב יגטר וטמהי כסיל עשהעושה

 ו'י' יענא ק'יאם

- וכף, הניענו כא' הבאיכם נשביסשני  )דף שבת בטס' שתמה -ומה 
 עד וסררש"י וכף ה' אני כי וידעתם א*ל דביתא, לטיה טי ליקום ע'ב(קנ8ד

 לנו אין מקברחעינו הקב"הא4ע5נו
 )דף כתובות במס' מבואר והא לעלות, רשות.

- ? לביתי' אתי וצי שבת ערב כל דרבי ע8א(ק'נ  !. חדא בדבר, תשובחע כסה 
 על לעז לההרא שלא אתא לא עעב רשמע כית מפוהש בכתוטת שםדהלא
 לבהש רשות להן היו שלא היו צדיקים לא *מר רש" וכ' הראקינים,צדיקים
 וה, רשות ה" רבי כמו וקדושים 5צדיקים אניק ש'מ ממילא וא'כ רב., כצלביתם
 ראבד*ק מי טפר פ,צל מו8ה הנאון היב ידירי תי' ]וק השות, אץ באשתולט*ע

- בזה[, מ"ש ל"ב שער רחי פ' בכעה"ק לעיץ העירנו גם 4צ"ו,בוראפעםפ  1 ועוד 
 השאי אינו וזה לנמרי, שיקים אייף שבת ובמם' לחזור, דעתו ה" הקדהצדרבעו
- הקב"ה. להם ארפתחעד  הנהש, עם לתהי' מעמידה המדובר ביצבת ! שליוצית 
 לתחי' תעכצד לא מה טפני אותו שאל א'כ העצמות, לא נם נרקב דלאכיון
 יקוקם עד ותוו' לעלות רשות שאין החויב שפיר ועה באריטת( מדי,צ'א)9ין

 נשמש, רק בא 'לא לביתו הקדהצ רביט ביאת בענץ כאן משא'כ וכו' אתכםובהע5אי
 ]ועין לק'מ, וא'כ תתשכ"פ(, סיטן חסטים פס' יעין בטפו ממש להםתדמה
 סימן נ' חלק אל,ער מנחת ושדת ב', אות שכ"נ סיסן חיו'ד טבין פניאטית
- ה'[. אותס.א  

 שכ' מ'ה( מו'ק דמם' )פ"א מביפטרה הי"ע דבף לפרש שאלואשר
- ? בזה טוטל מה .תטיר', יום שלחרם לרנל קודם יספירו דלא האעל  יומר 

 באטדוה דמטאר דוחק, זה ברנל, רק ולא כן הדץ ר"ה קודם דאף לומרשרצונו
 זה לענץ כרנלים אינם ףוה'פ דר"ה שמ'ז סימן ייד תשובה בפתחי הובאאזוב
 אחר מת %א הקרוב מתו לא סס6יוין שאין לש*ל דכותתו להטר אין וכןעי"ש,
 סותף עדא דהרי את עוף זה, פי' סובל איט תמיד דהל,צע מלבד קתט,ש4הט
 אות אבלחז מערכת חמד באודי ]ועי* *פ שת קמ"א כלל אדם בחכמתכסנחשר

- המנהנ[. וכן נינהו, דסברא שכךלי עליו ת' שהבוופ8פ  ע5 עטד כבר הגה 
 דאמף דאית וטתהו, 8אית", אוצר8ל לדגיה וכתב זצ8ל תה'פ בעל רגאץ זקעיהדבר
 יעיי"ש. סהצתכח המת שאין טא4ם דאמף ו"4ת לספדן, המעות יתן שטא בגמ'פעסא
 מעחצה מביא ח' דף )שם( דבגמ' : עדץ .תמירא תיבת לפו"צ יש לדעתי אבל-
 קיצה לכאורה לפ"ז אאכ ע5ה, ולא נמנע חגהז לרג85 .5ע5א מעא טנם א'דארם
 דעביר היכי הסעם ]מלבד דשמחשל לפעמא דרב פעמא בץ נפק"מ "צהא

 אבל ? זה מחי5וק דגנו שתק וטדוע לרנל, על" ארען ד5א הזהי 8בזמןבחנם[
 לבפח4 דאתי הפעם עיקר אבל ה", קי אמה" מעאצה דרק חראה אצפיר ד4קתכד
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 בשם שכ' ברא"צ אה'כ ראיתי ]ובאמת הוה בזמן נם אריך חה הת5"שטשטהת
 איכ הרמבץ והק' בשה'ז, שף הינל עליות משום דטעמא וכיץ : ז"ל ניאיתהי'י
 ביניהו איכא בנמ'5יטא

. 
 הרנל שמהה משום אסור בזטה"ז אף אלא בזטה"ז,

 הוסיף וע'כ עי"ש, הרנ5' טשמהת לימנע בפירוש נ"כ כתב ה*ע'ב יהנהעישש[,
- חץ'9 אסור, בזמה'ז שנס דר'ל "תמיד"סלת  ישואל בתפארת מצאתי ]אה'כ 
 בצדו נכתב הג4ון ועל בקיצור, כן לפרש נ"כ שכ' מ'ב אות )שם( טשניותע5
 -- כעת[, תחי' אינו אשר כ"א, סימן הי'ד דאנצ'נ לרי יצהק בית שו"תעי"

 לרנל קודם מתו על יעורר דלא טבואר דבייויצלמי לוטר רציתיעוד
 הרכ בראאש(, )כטבהאה עליו הולקי' ורבים מותר. בהדש אבל ב"צן דתימא הדא יוםל'

 ולא כ' הרע"ב דהרי ו"א אבל בחדש, ובי; "צן בטת בץ ר"ל ,תטיד" הרע"ככתב
 בישן אכל רנל של 5' בתוך שמת כוונקו שעה"וע"כ "כאותו לו שמת ספדןישטר
-מותר,  לו טת שאם יספירט 5א : וז'ל שם, בטתני' רש"י נ"כ כתב היע"ב כדברי ובאטת 
 המערכת שש בם' כט"ש ולוטר הירושלטי, כננד דהוא צ"ע ודבייהם שלארם, בועךטת
 לא אלאהריו א5א טת, לו שאס:מת אשלפ:יו קאי לא הרנל 5פמ לייום בהוך רשא דכ'דרא
 דהוא כתב עצמו הוא הגה להספירו, ספדן ישטר לא יום ל' בתוך ור"ל וכף ספדןישכר
 אשעהי *באותו הללו תיבות דב' י"ל ואיי ן הרע"ב, לפי' עילה איע דכ'זדוחק
 שעה באותו ישכר לא ור"ל ספדן, להיבת .יצ?ור לא תיבת בין לבאצריטי
 לענ"ד : בזה"ל שכ' הטשנה ליקוטי בס' וטצאתי וה"ק[, 5ו, שטת טת ע5ספץ
 סעקשה דאי' הנמ' טל4שה הועתקו ובטעות כאן הם יתר שפת תיבות שתיהנך
 לא צר"ל וכן שאחריו, הדיבור עם טהובר זה ומנור וט' אטה שעה באווצוכר

 דם'ל ואפשר וכ"ש'י, יוס שלשיכם לרנ5 קידם לו שטת מרע על ספדןייצמר
 מת בינ"דש ד~רכא קאטר טדלא ירווצלמי על הולק דילן דש'ם ההיע"בלרש"
- 4,בתוך  טהעחת י"ה[.-שרר סיטן היילפרין מה-א"ש שז"ת ]ועיין לישכ, וצ"ע 
 על ישראל כ5 ספדו איך הקזשי' נ"כ הטא )ושם דירושלים טתא בם' נםהנעל
 אפ*ים(, בית שו"ת בשם עצרת של ל' בתוך וההש אייר בכ"ח טת הלאשמשל
- ע"נן, 4פ דף אטוי פ' צרק טעגלי בם' ]ועיין בוה, עוד אארך לאעשכ  הנכבדים הקוראים יאטיו מה ונראה יוסף, רלקט בקונפרם מצינ דגגי העחתץיהר 
-הי"ו,  רתרומם בתורתו לבבו ישמה ה' כפ"ם, לו ומאוה הדו"ש יריזץ בזה והנני 
 בב"א,קיני

 שווארטץ. הכהןיוםף
- - -

 - כ"ו מימן-
 שיו, נראסווארריק לפ'ק הפר"ח כא סושיקב"ה

 ירפ כבוד ככה. ש6 אשרי מערכה, דועורך לאיש והצלחדו, בהכה רב סנוחה,בטוצאי
 כח*נל,ות ראובן מו"ה סמלה. עם כהוך לתהלה, סשרסם עצום חריףהרהיג
 יצ.1, לביכ בעיר יקרה אבןעף',

 סופר בעם אהיש והנמ חפצרה רצונו ולעעוות נכע, על המענוני"ה:,ין,
 רבעו צוואת על בכתוביכם אתי "צ אשר והנהות העהית איזה לו לשלוחטהיר :ןין:ו,:

 ,:ושג

- אגי. נם לגי "חטח החד,ש כספ*ו סקום להם יתו מנם ד'ע' הסידיה'דא  
 ,:,ן%2



-

עה יופףגנוי

 שה14ם שהן זה. אצל זה שנים לקכור . ד*רן %( )באות מ*ש ע'דא'(
 ד( )קפ' ט ביצממול סצעו הלא ע'ז להקשהע שמעתי ביע~ץתי דגה !בחיהגם
 בחצת אוש את שנא אבנר והלא אבנר, בקבר בהצת א"צ של ראאן אתשקנה
 המף כאמצמהם דזקא דזה ת" זצ'ל דגאה אאמו"ר אומם ? ג' בקפ' קשפכמבחשר
 אצל עחי יצל ראיש את שק~רו ]וכסו לברו ראער רק ה" התם טהצאףכשלם*
 פיסה דגשטה פגקךת סיחה שטת בכר דרק ועוד פלעט[, דריא בפ*קי כטבמשר"צקב
 כאא מסן שתמי בית שרת ]וע"ן ב"א, ע'י שנדוג בכו כן לא אבל המף,על

- ק'כ[. סי' שף דינ יוסף בדלקס גםבאחכות,  
 בה טחני' שן אם פתוח רלהניח קבר לחטב אץ ב'( )באות ומץצב'(

 אמאסיר ם'א חשלפ בסיי הרט"א כתב סן דגה ן גד%ה סכנה ההא כי יום טבעןדסת
 -ה,צ הים באהצ דגמת בי יקברו שלא לטחר עד פתוח להית קבר איםלחצוב
 אמומר בחירה טפוהש הף זה על טקערם ' ורבים סק'ה שם ש"ך ועיץ בדבר,סכנה
 קבר לו שחצב דיי תקברמ, שטה כנען בארץ * כריתי אשך בקבף )החי( אבינייעקב

 טתים לצוך ופיהש* בטועד, קברות טכה וופרץ אין ח' טרק ' באףס מפהצשן בהי~
 ביהשלים עתה גם דסנהג וכן ? הף"ח כצהאת דלא ניאה איכ ל"צ,ארטותו
 דגפש שטררת בם' ט"ש ]ועאן כול, . חהצוצץ ואץ .פתוה ומטוום קבראהיצב"
 נ'( )חלק אמעזר טנחת שרת קבלהי הללו וממים בדגשה[, ו*פ באות)ההדש(
 )עין ביההצלים הטת את טלינץ שאץ דאסת תהאי ביחשלים, עתה ו:ע", דלא כלאו מאוד נזדוים שהיו דביטיהכם אסהש"ל : שכי "נ בסי0ן שםור*התי
 אבמם קשל הקרקע ושטה בטוינתם, האויר דנם מחמת גס בזה(, נ"ב סיסןלקטן
 קבו על ועטר ?שלא כדי מקודם, הקבחס הכיט ע'כ לחדצבו הרבה עהדצריכ"
 אמאין בהרל ט"רי . ריה"ח אבל עיץ. וסכנה רע דבר ידע לא מצוה השפסיהקברמ,
 לכמדו דהלינו דדדב"ז הלכה על תשענים תמין, דלא בלאו בלארה כ"כנזהרן
 משךה, אצוסר ל'ה א'כ כךהים ולחטב להכץ לזה צורך אץ הש'כ עלע, עום*אש
- עי*ש. זה ע~הץ לכוא שלא להדי כ' שפיר ע"כ םכנה, הףהצוב  בשית ועתה 

 הברכ"י ביצם אפהכיא ק'נ בם" שם ראיתי ד חלק טדיש"ם שרת למי באהדפםה
 דלא אסור כרוחד א"צ עבור בווצב אבל שרי סי ו(שם מפיש האעו םתפדבדופר
 טסם לצרך כ(חפור דדוקא ק8*ח אות אבל טערכת בעו'ח וכ"כ סזלו,*תרע
 סשה, סיטן כ' חלק יוסף ףלקפ ]ועין קפידא אין בריא אדם לצורך אבלאםו

 עטהצ פרצת עדור ודהציית שס4 בציעים דהידה דודאי באן"ת אבדפפובטפהחחן
- אכי"ר. לנצח דסחן בלעףקהם  

 ! אחרת לעיר דסת יעבח לא ביר קבוות יש שם הא, באותני(
 סיי אבלות הל' זרחג ב*וור והמקו ס'נ שס"ג סימן יו"ד בשחע טבחשף קהנה
 אבותץ לקבורת %א אחרת לעמר וכ,שמוליט ביהק'ב איכא שטת בעיר אם :ת"פ
 חנא לו, הוא וצער לעךר מעיר אותו שמפלפל" לטת בד:ן הוא כי אסור זהדבר
 שטשלפל" לו שצער ספמ לעכב יכ% דהשדה בעל האץ פקשו דקנה מצה מטתולטד
 שת לענץ סת וכל תו' דטים שופך וכאלו שטת בטקוס מרוה נקבר ה1טאהצ
 ע'ש, טקוסו לענין סצוהכסת

 לכהן טועתו גה ם' סיסן חוצ'ס יוםף זכרת ובתשי
 - ל'פ[. סיטן יעקב ההת שרת ]ועיןלזה,

 טיס פעכרם ב' א' .קבר על אדם ילך לא "ב( )באחע מ'ש וע'ךד(
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שיש

 יושףבלףש
 441 )תת ד1ה לי1 ש' ופ", בפשד שי", משי ש תא ק%ן
 ס%צ"ת טד ממ שמשיום ה4תו הטמם מש ק ש1א ופץע5
 )9שת שם ההף מ( )לק לנ "שה % %9י ומהב -- ה.יטו
 סק ואיא י בפע בול: שמ 91ץ%, ץיסת י תיא י"4וויח
 ל"5ד רמל איה אהד קמש5ני עכאה אי בים מע0ים בי אי קבר ע5 מ5ד ין8ה

 הקסים ע5 5הת558 אהרםבשל4זת
 השי

 יש%ב אפש הקתפל5 בב49 אי קבר ע5
 סגיא דבף מאשמות למי ו5כאדרה 9 5לך ל1 טהץר אם קבר אותו ע5 אהרוש5די
 : בזהש5 ריה*ד4 בשץהשת נמצא הכהשמם בא%ם ו%הבהש טה אסנם בדבה אהצדה"
 עכ*ל, לסוו ער "שרב ה4ש רצוצ כ5 יבקש *מ4ו שד ב-ם *י קבר ע5 *5ך5א
 בשעם פקשהו הממ כל יבקש עצטו בעד ושמתש5ל לסי שרק סהשטע אה4
 ה"שהראהשק,

 *ה"
 איע5ך דנר - טשטע סכ55א ה4טת, 5כסה ותוהצתץ בקא%תץ

 ערצשיך יע 5א הראהפן נמעם שעוטך נעעה אוהים,בוש5היה
 לאי

 י5התם5ל
 הנהש5ה :אהר בוה ל54ך ארוש ובשרט בדכר, קפידא אץ קהר בש5% הפעם1ד
 עכ*ר.. ן, לפרנסה נו%הית אמדנץ 5עני לדמיר ויש הוש5הש אמרה"ש

-  ה5א שקארם 1 הכנסת סבית ממה מתו אדם "3ש" 5א אפ, ב:איתיו( 
 הטשש בשטירת וכ' זו9 בצהשמה ריהשא קמף5 וטה "א( )ו%נת אפד דנ%סדעא
 דגבהת ע5 באמהרה בא אמיא "צה"1ה בדביי דואק אכל : בזהש5 ל4ד( )איתדג-ל

 סנזריגאש גבהום עף' אמףא ד~בתים דהששלת ע5 רק דנתים טכ5 גבוה ארה"בוהכמפ
- כ*ב[ *%ת תטריט שכעןם סף]יץ  בא"4נ אף לאגצר צדהה הוא אךכ סוהה לנההישה דבניו איהא הגיל דבשרם שמעתה הפמ 

 ועה-
 ושאף כ55 דל4ק י*5

 האףס וסקשה אטנם בכנוד דשהיו "ב סרם כהוכוה עין לצתת שיך דהכקישרסמר
 אעאר א?ף 5א כי עוףו לש%ות חריך אאור דהבנן ד"ר טהשסע דו*4דחוריאא
 חדרבק, דקעבדו השטהש סי אכתי 0קישה באמת דהא1טשק ואף ההץש כט"שבאסישר

 ציה מ תשים כההע4 ס*5 "5 הרהח משם ההשג ארמות מד בופמתאה
 )ורץ ע5י, ל4טדרר לשתףן יאה בוה אגטל51ץ ראה ובלעם יתטף ההכרח העת5פי
- פ8ם(. פיטן ב' א' ה1ק ה85יתת5  

 א5א תד לנטרי שהה *% חלון אדם יפתום לח מ( )באמת וכףישר(
 5שקום 0כנה וכן 1 ה"5 כץ פ' צדיק ,שפתי יבק בסעבר כ*כ הנה בו* נעכע9צ
 אשם דרך לצאת עהרד ת%ל4 א' סדק בה5ה *י במהה נכנם אשמא וס2%הרםדלוצתן
 דדבי נט"השה באשפן 5ההגואץ ו*ון אועה בררך ל54ך השוק טשריה קשהגגוהשם
 רנל ת44וץ .ה4ע ההך"* 5" ואתהד דאאשנא בעעא מרא 4טר הר5 רדוה8"4טו
 בשם א1נ *1 ו%ת ה5פות בב%ז"ש ]וומץ 15, הגמר נם9ם 5עטד זעךר א5ב5עם
 אם הושבה ו5א ב5עם תהת יבצה ועור א5 ב5עם רגל לאצה ו%ש%צן דשהנתי

 ירעה האהה כי אשירצדע סגוכם לאיה השע% ע5 *ק8פ"ן ימש 5עבור רזצהדטעאשך
 מ לו הקצנ באוו ש5ו נם8ר5ה % נ5 נ-ש ד51נ" עפמק דגא4שכךש עףןושכן4
 אירש אום 5ק הפדו מבל נמם *1 תק ש ל54 האה"ת כ5 הלקושימה
 שיה הפ4שמם מ סמה % "8 קפש א%י' ספקום אאל4ות "שה אם מרן0יא4
- עשש[* להיף 5הם אהפ בעטי מעמם זצפתות אמתם דדךשוהט  8שהששיצה' התטיו, וששן א% והטוהשן 58ה 1קלן כהש )בא%ת וטלןטל( 
 ש"4 ןאיעשההמשח1ל פ"חץי 1פמה אש' ת"י המ 1שו

,ב*
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 עאשר פי אבל לעאשרים, הנה3 לא שעדיץ בטי אלא נאמר לא זה דכל חדןצדבר
 ולהקהש נפש" לוהוד וסצוה דבר לעוום לההצ לו אין נשא %א עוצרים עליועברו
 פ6אא "ת גרע ולא רדל, מפי ע'ז שנאמרה מלפות להנצל קרם אחת שעהמפה
 וש4פ. קפנוש כשהיא בהו את ארקדש לאדם אסר מקדש האיש ר"פ בש*סקטאסרו

 פשטם קפטת כעצהם הכנות לדהרא עהמן דעכעויו אצר בד'ה שם ההוס'כתבו
 חרזיקי קרוב בומן יתרמי אם חמר מי בכה"ג כערכ עלינו, סתנבר הנלותדבכא
 והאף סזה, גדול מצוה א1ומר לך אין ובוודאי וליזי, ליעגן כמה ועד לפניו,הטן
- לה4 סימן כ' חלק .וםף רלקט )ועי' יפה, א3לה והזוג אץ כ5 לי יאונהשלא  
 קפוא שאץ האחרונים בגדו5י מבואר ככר שמות שני מהן לא' ישובאם

 דגאמל ומו"ח פ'[.- אות נ"ט סימן ירד קונט' ג' חלק תורה בשעף ]תיןלד~זחתן,
 נ'ד. סוס"י ג' חלק הקטדה פרי שרת שי' פפי, להקל יש שני דבזיווגהעלה

 יטלא. ו%רם ששמהעיהם אדם בני שני לענע כ"ד( )באות דכ' ובהאח(
 נשאל פץ םימן חאהעאז יקרה אבן בשו'ת הנה 1 בילדיהם יחדטדהט

 ד1שן האי
 סיטן נפת4 בית לשו'ת בהנהותי - ואנכי לחהצ, גיכ יש אם שה' האטהותכע"צם
 דבלה בפעסא ב'( אות צ"ג )םימן ישראל חכמי בכנםת דמבואר עפ"מ כתבררי*ב

 ס" יו'ד בושויע דאי' זא"ז, ישאו שלא שף1 עמצטותיהן וחכרו חתן אווהמותה
 רשס.

 בכבה1, תלזול מקיל שזה מפר וכו' בשמו יקראנו ולא שם אב כטד נביסק.ב
 אטי, כשם כששסו תן אמו, כשם ששמה אשה ישא שלא הזהיר ש1ר וא'כ ל"ציאבע 4י דומה שלהם השם אם בשמם יקרא לא לאחרם דאפי' שם עודוטבהגר
 רמיה ]ועין עא"צ אביה שם והא בשמו לבעלה שתקרא הבת תכשל רגעדבכל
 סיסן ב' חלק ידודא זכרון ובעה"ת י"א, םי' טוף א' חובחת שביעית שנהסציץ
 זה, פעם ערן דלא לחהצ אין שן' שמותיהן אם סחותנת בשתי וא-כקמ'ו[,
 עד אלו בענינים שהאריך וכלה חתן מע4' אספ'ד חלק המד שר ]ועיןתעע,
-מאו[.  וחמוזשש בכלה הנ'ל פעם ג*כ שכ' ל"ז( )סימן א*' דבר בשו"ת עו"ר 
 א' יצם 5הם ערש וחמותה כלה לענין נשאלתי : לעווט אעתיק הקודשולהיבת
 לאחר לקחת שאטור דפסקינ' מעוום בזה הטעם ואמרתי שאםר, בם'חשסבהגר
 קורא דאין ידעי דכ'ע בהם הרנילין בשמות לא אם ואמו אביו כשםגשטו
 בושפא שתה ףקרא אמו כשס ששמה אשה אדם .קח אם לכן לאחר, רקלאבע
 רק ועא כשכם חתן בשם הם'ח אטור שלא ומה אמו, שם שקורא מעיםאטר

 כי אביה כשם בעלה שם שתקרא באשה כ"ב איםר דאין מעום י.לנמעולערן,
 תחל גא2 4 בקיוץעו' דאמר" מהך דאווץ" דהף לכאורה משמע לבעלה אוצהניבוד
 אהשחפ- דרעית טעמם לעעטת בידה סיפוק אץ אשה לעעווונ בידו סיטק אייצא"צ,
 וודהה הה*ד איכ בעלה, כטד מפני ואם אב כיבוך סצות דנדחה כהצסעעליה,
 סיטי איץ קאח בשבת דאי' עפ"י אמנם בעלה, כבור מפני אב" בשם שייאתאיסור
 שטעה4ש מהרי"ל בלימי ואיתא ביתי, לאשתי אלא וט' אשתי לאשהי קראתילא
 ד"1 לעמד גראה א/ אות אי ס" חאע*ז בכה"ג חטבא בשמדא לאהצתו קראלא

 באתיד ע*ו ארקבל רק אמו כשם הכלה שם אם להתחתן רמוחר יומרלצדר
 46ה סי8ן לק8ן )הרץ עכ"ה וריו, ימי כל בשמה אותה יקרא וצלאחסור
- גש;אית  

 יץ איטש 4אי אורם שתי "צאו דלא כאה( )באות ס'ש וע'ךפ(
 9 ורטדטש קצץ, טיטן ה-ש יהדא וכחן ושהת י, %ק חעי אש שוישו"



 יופףגנייע"

 כיה אאג 6ר"צ מרובא דפר"צ כל ו4סר מזרעו, ההש שמא לכ(שויא לייש"צ "1יי אהרי, 5שק1 רק ה" לא דה(מיאה נאמר אם אפי' זוגה שאון טשהנשא5
 מדגי לא סכנה דבדבר סקשב קפ"ו ס" בישד הפרז כמיש דסכנתא מידידה1א
 שנתערבו קמירה בני לענין מ'ב סימן לאעץ טהדףת הטבשי כתב וכדינבימ51י
 אייא בדבר הנ"נ וא*כ עישש, טרו*8 כר'פ נ"כ ל'א בת"ר אז4' לא דבבןדטה
 בתאיבוג- והאריך ? מזרעו ההש אה4 לי1ש לכארא חה" הרוב, מהגי ל"ה פכנהכחנר
- כ'ה[. סימן דהצהה הלקת שו*ת]עץן  

 ! הןר י5דים 5-צני נקשה1ן לעשות שלא ל'( )באות מ"ט ואודותיויד(
 נשג סיטן אעה טדדכי לבהשי ושו'ת א', סי' האע*ז אפרסטן נהרי בא1"תיעיץ
- קצ'א, סימן ה'ב עעדא זכרתהצרת  יפוה הפנים על מזה דשדותי וכהע?חר 
 ודיי ע"-צ, א' ביום נוצאו שט5ם ונו' צלפהד בטת חעהיעה מדכתיב שכ')מסעי(
 או במקיא, כא1ההופה דווקא אפאיל אים ? אהית בה' וק'ו כן, לעשותאץ

 )ולין לעצטן, כיא ההשות עהצות כשהאהית מא1אשכ נאסר האב על דוקאשהש1סור
- ודויק. שם(. והלב דבש1  - - כץ'ב. ק-ב סימן סוף לקטן וכט"ט 

 ב1שא הנה ! שפבלה ב4לה לאשתו לקוק  בענין ל*1, באותי'א(
 אכו מקתי, א1ם 5זה ו*וין הראא1נה בלילה וינ איסור העולם נהן אלמנהאא1ה
 כתב ה-ש עהש, לדבר לההצ דהאף כתב רס'נ ס" סהדרג ודעת פעם פיבבארת
 בהורה מץל כלל בקונפרם )ירהצלמסקי( מיצה באר בשו'ת ומצאתי לזוק פעםנ'כ

 )קיב משפמים פי הזוה'ק הומרת מפני שמתצר : שכ' פי( אות פוב וכרע)במאטר
 בזה קבלה "צ ו41 עייש* בה מכשכשא קדטאי דרוהא בנין אלמנה בטשאא'(

 ש1ן בטזח1ה )ועפ"ו הסכגה אזלה הר"ושתה ב4לה לה נוקק לא דאימראא1מכם
 דידהך בכג'ז, למנהגא להווצ ראוי הפעכם לנו טדע דלא אף אכן איסוה(א1ם
 ? הגה "נ[ ס" האעה משה הארב בשרת דברו ]הובא בתשר ההשביאדבר
 מופתים רבוא ק1שרם מפני עמנו מבמ הזקטת הנארם ביד ש"ט הקבלה לדהות,דש1ן

 )וע"ן הזהב. עכ'ל וד,צכל' מהפבע למעלה הוא הישראלי דהוק טהרו,ד1שרשרם
 הבךוהד א' נדול רב בשם ניכ שהביא קכ"ה סי' הכמ.ם דבף הלק המדבא"רה

 מקשקש המת שרוה לפי הראשתה בלילה עליה לבא י1לא באלמנדהדד1וצ-צץ
 הפ(, אוורה יע"שבסעיוש

-  אחע אהעפ ס" שבת הל, על הים ארהות בס' שויר 
 שה )עין דג"ל הפופרד דבף נ"כ שהביא זל'ה מברעזאן הגאון נהנהוועע*ר
 כתב .א1גנ סימן נ' הלק מהרש"ם ובאוו'ת ד'(, אות א' סימן אישות סערכתהמד

 במדוהת נדה ה4 על זופא פתהא בם' אים ע"ש* הארצ אוום איןדבגרושה
 פעטו עי"צ לההמיר "ש בנרוא1ה הה'ד די"ל וס"ל על? היק קצ"נ סי'סוף

-וממוקג  כיה[.- אור7 לצבי בשמלה ל"א סעיף העזר שלהן ההדש בס' ]ו1ץ 
 בשם שהביא קמ'א סימן שני הלק מהרש"ם בא1"ת ראיתי ד71דפסה בוצעתועחה
 ויך רק הוא אלכנה סכנת דהשש ממקובו!ים ששמע זי ס" ה'ב שאל היםשרת
 קסא. ה' י5ק'י וע"ן ד*ע. שיניוא אגד"ק מהגה"צ להתיר שמע וכן בעלה, מיתת שליבשה

 לביתו ויהזור לררך טביתו אדכם ילך שלא ל"ה( )באות מ"ט וע'ד"ב(
 דפרקא אנרא בספר מצאתי ! שצרך מה לשאול הבית לפני יעמוד רק דבר איזה שנהאם
 הלך גבר ממתו נוסע אדם כאשר מהקדמתים הוא קבלה : בזה'ל שכ' יףד()שת
 הצטעתי טפורסש חי1נץ לביתו, יואור לא דבר איזה שכה אם ליסע ביתוטפהה



עמ י1םףננ1י

 וטקבא, דדכר באהר' רק שךין' לא דברכאן )בראשית( בזוה"ק נאמר דדגההפעפ
 ויהגאה אקדימ' ד,1כעתא ותירצו לדרך, ביציאהו האדם יעשה מה הנה שם,שטה
 הנה ליסע מביהו כבר יצא האדם כאשר וע'כ ע"8, ד1א עילא' ודהנאלפניו,
 דגה אשתו שם אשר לביתו האדם יחץר כאשר וא'כ לפניו, קדמה השכינהכבר
 כאלו וויה ד,שכינתא עילא' יתא מניחההש

 כביכי
 קלנא ח'ו ועביד השכינה הניח

 שדיא מי אבל מביהו, א1הילך מי רק החשש אין לכאורה ורגדה הענץ, דגץגה,
 עט עילא' זוונו מלונו בבית אפי' כי חעוש אין מלתו טבית והולך בדרךכבר
 אחר( פעם עוד יש אה4 כי ע"ז לסמוך אין )ואעפ4כ שם, אשהו שאץכיע
עכ*ל,

-  
 מיה הנאון ובהסנמות כ"ב, אות סטלת בענ4ני אורח עובר בם' ]ועיי'

 נץ[, אות הנפש שמירת לם' זל'ה מז שאיזסף
 דגה ! ושבפ בטבת אוווו' ייטחפו שלא מ'א( )באות ינ' ובהא4נ(

 שם ובש'ך הלב, טן לאטל דנוהנין התשב"ן בשם כתב 4א סי' סיף יףדנרמ'א

 חלק הד"ר שושת ]ועח' הרנלים מן לאכו5 נוהטם רש הכבד, * דטתנ"סק"
 שלא .*זרו השו'ב שצרך כ' שם בשפ'ד והפרמ'נ שמ"ב[, אות כ*ט סימןאגי
 על וסומכי' מעשרה, א' להשליך נוהני' ]ויש טייפה, א' יהגא פן . הרגליכםלערב
 דסני כ' ובשמ"ח ערהי', אבר מאיזה לאטל טהמ' מקוטוה ובהרבה ברוב[,ביפול
 ובפרפ ע"ז להקפיד דאין כתב הפלתי אבל ופשפי', נהרא ונהרא הטרק, לפעוםאף

 דשומר מאוטה, יפלו כשלא אף ולחתתה מילה יברת ל~1בת כנט מצוהלסעודת
 ]ובשו'ת כדבריו, א1החזיק ע*פ סי' חאעה*ז טבי"ת ועי' רע, דבי ידע לאטצוה
 לאסור אין בזה להחטיר להנוה:י' דאף ווראי דהא : כתב כ"ב ס4 חו'רהרמ"ן
 טטף באוכל כ"א סננה אין בזה הטחמיר להגת דאפ" עמו, שנמלח הבשראנאר
 אבר שום לוקהי' אין אנהשוחפים דהמנדג כתב חחם ובשנות מפעמא[, ולאהשתא
 י'ב סימן חיו'ד מופר כהב קה'ת ]ועח' הרגלים, תטור כמף שלוקחיכם רקכי11תיא
 אמרי שו"ת קם'ה, סימן נ' חלק תילתאי אוריין שו"ת פ"ז, סימן שטחה זכרא1שת
 נ"ה[. סימן שביעי חלק יוסף ובףלקפ ה', סימןישר

 להשתפש בו שאופי' וכיחים הטר אדם יתרן דלא מ"פ( )באות ומ"שי'ד(
 שם עומדים דאכם העלה ק"מ סימן נ'( )חלק יצהק יד בעי'ת הנה ! מקוםבאווצ
 שפיר לנמרי הישן נתבפל %א תטר כעין נ"כ דדיי )שפ4שיהערד( כירהבסאךסו
 כן לא אבל הישן, מהתטר כלל רושם נשאי כשלא רק ורוחששד%

 מסאנז הגאה"ק אצל שנם נאמנה בעדחע שדגיא וע"ה8 מקומו, טמלאהכע1הכירה
 מהיש'ם שית ועיין אהרם, במקומות הרזנרים את העמיח זצ'ל חים דבריבעל

 שנה עסף וברלקפ קנ"פ, סימן ח'ב יהרא ומיון ובקה"ת 1, סימן סוףטהדףת
 ורב בכמות הקפו בספרי נם חיו*ד, שערים בית בשס פאו סימן פ' קונפרס"ב

- ל'[, שת פענח* ,צפנתה41כות  סוף ה14'ח מודךיא*ץ בשועת ראיתי הזה והיום 
 הרש.- מאומה *חש ואץ לירא אץ מעהשה נעשה כבר אם דבדיעבד שכ' פץס"

 סימן ח'ב פות בן בשהת נדולה תעמבדה זה בעמן ראיתי דופסה בע1עתחגתה
 ח-ת. לשךרךומשת ומחיריא

 כל יגה ! שתו לקצהן אין פיתת העוע1ה אילן : בתב מ"ה באותפץ(
 את תיצחית "לא הכתוב רבור מלא מקרא הלא סהשטיעט, דמה "8הומםרשה
 נלע"ד העית אחר אבל ? דוא" מאכל עץ לא כי תרע אשי עץ רק תו'עצה
 וכדוסןע פיתוע הרבה פעין דלא ש למקומו, בצריך דמוהר שתים אופנש "8דועי



 יוסףננשיפ

 בשףת רברי )הובא ע"ו סימן יעב"ץ שחרלת באי'תסמבשו
 מי-

 ב* * דהצדה
 בצפאוע ל'ה הר"ה חששטעיי וקס"ה(, קנ"ב סימן נ' בהלק שם ער ועץ ק",סיק,
- ודו"ק, עליו[, הטה4ש'א בנל.וןהשינ ובחגפ ף, ס'ק קט"ז ס" יו*ד טטו"ז, טשטע ]וכן הסכנה, מ(נ. כן לעאיתר4וץ  השי*ת ק'טי סיטן שלטה מת בשו"ת לעיין 
 קכ,ש סיטן טשה פנוחז ואב"ת מ"בי סימן חיו"ר שורק נטע ק', סימן שטחהזכד

 ובא4'רע 'מו, סיטן אברהם ואוהל קנ"ד, סימן חיו"ר מהרו"ת מ-רכי לבועיוישףת
- ו'(, סימן תפארתצבי  כן ל"שב נ"כ שס הנ"ל אלעני מנהת בש:'ת שו"ר 
 בעאה פעטים שני פיות העמצה דאילן שנ' בהא גם שהאריך ועיי"ש הצתאה,דברי
 בל *כא בנ"א להציל סכנוה מעים רהוא כית כל4 להניחו ואין מיד לקחמפ"4

 ל"ז[, סיטן אלי' דבר חו'ת ]ועיזתשחית,
 טת אא*כ בניו לב' סנרק חבירו יעשה לא ל"ה( )נשת ופ"שפ'ז(

 הטהריל בשם י'א סעיף רס"ה סיטן טילה הל' ביט"א מבואר זה רבר 1אמד
 סיק שם תשובה בפתהי )ועיין א' ברית לבעל ילרם שני ליתן שלא טו-גין ומ"5
 ורגהפ?(,

 העב-
 ושרקר איהש לו אץ זה ררבר כתב פ'ו סימן בהיו"ר מהה"ת

 4ין פה4ן טדינת ובנל קבוע, 5טנהנ ולא לעטב %א ורסז ררש רק והכלבגמי
 קהלתינו פה וגם תמה-, לסנרק היוכ הוא הקבוע הרב מקומות ובהרבה בזהטדקדקין

 טחרק קנאט סיטן לאיה בשףת הת"ס בעל הנאת טץ אבל בזה, טקפעץ' הכלאץ
- לרינא(, תבנא בד"ה )ע-"ש בו לפקפק הצאיןהמנדג  על שאול יר ובהנהות 
 לב' טנדק להיות ויכי לן איכפת לא נהי5 לאדם ובפרם זקע או דבאביו כ'ט"ר
 ),יעיין א4יו4 פעכם לכבד אין מטכיריו מחרט לארם אך החמ שניהם א6י'ילדים,
- קל"פ. אות בהנ.ה( )הנרפס ההדש הנפש ושמירתכסי  פ*ק הברית כררע ובסי 
- "ג. אות ברית ו4צתמ*ב,  

 לדגיק תתחיל בנה להניק שטתהלת ראאפה נ"ה( )באות מ*ש וע.די"ז(
 וית ד., טיטן ד', )הוברת שארת  שנה טציע בתורה כמה זה ראיתי שמאל,בדד
 ה44ה על דוקא רלאו סובן זה 5(שון ד5פי כ' תמרים שבעים בס' : שכ'תנ(

 הפלר נער להמק כך, איתא בקראקא הנרפס החדשה בהעתקה אנלנו44מ,
 דק ולא עכ*ד, קאטר בראאינה הטלר על דדוקא טבחשר שטאל, בדרבהאעינה
 טהיי ל6-א דהא בראשונה, הנחיד על הכהנה הף ההרשה דבהעתקה אפארלר4ז
 בדד ולא שטאל בדד לעולם 5המקו צריכה בראח4נה דגולד דהנער הצוואהכהנת
 *ביאאוונה* היבת ההדאפה בהעתקה רט'ש בתר אלא ט4שד, זר: דבר ווצא כלל,יפו
 שמאל בדד להניק צחכה הנקה בתהי5ת דבראשעה הוא וכותתו לטשה, נמשךהוא
 שלפניפ, בצהאה -שמבואר וכטו כק היא לידחה אהר להניק שסתהלת פעםובכל
- הטשהצת, בץ סתירה שצםואץ  הפלה "נער' לשץ ההדיצה בהערקה ס'ש 
 על ולא בן על דרקא הוא דהקפירה סשטע "בנה" כתב שלסנ'ע בהצהאהתע
 פעם לזה ויש בזה, להלק נעלם טעם ידוע הי' רלריה"ה רגזכר המחבר וטבת,
 לר~זחר5 דצחכה הפעם בב'4ער ר'"ר( )סי' ישרא5 הכמי בכנמת לפימ"שפלה
 למח4כן ק-וב רוותי מטקום הראשתה בסעידתו להטעיטו בכר שטאל סדד אח4בנהלרגיק
 ברורו4 ולרגץ להשכיל דצריך בבן רוקא זה א"כ שמאל שהוא בלבהתבתה
- עי*ש, "בנה' את להניק כ' טסיפץ בס' וגם זה, ח4יך לא. בבתאבל  

 לעעהת לי יש כי הע אולם רברים, איזה להעלורע יציתי ערוהנה
 אסח94 ע"נ להתאמך, ק4ל(א טהר נץ ומע"כ וגדיה, אחרת קגךדד, עוד הוה64ילה
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 לשר ערצא ישנה( )דפום חסידים ס' אתי *ש כי יק לטררו והעי י-ני"
 הצוואה נחלק חצכם קאזנא1י דק"ק מ'ם זל"ה ישראל מו' המפורסם רגדיקבהסכמת
 כי הרחשה ו4ננכי להייום[, ובויתי יראיו ה' .סוד" ]וסימניהם אהזיות,טאצגעים

 )בהדפטה לתקן עליו ולכן דיא, כן כי וימצא שם בדבריו היטב יעי' מע'כ(וצהביא כבי נ'ו )ח~ש אותיות ע' של טו צץאה הי' קדועוים דעת בעל הג4צ; לפנינס
 קמשעו דבר ידו טתחת יצא שלא יראה טואי כמותו והכם היפב, חרקההד"ןה(
-טהוק4  

- בנל"ך. אכי.ר צרותינו בכל לנו יעמוד זל"ה דוי'ה הנה"ק זכות  
 בנדולתו, והפץ באהבתו, המהיפק וטכבדו מיקירו בלגשח הדו"ציזאדו

 עיוארפץ הכהןיוםף

 - כ"ז סימץ-
 עצים החייף ה:דול ה:און הר: כבוד קרם, שטי טשמי יהברך אךריב, :סךשלשים

 יצ'ו, ב ט 1 ק האבדק.ק נ"י, געלערנמער חיים מ1"ה וט,הסציסם

- וכו'. ל,צבתא היים "עוננ והנעים היקרספרו  אות לחיים )בסמינת ראיהי והנה 
 עיצה דאברהם : בזה"ל השבע את אאע"ה שמר איך העולם קוער' לתרין וצהביא"א(

 בנט' כמבו14ר תורה איסור בזה אין דלישראל א' עוד עם בשבתמלאכה
 אי' *כא פמור שאחז"ל דבכ"ם דיצבת פ"א בכ"ם ]יעיין פטורין קשעשאוהשנים
 שעשאוה ד,צנים דהא יד"ה, יצא בשנים אף ישבותו דלא המצוה לענין אבלתורה[
 חייב שעשאה יהיד דוקא דמשמע "בעשותו" מרכהי' צ"ג( )שבת בנמ' לפי'פשרר*ן
 דדגה להערב יש במהכ"ת 51ר:יתי עכ"ד, ישטתו, דלא הטצחה לענין אריך לאהה

 שנים עויוצהמו לקייכם יכי ה*י שבת דוחה קדערם שחיטת למה מקער'האחרתים
 ע'י לקים שאפשד מקום כ? וקיים"ל א', זבה יבחי' שנים ל' חוליז דקים"לכ4ר
 ובעפ קס"ה, סי' ה*ב מהדו"נ ומערב שזאל בשו"ת מ"ש )ועי" ע~ל'ת איןעתים
 כ"נ, סימן מהדו"ה ארי' מצפה שו"ת י"ם, אות ד' פרט ק' כלל ד' חלקסופר
 ח' וחלק קם"ב, סימן ד הלק יוסף ובוילקם ס"ד סימן חאו"ה מבין פמקי'ת
 טו*כ בכך, מלאכה דרך ד4רן פטרי' שעשאו דב' דה"ם ומתרצים, רלשנ(,סע4*
 סעים לאו אם דלכן בכך, דרכה שוב הוי אסור יה" וא' בשבת "צחטו ב'אם

 עשה אבינו דאברהם נ"כ לומי אפשר אי ו%5"ז ח:בן, לשחופ, ע:ו*' ל*העדלשה
 העכךם האיסור על יעבור שלא כדי לטלאכה כרנתו שה" דכיט שנים, עייתסיד
- הירק. ב', ע9 אפ" ג"כ שבת חיוב ואיכא בשנ*ם, לעערת כדרכו חהףאהצכת,  
 % חכם ו1הק' למה נם תשובה "צ ובוה -- בזה[י מיד סימז לקמזנו:רץ
 לעעבת, מה כדת מספק"ל מ4ר וכר מפתח לי' איכסו קתנ ביבמות דא" האעל
 לפי אבל פ"ד(, סימן יו"ד הלק יוסף רלקם )1ץ שנים עא להביא יכו*' ה"הלא
- וק"ל. שמם, עפ'י לעקוות לנתהלה כן לומר א"אדגשל  מה בוה לישב "צ גם 

 וסתרצי' ? כסטן עראחזו שנים ע"י יעיצה שבת, דוהה טילה למה להקערתאףצטעתי
 ב' על סטכי לא סקנ"פ חשש איכא דבמילה או ב', ע9 א"א ש6ריעהד4צאצר
 הפרז עפיט"ש א'נ ע"ב(, פ' דף א' חלק מופר התן )עיין קלקול ליזי יבואיצלא
 תורה ינדיל בקובץ )עיץ לאסר, חכטים ביר כח אין בפירווצ התקיה דהתורהדהיכא
 ואז נכך, דרט הף ג', ק9 וובת תסי יעהצה דאס הל יש'? ולו סא"4ייק
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- וזיפק,היב,  מהדרג זיל מהרששק לדג' ורעת טעם פוב באי'ת מצאתי ]שוב 
 בקש4חות ארהי' דצףך כ*ץ שנים עץ א"א בטילה דלכן שכ' צ'פ( )סימן ב'חלק
 דצריכץ כיון שעש41צ שנים בגדר דהוי למימר ליכא להמשלח טתיחסת חהמעשההאב
- פ'[. אות עיב ק8'נ דף חמדה בכ4 וורין אהףמה,מקהשה  קוארת ובעיקר 
 תע ע'ב, סימן ישא ובחלק פשפ, סשן א' מחכית יוסף ברלקפ הארכתיהעולם
 בשם יצהבאתי טה נכת דבר )וע%"ש ק'ה סיטן "ד ובחלק רי"ש, סימן ייבבחלק
- יצ'ת. נהיו"ד האבד'ק נ* צם'ב פנחס טושהדגשן  האחרתים קהמ' על ת" הביא ח'ב מההש'ם בשרת הגה 4הני,דאגב 
 א"י תה יכול איט זה הף ממ*לא לקשדמפ אסור בפיע שכ"א מת : בזה"לדג"ל

 דלפחן נפ5אים ודבריו ססיו" בהקדמת )עי'ש חייב" שעשששו באעים אףדקימיל
 המלאכות בכל הא יטל ווה יטל בא פפיף' קשעאאגו שנ*בם רן גלל טשכחתאץ

 עמב תפ"כ לעשותה, אסור בפ"ע כ.א הרי שעשאו' אתים מצד ד6פורןשבשנת
- חע אחע סונ"( )חידהש" ירודא מלחמות בס' תרין ? א* הה אנ* אהף  

 לתאוובהו מצפה בלונ'ח דהצ'ת שבעירוכין כנדול ומכבדו מוקירו בזהוהנני
 יצרתו. בי5 מאר יקרכי

 שיוארטק. הכהןיומף
- -

 - כ"ח םימן-
 בדיא כורו, חפפי' שוח8ין הכל אטר אבי ע"א( ג' )דף ה41ןבמם,

 בשו כות חותך שהפ ואם "צחופ לא ונכנם יתא אבל ע"נ עומדקש"צראל
 רשראל בחטתו נכרי המניח והתנן לא לכתחלה תכנס ויוצא רבא והק' וט' לותותן
 בתוס' ורק'  דעבד, קתני המניח טמח, קתני מי התם וטתצני נותר, ונכנםיצא
 רק מותר דבדיעבד סיכר אביי הא קשה דאכתי אבייי דברי על ת" וה אץדהא
 תלע"ד ע%"ש, ונכנס יוצא בדיענד טהמ יין נבי ושם לו, ונותן בשר כזיתבחותך
 וצאני בחטת נכרי דדהמניח מהך אביי על רבא פריך טאי הק' הפנ* דדגהלי"שב
 בושחיפה כאן אבל ונכנס, יוצא על סטכינן מאן"ה היתר חקת לו רש בייןהתם
 עומד בשנן ולכן עומדת(, איסור בחזקת בהטה )אדרבה היתר חוקת לבדסהאץ
 בי לפמט ד"צ היכא ה%ט אחזקה דמוקמי' דקיימ"ל דנהי לק'ם, וה אך ? טמעל

 אב5 שה", כמו דדוא ואטר" ההזקה על הדבר אוקסין אז לכאן לכאןדרכים
 חוכ אמף'י לא אלהבא רחזקה לא וה אחזקה ולוקבף' טעשה לעשותמתחלה
 טקרם אח"כ להתיר ינע שלא ע"ז ולסמוך בהטתו נכרי לכתחלה לדגיההכ'נ

 וה אך מהמניח, הש"ס פרך שפיר וא"כ אמרי', לא זה אחזקה, אח"כדאוקס"
 הש'ס כדמשמ אבל ונכנס, יוצא לכתחלה מוהר שיהיי מהממח הש'ס כדפףךניחא
 כזית בחותך רק מוהר לאביי הא מהמניח התום' קהש" קוצה לא רעבדהמניח
 איסור הוקת לה יש חדרבה שיתרי חזקףז להבהטה דאין בביצר התם דשאניבשר,
 אחזקוע דאוקמי' סטכ" שפיר בדיעכד יין נבי משא"כ כזית. חותך צריךםאפיה
 עם'ס יצחק באר ובס' כ'ב, שיטן השדה פאת בשואת )ועין ודו"ק, היתר,הוקת
 על רבא פויך דמאי שכם הפנ"י חקשה עוד דהנה לי"צב נלע.ד עוד -ח"(.
 עע אם בספק לכן דרגנן ייגס דסהס %ן נגי יצאמ בהעת נגרי דהסנ" מהךאני
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 ראו' סנשקא אטר" דאהיי'. אאהחו באהיפה מעיא'כ לקולא4 דרבנן ספק הה לאש
 ספק כשנזרטן היעו לקולא דרבנן ספק דקייט'ל דנהי לאק רכ חה אך ?לחומרא
 בדגותו נכר לכתחלה לדגיח אבל לקלא, אזלי' אזדרבנן

 ולסמי
 ינע שלא עץ

 פריך ווצפיר בהים, דרבנן ספק לעעעת אמיי' לא זה דרבנן ספק מצרתפהתיר
 נוחר ערהף מהטניח הש"ם כדפריך רק ניחא לא נ'כ זה אים מדמניח,ר,וצ"ם

 התוס' קוער' קשה לא דיעבד המניח הש*ס כדטשני אבל ונכנם, יוצאלכתחילה
 דאוחי' אי הר דהשדרפה בשר דקצאגי בשר כדת בחותך רק 5וחר לאביהא

 דרבנן טפיקא לומר סמכ" שפיר בדיעבד יין נבי משא'כ להומרא, דאור"ופפיקא
- ווז"ק. דרבנן, עצהוא ינם בסתםלקולא  ר"ה לקמן התום' קוער' נם סיהטב ובזה 
 לכתחלה לענין שפיר מדטה דרבא א'קצ הנ'ל ולפי עיי"צ, בינ'ם כטול"צחרי בשי כדת וצתך בלא נם ליינ'ם וטחיפה מדמה ררבא דכיע ומצאה באאבל

 דרבנן ספק רק דהר אף בין והתם לחומרא, וספיקא דארה' א" הוידבעיזיפה
 "צ שפיר בדיעבד אבל ביזים, ררבנן ספק לעשחע אץ לכתחלה אבל ינם,סתם
 בעו כדת וצתך להיות צריך ולכן ולחומרא, דארת' ספיקא וצי בשחיפהדרלוק
 סימן ח'ב יצחק יר 'צרת )תרין וק'ל, לקחיא, וספיקא דרבנן ספק הף בין אבלניכ,
- אי(. אותחשפ  

 - כ"פ סימן-
 מו*ה חצ' 15 רב ק-י החיוץ ברצל הסופלנ הב' לכבר נצש "ש4םהחיים

 ן ע צ פ י י 1 1 דק"ק הרמה ב,רבה הלוטד מי, עהרענרייך יודאחים
- דןיים*(. ה.אהצר ועורך דעווא, אבדיק הרהץ )כעתתע.א.  
- וט'* הבפחתיו כאשרעשיתי  שהור מה ק"ד 

 )בח"
 ור"ט י'א(

 חה הא ,פסח' נקפ לסה וכו', איכ"ל מאי וקדשים פסח וכך ב"צרא אכלהאיך
- ? קיערםמכ  דר הר אם דהנה ות" חיב, טשמהול שם בס' כן הק' כבר 
 קדיצים קתני הת דאי א"צ וא-כ הח, אינ' דפחפה הוא פריפה לאו בהדאייביח
 נקיפ לכך ההו, טריפה לא דויאי יב"ח אשחי קדשים דאכל דו"א אכל דיכילהוד
 מהצטע שנה בן שנא' מקום כל וקיימ'ל שנה בן כתיב דנבי' איכ"4 מאיפסח
- עי'ש, יב'ה חי הי' לא ואכתי שנתותוך  המהיט'ל לפימ'ש להשיב יש אולם 
 רחייש ריט הש'כ הנה, חיות פרפות מייפ אבל חב רק דצא ח" אינה דפריפההא

 וממקופ ההו דפרפה מנ"ל דאכתי וי"ר הוי לא יב"ח וד עפהי' אפיילמיעופא
 חלק יוסף וילקט ]ועיין כמתק, הדק"ל ואכתי עסף, ובראש אחי בלב ויץדדחת,
 לץ )דף ר' טהדך ומערב שואל בשו'ת מצאתי אבל - בהג"ה[, ר"ו טימןשעוי
 החש, וקדערם פסח הש'ם דנקט דמה דאמר א' בשם שטעתי : בזה'ל כתכע'ב(
 וקדקרם עכ"נג פשל פסח אך שהיפה, רל"צ פקוע' בן דאכל י'ל דלכאורהטשום
 פעות הוא אולם מא"ל, וקרשים פסח אמי הצפיר בב"פ בפסל טפסח נ'כי*ף

 דב'פ הפעם כל הא ב"נג מתיל מה א4כ קשףפ נקב במקום דוצטארלהם"ד
 בטקום ה" נקב שטא לחהצ דיש וכל אמו בשחיפת דניתר משום עי-פהא'צ

 יאכל האז קוצה בב'8 נם א'כ בפ"ע שחיפה צחך פחפה אמו והיתהשחיפה
- אטו. בוצחיטת יא בשחיפתו לאב"אדפ'  ערלדה דטשכח'ל 4ל חצלי 
 פידון זה דפסול וקרערס בפסח אבל לחיים, פ" חה לנרהה פי' חה ששחטהבעת



גנויירסף

 ,איג קה4ם נשח קשה שמר אץ 4שס, פש א% משת 6דם והלפ"ה
- עכ"הודףקי - ג'[. סימן שמינית שנה בהמאסף ]ועין   

 וריש ר4צ-ס פריך לא אמאי מקעף' דהנה פלפול, ע"ד אמרתינאנכי
 והוורה א*תן נח5 הי' דילמא 5הסתפק "צ וקרקע קרקע כל דעל "לחם" אכ5ושך
 שמור לסעופי דחיש ולר"כם בת"ר דאזל" מעוום וע"כ עולמית, בה יזרע לאאממה
 ? איכי5 מאי מצה אכיי דלא דאה"נ וכ"ת לחם, אכל דהאיך להקעהת מציהה

 ב"צרא אכל האיך 5ר"מ דוקא הנמ' פריך אמאי הפלתי קועף' נודע דהנההשמהשר
 ניא(, ס*מן נפתלי בית שו"רץ )שיל 5מעומי נ"כ דחיישו ור"פ מדע'ק פריךה4א

 ורב בכ%ה הקפן ובםביי צ"ה פסחים חד,ש אור )עיץ מקאוים דעודומתרשףם,
 דאטלעם 5מים"ש פאשל פויק הש'ם פייך מאי פ"ד( אחז פענח" "צפנתהאיטת
 ש5כרדינ פושק לאכול יכול שפיר א"כ שלכדה'נ, במצוה דישאץ פיסה'תבפ-ה
 סובר ר'ם דהא ר"ל קצ*ד[, וסימן ב', אות ב' סימן חיו"ד מבין פני שרת]המין
 האחתנופ כמ"ש הוא שלכדאא נמי דנופ5פ'ג ש5כד"א, וההאר אסור נופ5פ"ג סיזבע'ז
 איכ"ל דבאמת קואר' אין תנאים 5אשאר אב5 לר"מ והתינח 8ריך, שפירו"ושכ

- יו"ק.1שלכריא* דאכחי  פעם הברוך דהף לקימי הנ'ל השל"שר הקהשר' באמת אמנם 
 לנדחיה למשחה אמיה דהרורה שלכדה"נ יוצאין אין 5כ"ע קדשיכם דבאטי5תהעלה
 אוה משה סימן לקמן ]ועיין שלכדה"נ, יוצאי' אין ולכ'ע אוכ4' מ5כים שבניכדרך
 אריך וו' לא ש8יר בפו"ק ה"ת ומעתה עוונים[, בספרים זה על הרבה צעניםא'

 אוכ" דדילומר
 דלא במקומה הקואר' שפיר מצה אכילת לגבי אמנם שלכדה"מ

 ודרק.4)חסד אולכדה'ני לאכול היה דושפיר מצה, אכל האיך 5הקשות היש'םיכול
 *הסים(,

 - ל' כצימץ-
 הרב ירידי כבחף ענייניכפ, בכל מעוניכ4 דהטוכן האדוניכ, סארוני ירזברך המשטנש,ביטי

 ויזרח, נ"י קעניג כ12טה טיה וכה וט'המאוו:
 דום"

 הצץי קאבערסרארף בקיק

 ט'הך שמה להביא מוהר ה" אן א' אבל בבית מנין שעשו השאלהע'ד
- ? בו*ת  בגי : פסק יו"ד( 3סעיף קל"ה סיטן או"ח בשו"ע המחבר הנה 
 אצ5פ מביאי' אין בעשרה( בם"ת לקרות )וחצים האסורין בבית החבוערםאדם
 אבל לבר, הקריאה בשעת דוקא והיינו : חרמ"א והוסיף ויוהכ'פ, בר"ה א8"ס'ת
 בבל חולה[ ]או חאויב אדם היא ואם מותר, קודבם יומים או יום מכימםאם
 או יום על תיבה או איון 15 מכיני' אם : שם כ'ב בם"ק המנ"א וכ' שר',ענץ
 )וכ"כ שוי, לם'ת קטע מקום שם שעושין באם תלוי דהעיקר משמע שף,יומים
 בכאף, דירה לה קובע אלא קריאה לצירך מביא שהוא נראה אץ רש :הפףז
- מארי הי'ולפ"ז  טיג אות ם' סימן אפרים בשערי מסק שכן מפורש וטצאתי 
- שם. שעתםובמהחי  דבף6 אריטת נ"ג סימן חאו"ח אפרסמץ נהף שו'ת ]ועיין 
 "4 שאם יקשראל עף בכ5 נוהמן : ג"כ כתב מ"ו סימי השדה דודאי ובם'בזה[
 כהג וקצוע מור בם' בו,-או5ם 5קרות ס"ת שם להניח האבל בבית מכובדמקום
 בביתו רמעטיו טביהכנ"ט ס9ת מהציא ר"5 אשהאב5 שטהג" מה עואף' יפהאשלא
 ע5 ותמה בהס4ת, כראו" כבור טהגין ואין הכניסה, ב*מי בו 5קרות אבילות ימ*גד
 תאהש אב'י בנית ישאפי' חור"ם סוסייי ביור"ד עחטה ה5כה והוא בזוש מוחי'שאץ



פה י)םףלנלי
- - י י7 -

 *שם ס4ת להניא .ואמש" אע לכבודו שם לההפלל חתבץ שדגטר אעפאשמת
 בו "חת ס'ת טומאין דאין חדא תלת, ויצ4מ לקרה*רם לביהכנ'ם נכנסיןאלא
 דציבורא לפרוש היקצ" דלא הש4מ ד~א, ארעי נמי ימים דלד ואימ ארקהבדרך
 אלא לדאשוה "צ לביהכנ'ם טביהכנ'ס ואם" בדבר, להחכרר הגריכץ בכדןג,החץ
 בדצצאת מאד טהכרר אחרי( ופ' ויחי, )פ' בזחהר וגם לביהכנ4ס, דירה טביתדוקא
- עכ*ד.ס4ת,  כרפ4א טדגי' והעים : אחיכ וכ' דביו הביא הים הירה בס' ורגה 
 הסנץ דחב לאבל הס'ת ושטביאים טקף %א דבר, וטפי מקום לו סכימםדאם

 ה"ד ברמ4א כמבחשר נורגי' והאידנא דמצוה, בו ,תם הס'ת צריכץ אב*םשאעם
 בביהכנ4ס התפללו כבר פעמינם ולרוב שמת, במקום ז' כל להתפלל דנורג" שעץס"
 שאץ בם9ם קרה'ת הפענם עור דלעשות בהורה, לקרוה אח'כ סקום ל~הם יה"%א
 יז9' לא לפענרם וגם ס"פ(, סס"י במנ"א )הובא שמואל לטשפפי לחהצ ישנורג"
 ודוה פעמים ג' קורי' יטים שבד עור ]וי"ל כרמ"א, להקל נוהמ' ע"כ ממן,להם

 הצטר כל דהתם שד"ם מסס"י ראי' אין וא"כ חזקה[, נעשה דבג4פ מקוםכהוקבע
 ראוי אין )ומזוהד העם כל בביהכנ"ס לקרות הולכי' ואח"כ האבל, בביתמתפ~"
 כם'ש לביהק"ב להת~כו טמקומו ס"ת י:ציאו לא בצרה הצבור אם אלאלאמור
- עכ"ל, ק"ם( סי' חאו4ה סהדו"תבטבא  שאשסע קשכ' "אברהם אשל ס' ועי' 
 י4ד שמהלכין ע"י מ"ת לטלטל היתר צד קרש מברוזא פחבוש מו' היה'קבשם
 במקום הוא כשהס'ת דדוקא : כתב י"ד סימן אהרן פוי ובשי'ת הס"ת, עםאנעוים

 בטוים הוא אם אבל אחר למקום לטלטלו אסור או בו שם שקוחןבביהכנ"ם
 וכבור בזה מתעלה הו"ו כי בו לקרות אחר לטקום למלטלו מוהר בו קוריןשאין
 כל ב"מ לאבל להביא מתיר ה' סימן שלמה של בנין יבשו"ת יעיעג להם"תהו"ו
 כשמחהד ומכש'כ בחורה. נדול אינו אפי' בעלמא חשוב אדם הוא אנם אבילות ימיד
 הנאון חטם(,-וטמדח איחות בם' דבריהם )הובאי גויני :כל דשרי בחרון טקוםלה
 יאינו התורה קריאת לשמוע תמיד שמדקדק מי השוב גקרא זה דלענין שטעתינ'י

 טה להולה נ"כ דווקא זה מיתי דה:לה המג'א שמ"ש ]ופשיטא זו, במצוהמו*ל
 סימן ד' חלק האצדה פרי בשו"ה וכ"כ החורה[, בקריאת נזהר הי' ימיו כלאם
-ט'ו,  דאין לביהכנ'ס הסמוך בבית מת "ט באכם שנוהנין שכתב בא"ר ]תיץ 

 מארם אצלבג ס"ת טזליכי' אחר בבית מתפללי' לביהכנ"ם לכבים יכולי'הכהנים
 עשרה בשביל אבל מ1ליכי', אין יחיד בשביל דדוקא ועוד הוא, חשוב כאדםדכהן
 חושוב דאדם פעם בלי אף טולימ', שפיר בביהכנ"ס להתפלל שא"יכדגים
-יע"צ[,  באיזה מנהג דה" הביא יךד סיטן או"ח )ירושלמי( לב "צמח ובש:"ת 
 ר"יי אבל הספר, באמצע התפירות העית ע'י או שעוה ע"י הם"ת לפסולמקוטהז
 יע"צ* בקהצרה הספרם יביאו אלא לעשוהו לנו ראוי וצאץ כ*ש המנהנ,לבפל

 נחר על ללכרון רישם אשר זצ"ל הגאץ אאמו"ר שלם בכ'ק מצאתישוב
 הנאון הרב מחף חתנה פה הי' ע"ה, בונא מ' הצדקת האשה כשטתה :בזה'ל
 בביתה לע.אהת ורצה יצ"ו(ו גאלסעשפ )האכד"ק נ"י ריינימ*ן ברוך יהושיעטיה
 שמה לבית לטלמל אס ע4ד : בזדיל ל~ו וכתבתי י דעתי סה ושאלני בס"ת,מנין
 קבוע מקום שכשמכינים קל"ה ס" באו"ח המבואר לפי השבעה, בימי לקרותס'ת
 מקוש להם ממן אם תלף והעיקר דוקג, לאו וארון יומים או יום ומ4ש שרהקודם
 או יהשזב ובשביל ואשה, א"צ דירת שס יהי' ולא ממינוף נקי יה" ושהביתורק
 דל דועב"ן שיפ כאהא סעיף הק8*ר פ" א8ים משה 5קץ שף עמן בכלהולה
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 ובמאנ שד"ם סי מדד וראייתו לבית. מביכנ"ט לאבל ס"ת להשיא דאפרס
 וא'כ אהר, בענין בשא'א סיקל בלאו"ה שהפר"ה כיון צ"ע דלהנא וס"ם ראיהודוחה
 סקהם הי' כמעכ'ת חשוב בשביל דועי בשףרע" נם ויש פוב סקום כארקבשנט"ד
 לשלאאם הייט איוך לזמן רק למלפל שלא טנהנ בכאן ש"צ שסעתי אולםלרששי,
 ססולקרנ ידי לכן מקהל, נם הקפדה אמה יש האיסר זולת הש'כ 14בעינ ח4אים

 סהריא"ץ הצרת פ"ז, םי' האו'ה רמ'ץ ש"ת ]תין עמל. י"א ב1ניוההמ1ב
 ט'ז[. וסיא ה', סימן משה מטחת ה1"ת -א, ס"ח14שח

 )באות עיני ותביפ זל"ה, האיז להרט'ם ה:סים סשנת ס' לידי בא*שה*ט
 אנעוים איזה ראיתי : הקדושים דבחו להעתיק ואטרתי זה, בענין מוסד אוכחתרהא(
 בבל, בני טסתפו דויו כמה מסתפו, דלא הסרוהה נאותם המשי סחמת דיור-פבני
 רו1ב לבי כ"ש כנישתא, לבי כנישתא ממ אפי' לס'ת, פלפולא עבדי ועוולא
 אפי' לבו, ימלאט או'א שכל יפה, כהם במה ידעתי לא והללו דע"א( רקרא 1הר)קרין
 ס"ת * ומביא ושולח על'וי המתוחה הדין למדת 'רא מוינו ד1אהצ אינו אבלובימי
 השסלה את סהשלהטת א' נבי על ופורם הטפונפי' במכואות וסעמרו גיד1ל91ך
 שסלה חוותה הקרפי'ן, את עליו צוחקץ שהיו קיא סלא האשמהן אם יודע כף-מ
 אישור ונדטד פקפוק אוום ב* הם"ת עליה ומפלין המפה שתהת שמלה היא.אם
 להם לא נמלו רעה כי לנפשם, ואוי להם אוי עבדי, קא רבה סצוה כאלושל,
 ראה סי מוהונ ואיט לטהות שבידו מי לכל העירי אותה בני לכל אם כילבר
 מלמפה הס"ת להוליך התורה בשמהת נם הנעשה כזה זלזל כאלה, שמע כה-כאשת

 שאשתו למי עושין וכן ליד, מ'ד הטטלפל דבר הוא כאלו למפה, וסלמעלהלטעלה,
 ביתה לתוך ס"ת לה טביאין לביהכנ"ס, ללכת יטלה ואינה פהרה יסי והניעוילדת,
 יודע וסי סהטוטטץ, בתימ בעל' נכס" בזה כיוצא כל ועל וה דעל ס8ק לודאין
 ימים כטה טיתתן אהר להם טוב הי' דאז בעה"ז לא אם טניע עתשם היכןער

 1כי:צא זה וכל טטהה, ממקוכם ומפולטלת גולה אלה עואוה כל נשסת תרףהצנים
 דעתו שבדמיון אדם, בטף ד*נשרשת נאוה וסרה:ן לב זדון אלא אינה הנרס'בו

 והלוחות הארון ואפי' בעבורו, נולה להיות הם'ת וראוי שיאוי בעימו נראההגטב
 אפדיא תאטר ואל תורה, למקים נולה ה:י ההנא שאומר מה וכר ולא בו, די'אם
 יעשו שלא לפוכתן להם יאמ* וירא הכם שאהד להם יספיק ולא אחריך,תבא
 זה, רעוע סנהנ סלעשות שיתבטלו בכה העונש עליו יקבל ושהוא הזה,גדבר

 עבדי, קא רבה משה כאלו לעיטו הס"ת :יוציאו ילכו כבהץ, עיני להמרותמשררבה
 . ישראל. קהל כל ובעד בעדו יכפר הפובה'

 - ל"א סימן-
 הרב כבח- ושךרין, קייטים חזקים טהירין, והבונה בוזכסה שפירקיסילין טילי עטרה, לראשו והיי ברה, הי במצות בתורה, מלא לאיש ושארה, ע11שלום
 יצ.1. נ י ע ב ם ע ל בק"ק נ"י םופר עקיבא ש,ה וכר בנשזנ ובנךדישריף

 שסעלק"צ סיהרא רככה"נ הגאון א"ה טמר לי ששלה שהק" ,ביתהפפר
- וכו'. וט' נטן על קבלתינ"  שכ' ססוכה( )פ"נ הירוקשלסי על שכ' וטה 
 את והחמא בשבת להיי שהל הנ של הראשון ]ביו"פ יוסי ר' דברי אמיין חבריאאשט,
 עמ רטה נל'ת, לטצוה דוחה שס"ע ברשות[ יצהו(מא ספני 8פור לרההללג



פז י1םףננזי

 בפוני' פטחים באו'ח עפים"ש יצ"ו( ג ר : ב ש ק ר פ הגאבד"ק דיו של )בטנא םופי עקיבא מו"ה וכף בחכמה ואב בשמם רך ובקי החריף דיכ ש'ב דהרביפה ?- בקןדנא לשה ועכ'פ הל'ת אחר בזה מקים העקשה הא לכאן, ל'ת החהישה
ל  לכתחלה דוקא הייט בקןדנא להיות דצהך דאמיי' תוא למל, ראר דה9
 "רט העאשה לקים כדי הלאו על עבר בדיעבר אם אכל דהלאו, את עשהארדחה
 דלא אף דעדל'ת מש:ם דפעטא י"ל שפיר מקרבן פפיר דאמר רץ רש4כ5וקה,
 וההראו שכח אם ר"י נקט למה היפב מ*ושב ולפי"ז מלקות, ו*כא בעידנאהר
 לכתחלה דבאמת מאוד ניחא אבל ? מותר לכתהלה אפ" דעדל"ת דגפעפ 4רדהא
 הא:"ח, כם'ש ממלקות פטור ועבר שכח אם אכל בעידנא דל'ה מא~םאטור
-ווץבן.  להיא צרן דטה4ש ז' סיטן אלי' יד בם' עפימ"ש עוד להוטיף ר"ש 
 אות א' פרש נ"ו כלל מיקנה )עיין מצהב'ע תהא שלא כדי בעידנא ער5יתכל
 טדרבגן, רק פוטל אינו דמצהב"ע פ' טוכה מת:ם' נודע וכבר בהטבר(, טוריהש

 ודו"ק.- לוקה, איט ממילא בעידנא הי' לא ואם טדרכנן, רק בעידנא א"צוממילא
 הכהן יודא אכרהם מף האדיר הנאץ אאז"ק בשס ששמעתי עפי'מ נראהלדעחי
 "צ דאל"כ עשה טקים לאו רמיעקר בעידנא בע'נן דלכך אף'( קול )נעלשל
 והטציה הלאו על עבר ונמצא המצוה לקי.ם יוכל :לא יאנס או ימ:ת שמאלה"צ
 שרבים לפי בעידנא לה'ות צריד לא דרבים בעשה למה נמי הסביר ובזה ק"ם,לא
 א'כ המצוה, שיקיים א"* איש יהי' מיתה א: אונס לזה יארע אם ואף ימוחו,לא
 ודפח'ח. בעידנא, שאינו אף דחי לכך שיתקים המצ:ה קרב הוא שמ"מ עכר לאזה

 לכתח5ה תינח דהא אומר אני ומעתה קי"נ(, ס'מן ה'ב ג' טהרוי ומארב בא*ואל)וכ'כ
 הי' דלא אף ממלקות מפור באמת הלאו עכר כבר אס אבל בעידנא, 5היותצמך

- ודו"ק. עכ'פ. קים דהמצ:הבעידנא  אהטנו בדבר המלך בשער עפים9ש "ל ועוד 
 י"ל דשפיר היפב א"ש וא"כ עי"ש, מצהכ4ע ל"ש שבת חיליי[ כמו הזרטודנרם
 מצהב'ע יה" דלא בעידנא להיות צריך דלא )משום בעידנא דל'ה אף ערל"תכאן
 ז' אות בעירנא מער' ה"נ ייקה"נ )ועיין 1ד1"ק, האיסור, נורכם שבת דזנקיען

-בטופו(.  באעל4מ ה*כי כי קל"ה סימן חאו"ח מהדרת בנוב"י עפימ'ש אני'ל, 
 דטהני מודה רבא נם ה*איסור מתקן אין אי אבל האיסור, בזה טתקן אי דוקאאמף'
 ע,שה לא אי דד:קא זו סברא הל מצהב'ע נכי כן כמי מדיי"ט(, טברוץ"ווא
 הדבר וקףשה עכי אם אכל מצהב'ע דיהי' מש:ם יעקשה דלא אמד" המקהשהעוד
 העבירה, עשה כבר הלא יצא דלא נימא אכם יוטיף ומה יתן דמה מצוהב'ע הוילא
 בעידנא לדיות צריך דלכן הנ"ל אל" יד שרת לדברי וא"כ מ'ח[, טימן לקמן]ועין
 יעעשה דלא אמף' המעשה עוד עשה דלא דהיכא תינח והא מצהבשע, עו'וצלא
 הנוכא כמ"8 מצהב'ע עוד ל'ה הדבר וע,שה עכר אם אכל מצהב'ע, דיה"ט"שום

 יוטף וילקפ )ווגיין ריפכ, :דו"ק בעידנא, הף דלא אף עדל"ת י'ל שפיר .וא'כהנ4לי
- בהנ"ה(. טש טימן דחלק  

 ו'8ממם פתיל:ת ר"ה )דאמי כ"14, בשבת הפנ'י קהצ" לישב נ' ואשרב'(
 בין בחול בץ בהנתה בהם טד*ק" אין בשבת בהם מד*ק" אין חככוםשאמיו
 ופיראפץ יגאורה, להשתמש ומותר דל כגהה קטבר דר"ה מיפ רבא ואסרבשבת,
 דסגד מאוום דרב בפעטא ירמי' ר' אמר איך לה(, מתקן ולא פשע דילמאדח"אר'
 שמא חי"צ דלא אלא זק'ל כבתה טבר נטי דב דילטא הא, דמנ'ל אזק'לכבתה
 דק'ל טרי ווץ פקמא גתרתי דר4י דיוקא דכולי היייף קסיס'ק ]הן"ששע,
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'  שהק' עפי8מ לאדלוקי[, טשף לא ותו יכבה לשמא חיש[ ח*א בושבת4
 להדליק חאויכה עט שייק היכא א'כ חציו טשום אשו לט'ר רביק בפשקהגמקש
 בעצטם הוא הבעירה כאלו הווש הף בשבת ומטרת הולכת והדלקתם הניות*שת

 אויצא שבשעה הה*ן כזורק רר~י הוא הצךו טש:ם אחן יצח*וב ותירץ ?באשבת
 ולהבא רמכאן טעשה ל" חשב" %א הכל נעשה שעה באווו טץ פהחתההץ
 שעתא בהרצא במים דאגמרי' וכטאן את~ל טע"ש אתחיל דכי שבת לענץ הריןהע
 רכבזה טשום הכי ררב לטעט" רקאמר ה:א יוחנן ר בשמ' הכא הא והקשתאעשש
 בבשק לשיפתו הוה- וקכלה דר" פשמי' דאני לקט" רבנן אמיא דהאאשק8ל
 רק זק1ל כבתה לרב רם'ל הניל כקוחרי ניטא ואם תשףו, פהצום אאפ וצזםדסרל
 לאודה להשתמש דאסור מש'ם בשכת להדליק טתי איך תקשה יפוצע אשמאדלעח
 כקוישר' שבת אישר טשום לףיליק אסר זה בלא הא יסה שמא אריך"מש

 לה, זקוק כבתה רהא יום בעוד ראנסרי' כמאן לומ4 ל"ש רהשתא דג1ל,דגמקש
- ת-ואק. חצךו, סארםחשמר  טחמת בקיצו אותו )והעתקימ נמן, הוא הדבר 

 ידושע וצדה בקר'ת ביה הקדימו כבר כי והטחיעים מן דגני אבל נבן(ידגיביתי'
 שחפה בשמן להדליק ר"ה א:סר דאמאי הפנ"י תטה עוך דדגה "ל, נם ל*ח,ס*סן
 וצמצוה טשום בשבת רק הפימלה עחר יפה נמשך השטן שחפה בשמן דהאבויל
 ייציעשק -]וזרין כן לאש ובחול טהר חרתבער כדי ימה שטא חיאר' לבקדועל~ו
 ררב והא ב*לה, קדארם שרפי' דאין מקבם בש"ש להר*ק אםור רמאן'הו*זי'
 שקשל, כבתה דס'ל טחבם היינו אג4שה בשטן אף להדליק השסנים בכלבעזיר
 טבחשר וביתשלמי מבעדי, עוד החטה טוצתשקע הארעור יאים ס' בעלולדעת
 זק"5 כבתה דסל לר*ה אבל הלילה, עד רנמשך אף מתר טבערי הדי*קדשים
 אס אף שריפדה בשטן אסור לה:י להרליקה היב השייד קודם בלילה חבבחאיכ

 עוחין דאץ בהא חדש כלל יעקב קהלת בס' עפימשש ואפתצ*ל ע"צ[, מבעו"*
 עו1ית בשזסן דדוקא ו1:יא י"ב[ סום" לעיל ט8ש ]טלבד חבילחז חבילחזסצחז
 נמשכה וחבהתה כיר נעיצה שאחת טצות בבי אבל באיה א1וה נטשך סצחזדג'
 תרזמחז טפ יצ5הי טהירושלטי לזה רא" והביא ח"ח, מאים בזה אין יותר סצתשתנסר

 ואפ4ה התיוט' את ישרוף רטצוה התם והא בחמכה באךש מיליקץ התםדאתסר
 דוגוכה טקוום דה'ט צרשל וע'כ ח'ח, טשומ חאב %א בחנוכה בש"צ להד*קקשףק
 וכוק'ל ימן הטשך שצריך תרוטה של טמאק שמן שריפה 14ת כן לא אוק"לכפתה
 שת ל'ה סיטן ,מן ]חרין ע'ש, חבילות הבילחז מארם בזה חאן לא להכיאטפו

 לר*ה אבל אדל, כבתה רם'ל דרב א*בא ניחא זה וטעחה ושם[, ובצטצים1
 דהא חכיות, חבי5ות טפעכם שתפה בשמן אסור דטה*ט באטת "ל מקש4דסשל
 בראש הניל הפנץ קישך נסי יתוףן עפיא וטמילא באבד, מ(מת הב' נמשכולדי"
 וררק.- חבילות, חני*ת טצא הוי ראל"כ אדל כבתה סשל דרב 5וטר דצכרחהאמור
 וטכתבו נ'י עהר' צבי ורים מךה הרה"ג מסי נם עדץ 4 כתב הרבה אגים)ויפני
- כעת(. תחיאעפ  

 עעיו' ותחדנה נעיכרם, ואגיס יטיכם ה1וך וח"ם, בברכה אסיםתעה
 הדו"צ טחה ומנבדו טוקירו כעתית אלה, סעם יתמ5ג חרט נבעי,חףאל

 שווארפץ. הכהןיוטף
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 - ל'ב סימן-
 ושמתיו יט'1 בק--ש, ש' יובל על וטרש, סלא ב:יכה ת יבתהו ייש,בראש

 הטופלג הרב ירימפ אקי' כבור יתורש, ושונאיו ואוי:יו הקודוצי חיריוכנשר
 הטפירסס ששר, אטיי מתן הטפי, אש:ול טופי, ח:ם ישרה, דרך דרכי בתורה,גשטן
 יצ.ו, ן ע י 1 1 בע"ס נ"י )סו"ח( ה"ות ו"וייסטא, מ"רדכו סי"ה זכו'וכ:'

 על תשהוססתי נכון, על לידי הגיע קב"ר גבי על וקינתו יקרתונועם
 יומף רלקט )יעין הנחמדים לרבריו ביאש סקום ונתתי ודעת, בהשכל הנעושהעבידתו
- ט'(. קונטיס א41עיתעשה  חבאא אשד בהשאלה סמש יש אם שאל הששר 
 בטת כאחת בתולה א' אשה שנשא בראובן : וההא לפנץ, הציע סרחקיםסארץ
 דנשנית סקרה לה קרה רבות שמם כטה ואחר ואשה איש כדרך עטה :הי'"צראל
 זכר ינעיצה איש ואשת נקבה שהיתה לזאת הדין טה כל, סכל בכל 4כרטנקבה
 בנפ שינישנה כחתות גט ליוק יה ראזבן צריך אחרת א*צה %יקח להנשאוצרך
 כלל גפ 4תן צמך אימ רילטא ש איש, אשת אשתו שהיתה כית סףיכדת
 בדרך ע"ו להעךב הרבה שי' ידידי ומע"כ -- ? איש אם כי אושה שאינהכיון

 דץא לו קשה גם ! דאוריי' פטפוטי הוי הענין כל אם וססתפק כדרכו,בדיחאא
 סמהרשיא כנורע בבשן, בדינה יסף שנתחלפו בת, ילדה ואחר פסוק על הכז"לאמיו
- עכ"ד. ? לבטן מבטן מלהתפך כנ"5, להתהפך הי' נקל יותדדה-ש  אץ הנה 
 סחכטי קרוש )לאהר נאמן יר בס' בדבי כיוצא חקד וכבר השסש, חחת חדשכל

 מאטר סטעס דפפורה לה ופקרפ בטילה, ח"בת ה4ו האופה אם ת"תירהצ4ם
 סעיקרה נקיבה אבל במלה דהייב הוא סעיקרו דזכר וכף זכר ועיל דכתיבהכתוב
 אוו'ת ]ועיי' ה', א:ת מ סערכת אחיו את יוסף בס' דבייו ההובא לא, זכרתעקוית
 מעיקרה נקיבה אבל במילה דהייב : והומיף קע*א[, סיסן א' חלק יעב"ןשא*לת
 דהרי אשה ולא עתה הוא דזכר גמ צריך דלא נ-אה ומטילא לא, זכרתעשת
 אתתא לפמו "צ %א אנתתי אנת וכותב לאשתו גמ נותן דאיש ההא הנפבנוסה
 ולא וכו' גבר לכל להתנסבה ויצלטאה דשאה לה כותב וגם איש, גבד אםכי

 זה לשץ וכר אדם 5כל סותית את בנט כותב וגס גבר, עצסו דא*ת. לגבראתחזי
 בן פ' שהוא השם ו5הזכיר לכ'א וטיתרת שרא:יה אשה אעה והרי לכיאדמחערת

- בן, כאן דאין דובר הוא שק-פ'  ארעלה סבעי בדרך זה יתכן איך דיפלא ואי 
 זה, על יתסה אל לא"צ( נהפכת הדי רבה )דאיצה הפך ע%ם האדםבשכל
 אלא הנקכוע כה יותר הזכר אבוי בתכתת ארנוי שום טציאין אין דגתוהיצחכסי
 3פנים לאשה יש ט' התולדה, אברי פי' סבחהן, אכריה וע סבפנים אביהאהה
 יצא יתק הרחם אבףי יהרחבו דם דוספת דוכם ברבף שאם באיפן כטדע, ובשץםערלה
 אבריה תתעצר קרירות וחכ דם בטיעוט נהפך השם לזכר, תתהפך דסנקבה לחהן הדחםערלת
 וטסילא דעים, תמים מפלאות וההש לנקבה, יתהפך זכר וסטרת לפנים ותחירהזכ"חע
 נט, צרכהאעה

-  עפלא אס"ה 3אא אוסד אימ ד~צחר נרכת כשאומר ]ונ'ל 
 העים לאויד והתראו אסו בכטן תחילה אאצה געארת דככר סאפם אשה,עקפי
- וע*ד, ע"כ לא"צ[, שהפכט אס*ה באש מביך אלא אוצהבצית  הראני וכה 
 וחכסי : שדבהש ס*א( לדף )האריך ו' פרק לבכורות אלנד בדיפ ג"י הגאתכויח

 ובנהע בנים ותלדנה לאנארם מיצחות אוהץ באנדרומטם טעשה דהי' כתבוהמחקי
 בחלק טב"  מעוצר, בס' וכט"צ ובמת כנים נ'כ ח-ולידו נקים להם נשאוחשחיכ



 יוטףגנזיצ

 שחת ועהן דיבמית(, ח' סו"פ נתנאל בקיבן נם רברו )והובא יע"צ, פ"ה קטןי5ם
- נ"ב, סיטן א' ח5ק השדהפרי - דעתו. תנוח ומעתה   

 נדולה פלוגתא בזה יש הנה 1 בחוה'מ תפלץ הנחת בענין ומ"שב(
 הנד41ם ההרים בץ ראשו יכניס ומי מתיר, וזה אוסך זה הפוסקיס בץ רבהומגוכה
 5הניחם, שלא פסק המחכר ונם ה4אשונים גדו5י הרבה דעת ניאה נם אםלהכ4יע,
 להניהם והסיב-ם הרא"ש כדעת הכריע יהוא רמ"א ביר ייצאים אשכנז בני הףט'מ
 לכל יש מ כמנה:ו, יעשה אחד וכל מנהצ, את 5שנות שלא האחיתים כתבוועאכ
- ערסמוך. כר עלא'  שמיש"י אי אשננזי מנאון שמע כי מי מע'כ מ"ש או5ם 

 מ'ו )בדף דאי' מה על כוונתו ב5'ט הנה דההא, תפ4ן זמן דחוה"ס מוכחסוכה
 על מברך אומר רץ המצווץ, ע5 כי' ברוך אומר הרבה מצות 5פניו ה.1 תירעשא(
 בסוכה, לישב ליב, ליטול הרבה, מצות רעריל וכ' עצמה, בפני תנחת אהתכ5

 נ' פרק סוף משמות ישראל בתפא4ת )וכ'כ עי"ש בציצית 5ההעטף תפלץ,5הניח

 תפל'ן וסוכה, ללב קתני, מי5י טילי רשע"ל דד'5מא זיא לרעתי אבלדברכות4
 )וכדמות תפ4ן זמן ויו"ט שבוץ דס'5 מאן אליבא קאמר רשיז.ל דילמא ועורהני(מת,
 בהדיא סונ4" הלא והם ר"מ, ות*ק יהודא, ר דבריתא תנא. דהאי ליה,רא"
 שפיר לש.טתם וא"נ ל"ה וקידוש" צ"ו עירובין במס' כדאי' תפלין זסן הואדשבת
 כן העיר ש?בר מצאתי 'ציכ לרירן(, משא"כ תפלין, זמן נ'כ רחוה"ם רעךז"5כתב

 ק'ד, סימן סופרים קנאת בשרית ]ושין צ"ח, סימן )ווארישרא( אליוהר דטשקבשוית
 ואהלות מיר יבס' כ"א, סימן ה5בנון עצי ושו"ת נ"ו, סימז ח'ב ציון בניןושרת
- בהנ"ה[, א' אות והודאות ברניתבאוהל  בעב'ת מ"ש בזה לו טעתיק והנני 
 רובם או הקהלה בני של ורצונם מדעתם אכם כי אצלי ספק אין : צדקהשמש
 הי' בחוה"ט תפלין 5הניח ש5א העהר לדברי 5ח-ש כדי מנהנם לבמל מתיציםהיו
 אותם ממחים ה? שמתחלה מ*יר בנ' על קאיי מהר"י שהעיד וכמו תעיםפוב

 האטנם מלהניחם, יפסקו - הקדום סנהנם בטלו הזוה- ספ- א5יהם כשנתנלהואה"כ
 ברדאי בהוה'מ תפלין ולהניח הקדום מ:הנם להחדק הקה5ה אותו רוכ דעהאם
 שיסטוכו מה ע5 5הם שיש אחרי מנה:כם 5שנית 5ה?ריחם .נו5 ארם ערם אץכי

 הראשון דל שהראשט ואעפ"' כן, הסובריבם זאהרומ' ראשימם פוסק" וכטהכמה
 נתנלה לא שעדיין הזוהר ס' ראה לא בחוה"מ תפ5ין שמניחים הסוברשבר4שקוונים

 אה-י באו אשף אשבנז מתסידי ונכברם רבים רבנים וכמה כמה ראינו מ'םבימץ
 בעל ה-ב בפרפ שראינו כמו מנהנם את שט לא הזוהר ס' ראו כ' והגכםתיאשש

 חוה"מ של תפלין ו5ענין 5רבריו וחש הזוהר ס' הביא מקומות שבהרבהדהלבוערם
 יחירים א.זה שם ה.ו ואם נתכווני לש"ש וא5ו שא5ו ס' ואין מקומו במנהנהחדק
 להתנהג שמו וחושבי וף יראי אנשים לפני .שר ררך יש הווהר לדבף לחהטירצו
 דיבמות בם'ק ב:ט' מסק.' תתנידדו 5א ו5ענץ חץ, מח5וקת מזה יומשך ש5אבאופן
 בלאו, ועונר אשר זה כב"ה מורי' ופ5נ כב'ש מורי' פ5: בעיר א' ב-דכגוו

 כהוראה נראה יה" שלא טעשה 5עעית אב5 בפ" 5ה:רות דדווקא 4ומסתברא
 כדבריהם ב"ש עעי שלא בנס' ס"ד כדקא 5דבר ורא" דמי) שפיי דאבי5אורו

 אמר הרואדה ומשני קמן בשביל עלי וסכך המעדבה את דפחת ממאיאותבינא
 5א כאן אין להורות כמתכרן מחזי דלא כל א5מא דעביד הוא אוירא5אפועף
 עצטק 5עאוות הזחהר 5רברי החוששע .חעים לאייה גאסשר יהי' אק והג"קתתקודדו,
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צא ף -מ

 באופן גדול בהצנע אכן הבתים בויך הפרשיות יהיו לא האמת ולפי מניחי'כא*
 ננד בפומבי הנחחבם לבפל אבל יישר, נכץ נ'ל זה חץ מחלוקת 4די יטאושלא
 ע~הם כיון נטור איסור והוא תתטדרו לא משוטם איכא ודאי בוה הקהלהרוב

 חתן שרת )ועיין עכיר, כב"ה, ופלנ כב"צ מורם פלנ א' מב"ר עריף א'בביהכנ"ס
- בזה(. דברים אריכות קכ"ז סימןטופר  שו"ת : תתטדדו לא בענין יאטר ולציון 
 חיי שו"ת ר', סימן או"ח מרדט פרשת שו"ת ב, אות ל*א סי' חיו"ד משההשיב
 פ'פ סי' טהדו"ק ש4 תשורת שףת כ"נ, סי' ה"נ יצחק יר שרת פ', סימןאף'

 ס"ד, סימן משה מנוחת שו"ת שנ"פ, סוס'י שליעך חלק מההצ"ם שו'תותפ'ח,
4 י"ר, סי' חוה"מ מערכת חמדשדה - ל'(, סימן ארי' קול שו'ת )ועיין   ועיין 
- קכ"ג, סימן מהדו"ת האו"ח טרדכי לבושישו"ת  בחוה"מ תפ4ן הנחת ענין  ובעיקר 
 הסיךם משנת בעל להנה"ק כ"ו( )פרק עלטא דמאף תפלין בקונפרסעיין
-ד"ע.  ט[. סימן אברהם בארות שו"ת ]ועיין ז', סימן פ' חלק יוסף וטילקפ 

 כנפעשו וטרובה, נדהצה מובה, זקנה לו ה' יתן וחייכסי בברכה אסייםובזה
 בלזנ"ח. הטוקירו אוהבוידידו

 שווארטץ. הכהןיומף

 - ל"ג סימן-
 לפ.ק. רשרס"ז לסב"י מ'א ו' יוטבעזהי'ת

 שנים מבעמער יותר נמשכין היו החורף ימי זו בשנה כי היוהנ:עאלתי
 דבנמ' ניון נ"כ אח"כ לברך צריך אם ניסן, בחדש האילנות פרחי נראו ולאטדוע
 לא אב5 "בניסן' דוקא מעומע ניסן ביומי רנפק מאן האי איתא ע"ב מ"נ,ברכות
- ? דוקא רלאו ממא אואה"כ,  רכ"1 סי' או"ח השו"ע מלשון הנה והשבתי, 
 זמן כל הא משמע עכ"ד, עוד יברך ל~ו הפירות שגדלו אחר לברך איחר ואםשכ'

 ח' סימן משה ד~רב בשו"ת ראיתי אבל ניסן, אהר אפי' לביך יוכלשמלבלבים
 רצריך ניפא דלא נמי אי אדר, הדש לאמוקי החנו מסן ביומי דנקמ דהאשכתב
 שם יוסף ברכי בס' ועי'ן יום, לשלושים יום משלושים כשרהעה פעם כללברך
 טתהו דצין נ"י הגאון ממ:"ה ושמעתי בטסן, לברך צריך האטת דרך דעלשכתב
 שאז משום והיט לברך. אין רבאדר ג"כ כןנתו רק לברך, אין ניסן הדשדלאחר
 הנעראים סדר של בתפלה אימרים אנו )וכן באילנות הנשמות מתנתצים ניסןבימי

 נ"כ וודאי ניסן לאחר אמנם כצפרים(י דמתחדשין נשמתין על דגדול בחסדךשתאיר
 יומי נקפ דסהצו"ה ג"כ שכ' שם במחצהש"ק ועיץ קודכם. בירך לא אם לברךיש
 סות- הדאי הקריכ( בארצות וא"כ האילטת, ללבלב החמים ארצות דרך שאזמסן
 מדביי לי' דמשמע קי"א פרק סוף נ' מאמר דוד זכר בס' וראיהי אח'כי נםלברך
 : וז"ל שם בברכ"י שכ' משום וטעמו אה"כ ולא לברך יוכל במסן דדווקאברכ"י
 הבין משו"ה עכ"ל, ניסן ליומי דווקא שייך האטת דרך על זו דברכדה שמעתיואני

 יחלוק לא האטת הדרך דנס ירמה כן לא לבי אטנם מסן, חדש אהר לאדכותתו
 זמן כל אבל יברה, לא הפירות שגדלו אחר דרק שם דמשמע בשו"ע מ"שעל

 ע"כ השרך לחלק עליט ואין מסןי הדש אחר אפי' לברך יוכל קיימיםשהפרת'ם
 רג"ל.- טשה ובדהויב במהצהש"ק יכדכ' מסן חדש אחר אפיי לברך חטליןפקרפא



======== ייטץלנלי1נ

 כטן דוזקופה אחר א, הד-1 רק ע~ברך שאין שהביא הבר ליקופי בם' ראיתישוב
 ולא ניסן יומי הל"צת והנה אייר, כ' עד רק לברך יכל טסן בכ' הי'יצהתקופה
 ע'א( 1"1 )דף רה מס' ויין התקיפה ימי על דקאי לכאורה משמע בנימןקאמר
 -1ם בהוסי ועיץ דתק:פה, שבט או דחדארם שבפ אם שבמ נבי לנמ' לי'דבובעי'
 אינו מ"מ ניסן, תקופת כלומר ניסן יומי נקיט דמאב"ה י"ל וא"כ דחדשים,ויה

 ימי דכל הל ואדיבה ניסן, יומי בכלל יהי' הרעקיפה מן א' חרש דרקמוכרה
 יל פדאי התקופה זמן חצי עד ועכ"פ ניסן, תקופת נקרא תמת עד אפי'התקופה
 ובע41ע יץ, קינם פרק נדרים במפ בזה קצת לעיין ]רש טסן תקופת בכללדהף
 ו1קבע דנו מ"ג סי' סוף חו"מ משו4ע לדבי וראי' ודוק[, י"א, סעיף רכ מימןיר"ד
 מקרי לעצרת פסח שבין הימים רוב שיעברו דעד הפסח אח* עד פרשן זמןלחבירו
 לעצרת פסח שבין הזמן הצ. דעכ"פ מ"ד, ס"ק :בבאה"ט בסמ"ע ועהש הפסהאחר
 כל עכ4פ הכא הה"ד וא"כ לפסז2 ש-.כים הימים אלו דכל והייט הפסח, אחרמקיי
 השרה פף שו"ת. )ושין . ניסן י:טי בכלל ת2יי לניסן שייך התקופה חצימשך
 משמע דמשרע כיון אפש"ל עכ"פ שנה(, לשבעיכמ שאוים בין זקן לענין י"דשימן
 יש בוודאי א"כ לברך, אין הפירות שנדלו דלאחר רק לדבר קצבה שוםדאין
 א' גאין רב ראיתי וכן לברך, קויש ניסן אחר עד האילטת פרהי נראו לא אםלסמוך
 בחד,1 יכדם בכ"ב וברך הרנל בזמן האילנות פרחי נראו שלא הזאת בשנהשנהג
- הפרחים. עלאחר  פרי פירות ונעשה הפוכים מעשינו ששיהו הקב"ה יזכנו 
 יר:שלים.- בשערי רנה הרים יפצחו ומה-ה לה' תודה :ק:ל בהלל הלוליםקוז,1
 יוסף וגם' י"מ סי' א:"ה היוצר ב-ה עוו"ת קצ"ה, סימן ה"א יצהק יד שו'ת]וע"ן
 ישמח שו"ת ע"ב(, ד' )דף ר"ה עט"ם לנר וערוך ז'(, אות ב' )מערכוק אהיואת
 ברטת מער' חטד שרה :כ'ח(, כ"ז )ם"ק ב' א:ת לאברהם זכיר י"ב, סי' ארחלב
 להנאון יה-דא זכרת ובס' הים"ה(, רנ"א )סי' תורה ינדיל ובק:מן א'(, אות ב')ס"

 רכ*ו[.- סי' או'ה על רלקה"ג חיים, וארה:ת היים, תורת זבס' זצ"ל, א"שמהר"כם
 סי' )סוף י"א חלק יומץ ב:ילקט הדפסתי ובקיציר, הנ"ל מדברם קצתוהנה

 חנ-ואה4כ ק"א"
 ביומא דנקפ דהא משה השיב בהשם ס"ש : בחה"ל ל. :כהב ה.1:אר(

 )אות ד ס"מן באצבע מורה עביה"ק בס' שכ"כ אמת הן ארר, בימי לאפיק.דניסן
 שיה" טקפידי' :המדקדק" ניסן בימי אילנות ברנת לכ-ך ישתדל : וז"ל קצ"ה(קפן
 אשה"א ד בברכה נכוונהו יתעצם טאד קצ"ם( )בסי' שם :עוד ניסד בימידיקא
 רחסים עליהם רבקש הזח, בזמן ואלנ:ת השדה בעצי מטלנליי שהם נשמיתלתיקת
- באדר. ולא דווקא בניסן להיות אטצריךמשמע  שלמה בכרם ראיחי איכם 
 נסי ק:דם או אדר בימי פרהת רואה אם ההיד דווקא לא: ניסן שכתב רכ4ו()סי'
-מברך.  י"ג הל' ברכות מהל' ע"ד פרק הרמב"ם( אצל )הנדפם בקוב*ן ועיין 
 שט הנ'ל בסי' שם ברכ"י ס' על וציין באדר, הה"ד ניסן דווקא לאו נ'כשכ'
- באצבע. במורה כמ"ש והיינו לא,באדר  לטוב אלי' וכור וברם הב"ג ואחרון 
 לברך, יכי אדר בר"ת שנם לררך צדה מ' משם להדיא הביא רבה אלידןבם'

 אברהם מר המפורסם הגאון מרר עם אדר( )בחהיי1 מהלך הייתי אחת שפעםחכרוני
 טזוע שלט הפלפול ה" ואז על", וברך טלבלב שה" אי-ן וראינו זצ"לחואנ
- עכ"ד. 1 רב ומעשח הנ"ל, רבה אלי' הס' את *והראה  03 מברכין ]ואם 

ש
 א"

 סימן נ' חלק התאיבה ההעורדהע בס' עיע איסי ט שאשה הטתצ
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 במכ"ע עין מטנו ליהנות חזי לא דהשתא כיון ערלה של אילן ועל בי(, )אותנ"פ
- פ'[, מיטן האו"ח שווק נטע ובשו"ת 1', טימן נ' חלק תורהשערי  

 - ל"ים כמיכפן-
 השטן, ברק ברצ"ש, המופלג המו"ב הר:ני ירידי אהו' ראש על ממעל, שמיםברכת

זית
 רענ"

 יצץ. א ז א ה ש א נ א י בק"ק נ"ק רובין ,למן וטלמה סו"ה

- , , . וכר המעמלנכת  ס" באו'ה הרט'א דפסק בהא הע*ר ואשר 
 הו'ל הא אחר, כזץ שם אין אפיי כפיו ישא לא יב"ה תי ד*אבל סמ'נקכ"ח
- ? בפרהסיאאב*ה  אאט-ר על ר"ל אבל בהיותי עור ע"ז נצטערתי כבר הנה 
 דיצא שכ' סיה( )ס"ק שם במנ"א שראיתי במה קצת נחמתי אים זצ"ל,הגאץ

 עיברם אין אהרם כהנים דגם פרהסיא טקרי לא קראוהו שלא עוד דכלמביהכנ"ם
 קודם מביהכנ'ם שיצא אבל לענין שנ"ב( )סימן הת"ס בשו"ת ]וכ"כ בכה"נ3עשה
 סק"ד[, ת' סיי יו"ד תשובה בפתחי הובא בפרהסיא, אבילית דל"ה לתורהשקראו
 סימן ה"ב יצחק יד שו"ת ]יעיין זל"ה מטאלטשווא הגאזן גכם כן לי דהרבומאז
- ג'[. אותקמ"ט  : שנתב כ"נ( )ס"ק שמ אז"ח יעקב בישועת מצאתי שיב 
 חעפב הוא איא כהן אין אם אבל דפרהסיא, מילתיא ל'ה אחרים כהמכם ישדאם

 אצלו ברור הי' יהדבר וכל, מכל כפים נ*ציאת מצות ביטול דפרהמיאטילתא
- למעשה, הלכה כן ועשהנשמש  ע"ה( )ס"ק שכט הבאה"ט הנה הדין יבעיקי 
 אלא כיי שם אין דאם וס"ל דהולק י"ב סי' יהזקאל כגסה השו' בשםדהביא
 בנדי ~תשר אולם שרד(, ולבושי זצ"ל רעק"א בהנהו' )ועיין כפיו נהצאדיא
 דמעיקרא הצדיק את והצדיק עליו ומלינ כנ"י דברי כל מייתי ב'( )סי'כהונה
 אסאד מזוי"י ההנאץ עיי"ש, עיקר וכן מקודם מביהכנ"ם ושיצא כפע ישא לאשאבל
 "צא דלא הכנס"י סודה פנוי דבכדן כתב מ"ה סימן או"ח יעלה יהודה בתשו'ז"ל

 כ' דיסקין מהרא'ל יבעוו"ת ז'[, אות כ'ה סיי ש"ח טבץ פני שו"ת ]ועייןעי"ש,
 יום בכל כפים דנהצאץ הש"ס למנהג רק הוא כפיו ישא לא יב"ח תוך דאבלדהא
 ת~צטוח מצערו דעתו להסיח צריך דע"כ ברגץ רק כפים סשאין דאין לדידןאבל
 זכרון שדת )ועיין ה' אות קצ"ט טי' אהרין בקונטים עי"ש כפיו, לישאמוהר
- כ'.( סימן יאיר בן חיחשי ובס' מ' סימןיה*דא  הדשחע לי הגיד הזה והיום 
 בשבעה דטהג מה רק הוי בפרהסיא דאבלות השד~5ה זל"ה מה*שיק דדגאיןמשמי'
 בפרהסיא אבילות נחשב אינו ל' בל דנוה: מה אבל בפרהסיא, בשבת אסיר זהלבד,
 יבאה כל שבת בנדי ללבוש איסור דנהט שם"ט סי' יו"ד הרמ"א מ"ש נכוןובזה
 תקפ"א( סי' שלמה לך האלף שו"רע )ועיין בפרהסיא אבילות די"ה סשזם השנה,כל
 מקומן 9מ לשין א~צ"ג סי' סוף ביו'ד הערך בזה קדמז כבר כי יודע אנכיאבל

 כשג[, אות אבלות מערכרע הלכה חקר ]ועיין עיי"ש, בשבת אף דטהגבניהכנ"ס
 שת אב*ת מערכת חמד בשדי ועיין ודרק, כטם, נשיאת לענין דהה"ד י"לומטר5א
אט

_ 
 ושלא נהג ד"ע דקדוש דהאר"י ז*ל ההיד*א דמרן משמ" שם שהביא ]1מה

 יקהאה יוהרא מעים נב" וליכא בחסידות מפרסם שדשא וטי בשבת, טקוםלשנות
 מ שכור והור יצס*פ, ס" סוף היו"ד ערק טדו'ם גאשרת יורץ הזה, כטנהגג"כ



=-- יו'מףלנזימ
 זו~ה חיסר*א כרב טע ע"ה, הצדקית אמו אחף אם, אבל ש9 דגאק מףחבדןחן
- קצת. טקוםבשרנף - נ'[, אות פ"פ סימן -לקמן ויין,   

 בב*מ היצם' קואוי' לתרץ שכ' )פגחס( בחח הרביפ על שמחטהומה
 דבן סהצום ה", שכהן כית האלמנה של בנה את אל" החי' האיך ע'ב( קי"ד)דף

 חרך עי" מפמא, עכ"ום נם בטנע והא באוהלי טפמא תרמ ה" עכרכפהצדפת
- ? ר ס*ק שעיב ס'יףד  ]כט'ש שטו על ונקרא שליח ע4 כן דעשה לומד 

- דוחק, זה וטה[ בד'ה קץ סי' ה"ו'ח צדק שעףבאר'ת  בכ"ק מצאתי הנה 
 ,רתמודד רק כתיב אליי נכי הנה : בזה'ל והארב בזה, שנשאל ל'ה דגהיצ טו*חוצל
 אל"צע דגבי תדע נמעה, בלא אפי' להשתפח ואפשר מ, שנש טוכח ולאעליף

 כמ*ש )יא כן כתיב לא הכא אבל פיו, על פיו שם כתיב השוממת בןכשהח"
 האיך הקושי לי"צב מאז הבאתי זה עכ"ד,--וכעין עיעה, בלא דה" וע'כהמצחית(,

 עצטה לפטאות הוצר הי כהן הא יום ט' טבן יותר נפל כ*ה( )נדה שטו4ולבדק
 ? אסר בטש הלא אבל באוהל, טפטא דאינו שפחה של דהף אטתי 4רואף
 בהא" ורק ה", עבר" דרב ציעה בלי שפירא בהאי עיי' ארצמואל ד"לאלא

 שת קע ט" הב לקונפרם בהוספה שלישי חלק יוסף וילקפ )עין הץ"ק,בוטא,
- ח'(. שת קצ'פ ובסימןב',  הארנ כבר בחח הרבינו דברי גוף על או7(ם 

 דבן טבואר סוכה בירהמלמ דהרי כ'( אות צ' )מער:ת לפי דבש בס6רהורדיא
 אות ב' סיטן ב' חוברת חמישית שנה מציט תורה )ועין אטיתי, בן יונה היההצרפית
-פ*ח,  את טיטא וטשףה יוסף בן משיח הא הצרפית דבן כ' לנר עיו ובס' 
 טת דל-ה כתב עי"ש.-]יבשפמ"ק במ:תם מטמאין אין דצדיק" טשום להח,ו%עצטו
 סופר חתם שוית ועק הרדכ"ז, בשם מהרצ'ה בהנהת וכ"כ עיי"ש, נתעלף רקטכהצ
 אות ע*א סימן יעקב שאילת ובשו"ת צ"ה, כי' יהורא בן ובהב"ת של"ה ס"וררד
-ב'[.  הילר את להחיות א"ע פימא פקנ"פ דמשום הנ"ל בימ תו'ם תי' ועל 
 בזה הא לאמו, שהחי'( )לאחר הילד את נשא היאך ג'כ מקקר' כהן, אצדיאף
 להביאו מותר הי' שפיר הילד את הה" כבר דאם לק"מ אבל ? פקנ"פ ה"לא

 כנ~ל, טתד4רמ
 מפטא, חי דאין השתט.רז בבן ע"ב( ע' .)דף נרה בטסי וכטביאי

 טהדו'ת ליואי בר ובשרת והנה, בד"ה מ"ה שע"ג סי' יו"ד על דעת ביוסףשתין
- וו"י(. טימןחי*ר  בבן ולא שיטטא מהו השונמית בבן להו דאיבעי והא 

 נרה למס' ששחך טה לאגדה מסבירות בפנים נדבה שלטי בסךס, וריןהצרפית,
-ופם.  דפה"ח.- עיי'ש )בהעלותך( אש אמ-י בספר כ' נכון ודבר 

 קבר" כד עצמו את דקב"ה טיטא איך הקשה ל"ט בסנהררן תוס'ואגב
 כה'נ דהף בטהרשיא והק' לטקום, בן דקרוי משום והי' בהן, הוא חהרילמשה
 ירע דלא בית טצוה, טת כעין הי' משה דקבורת ומתרן טפטא, איפ לבפאף
 טפטא", אץ דצדיק" כהבו ק'ד בכתובות תום' דהנה אפש"ל אולם קבורתו, אתאיש

 ואחכו'ל וכר, אדם למ"צ פמאים היו אשר אנשים רהי ממ'ש קאפהיכשרה
 זצ*ל נעהרש'ק הגאת והי' טפמאין, דצדיקים ט:כח א'כ דץו, יוסף של אתנודמוצאי
 בנארקה דהטתים בנאויקה, רקמתים ובין המות מלאך ע*י המתים בין חילוקויש
 במ )עין טפטאין אלו טהיט ע4 הסתים אבל טפמאיף אין ויאי אלו רקב*הע4

 ורנן, טפטא, אהצ עיכ הקב'ה ע4 בנארקה מת דמשה ביון חש'ב זצר(, הץמעאר
 פי על ה' עבר מא%ה שם רסת ההודוש בסקש הפסוקיפ רנמוצך היפב מצן)ובוה
- ובעצמם, בצרו ה' %% ויקבר עיכ ט*מש אימ איכ בנארק*ה( 4ארש"וד  



צ" יוםףננזי
 התיהטת אים לו אין דט'ר הקב*ה, ובץ בףר שיוא כהע בין להלק ס3הא "לקץד

 דבק רק טנשכרות לנמרי נפשט שיוא וכה'נ הנוף, טצר רק במ עםוהתהםץת
 אף ולכן דגע4 טצד לבמ לו שיש החיבו נפסק עשכ החני, כולו ודוא בה'תטיר
 וורבוה דגשטה טצר 7(טקוכם בנים נקראים דאנו בהקנ"ה טשא"כ ספמא, אשלבמ
 עוך יילקדינ ורףק. למשוג א"ע לפטא יכול דר' שפיר הקב"ה לכן לעולסג טשסק 4רנוזה

- וכה'נ4 טתטוסאת  )שבת דל מאטים נא פשעקע הגאבד'ק דיב ניסי פ" ויפה 
 דלכשב41 קכורתככם', תהא ,שם ל4ע ואכם טופב, התורה טקבל" אתם אםפ'ח(
 ק'ב[ ס*טן לקמן ]ועין כנודע אותם הח" הקב*ה אך נשמתן, או יצאה ה5אקשה
 2' לעיל שרבאתי התדם' כקואו" ווא כהן הקביה מ,י להם עצטו פיטאוהאיך
 החוהת4. מקב*ם ישראל אם תעח והא למקום, בנים .ד4וק טאוהם כחירדצםוצר*ל
 שבמ. ייל באטת א'כ בנים, דץ להם אין אע אז הרכרה, טקבליבם אץ אםאכל
- תכט, קטרתכם., תהא *שם לאו אם ח"ש להחיותם,יטל  נח8נ דגבי כי יען 
 לסועד. חזון ועוד בדברים, כעת אאריך לא ע'ל הודעתיו טראש כאאשרלררכ*

 ו--
 ה אהף לכת יוכל לטען בנתיבותיו, רצ*ח ישמל באדגה, ד1"שוהנמ

 כט"ם. לו הטאוה בלונ-ח ימץותוות?,
 שווארטץ. הכהןיוטף

 - לעה מימן-
 =ם== ! תפארת צבי שו"ת מ' על והנדות הערות====
 שף אשי נשטטו דאם דורא הושעף ט'ש 7(באר האתך כ'ב בטי'א(

 שלא בעיני ולפלא ע"ש, פקח או חריף הנקרא הריאה לנקיבת חושש"טעיקיו
 פיקח, קוראי' עוף של דראה ש2' תקע"ב סי' ח:לין הף"ף על יש"י דבףהביא
 דפום דורא בשערי ובאמת ד', הל' י:"ד פרק שהיפה הל' טיימוני בהנ'הוומץ
 יוסף ףלקפ ]וע"" בה'א, נ"כ ודוהף )בה'א( פיקה נאמר ד,םנ"ה( )שנתבאזעל
- ר"ה[. סיטן ו'חלק  

 אנכן נם דצה ! ביהק'ב לחיניך החריכים דביי' טאסף נ"ר בסי'ב(
 פה, מכח שלא אהרם מטגים נם הוספית הרבה עם שנתהם לפני כושתקנצתי
 הליפצ"מ קא1"ע ]ובעל מהדברים, טקצת מטמ העתיק ד' חלק ישראלובשצר
 באמהאד רזיבת וההליף לא, וכלל כלל שטי הזכרת בלי בספוו העניןהדפים

 התפ5ה כי לדעת וואת ! יעשה לא וכן הקורא, עץ את לסטאלעפבריה",
 .צפנת האיטת ורב בכמת הקטן בספרי ועיין זצ"ל[, הניאץ מושה עשה שםתזמת
 סיטן השדה דודאי *טו"ת ועיין פ'ב, סיא נ' הלק השדה פף ובשו"ת ף שתפענח'
 )בקפר לקמן וטשיבח נאה באופן טסורר הדביים ונשן חזה עתה בארימת[,8ץ
- פ'1, סיטןהזה(  

 בהורת טרעח" יצאו הבהמות כל כמעט אשר שדב ע.ד 4נ בטי'נ(
 האפבה "ט מיב הנה ! פריפה נמצא רדמקות ולעתים דטיעושא טיעוטא ורקכשר
 עוו4טשא דראדאטישלא והנאון וי"ן, סימן טהדו"ק עננעל טהר"ש בשףתנדולה
 הו*מ מ בו, עולתה אץ אך קצת, המדה על שם הפףז ]ובמחכ'ת בזה,הארך
 לפניו[.- השאלה בהוצעת עמללאותו



 יוםףננזיצו

 עףשרה למנין "טדאל פ:יטעי לצרף דאין להלכדה פסק ל*ט בםי'ד,(
 ש4פ"א( מאד ה' )מהנאבד"ק מרדכי לבויטי חוו'ת לאור יצא הללו בימיםדגה

 לפ5פל מעל' דלא אינשי עליו קטו כי ושמעתי כן, נ"כ כתב ט"ו סי'וכחאףח
 מתץ הכדלו לקיים ומצוה כעכותן, הלכה קימ'ל אנן אבל דנא, פסקאעל

 סימן נ' חלק השדה פיי ובשו"ת ס"ג[, מימז שהר חלק יוסף רלקט ]ועיןהעדה,
 שנח ובמאמף כ"ה, סימן סופר התן שי"ת ועאז דביים. אריכות בזה "טנ,

- נ"ט. סימןיאביעית - ס"ה[ סי' לקמז בזה לעיין מוסיף הנני ]ועהה   
 עמו ששכבה עא בנה את עשהרגה לאשה תשובה מסדר מ'ה בםי'ה'(

 ההת'ם רביט תעע' בזה מביא שאינט המפורסמת בקיאתו על בעיני ופלאבטטתה,
- קפץא, סי' חו"מגהלק  צדק האבגי מ"ש יק מזכיר מדוע אדע לא נם 
- וע"1, ע"ה סי' חארה "בפנים" מ'ש ולא ספיו",.בסוף  אל" דבר שרה ]ועין 
 ע1'ת כ'ב, סימן )ירושלם( יוסף יד ש:"ת ט"ו, סיטן יצחק עלת עווית פץ,סיטן
 מרדכי לבועוי ושו"ת רצ"ה, סי' או"ח שערים ובית צ"ד, סימז )חאדרוב( יו4'הי

- צ"א[. מימן חיו"דמהדו'ת  ופתחא סק'ג, תר"ג סימן או'ח על חיים ארהות ובס' 
- בוה. הרבה צ?נים יש קפ"ה. סי' סוף נדה ה"ל ע5טטא  

 מצוה חימך ומנהת צ"ט, מי' אריה הכה"ם בשם הביא נ"ו, בםי'וי(
 חיובו קידם ע"ע שמנה הימים לו עילה אם טפה"ע ימי תוך עשהנדיל בקטןערץ,
 ערק מהראם שי'ת נם להביא הול הנה בדברהם, וטפלפל אה"כ לברךשיוכל
 ישרה, בדרך היך זמווילים טובים בדברים נ"כ בזה שהאריך רס'ם ס"חאושח
 שם[. ובהנ"ה ל'ז סימן ח"ב השדה פר ש'ת]תץ

 חבילות חבילות מצות עךיטין אין בענין הדבור הרהינ פ"נ, בםי'זי(
 סיטן ח"נ יצחק יד ועבאת ב', אות השדה הלקת ס' ע5 לציין והנני נאה,בפלפל
 בתפארת ראיתי ומאז קי"ב[, סי' חאו"ח מבין פני שו*ת ]ועין בזה מישקס*ם
 אץ יכאן לכאן שעלה א' הדלקה : בזה"ל שכ' ט"ז אות פ'ב שבת"טראל
 שקנה זק: טפמ ונם שיבה, מפני לקום הקב"ה מדציוט ס"ד דוכי הבילו4 חששכאן

 מצות ב' כעהטה יה" ת'ח, שהיא שיבה ממני או כאחת שניהן מפני וא"כחכמה,
 כתב עב*ת ועהן עי"ש, חבילות מחשב לא א' שהמעשה כל עכ'ח אלא ?חבעית
 מערכת כללים חמד שדי קל"ם, סיטן הלף מה"הא שו'ת קל*פ, סי' אףחטפר
- ס"ד, סי' חאו'ח ערק ומהר"ם לאט, אותהאלף  וסימן י"ב. סוסא לעיל ]ועין 
 עיט[. סי' א' דוטדה פף ובעוו'ת בטפו ב' 14תל,א

 צ*א, ב'ק בהים ר"ת דברי על הק' ד'( אות ל'ז )בסי' שם עדדח'(
 ע'ד מ%4ם ד8פור וקרא אחר ובא בתורה לקרות ש*ץ שקיאו באהדשפסק
 דהמהפלל תקפ"ח סי' ב4צ'ח דפסק" מהא אמן, לעטת יכול שמר טא1םזהר,
 חהעהה הצביר, את כגוזל דהחש כהצום הגר'א וכתב אמן, אחייו עומ' אעבזעקה
 הג"ל, ר'ת של הפסק לקיכפ אפוטר איך ולפרץ ע*ש, דגי14ץ על מסכיםאחריו

 העה ת*ע, ? עצבים הי'ד %4ם יצפרך לא ואמאי אמן, לעטת לו אטרדויי
 דאסברא לפהט אדרבה השין אחר אולם נכגה, והערה נאה קוער הואלכארה

 לכג מרחנה להיות ששריך ש"ן דבשלטא לענ"ד, קהשי' כא אע דל הנר*א*
 ח* אך עצמה חלק למחול בדעוצ אמן לעטת התצה היחיד זה אס ושצדי", עפחש"ן מ8עם אסן, אדייו לענות אפשר אי א'כ ציבור, ע1ל לתבן לכה"8או



צו י1םףננןי

 ה8ם חלקם, מחלו א' כ5 האת"ם ם אם ידע זה עיד ושין ימחול, מיאהיכ(
 הכא משאיכ טרגמנע, זה אבל אמן, דעתין אהע מחלו שכים דידעמהשכחת
 וב", מינ" ברכתו לו לסוצל ביץ הלא הנגזל, הוא הבעה.ב הוא לרצרה,בעולה
 -- ודרק. עינים, טאירים הך.ת דבף וא"כ לסחול, דהיאלאגפשך -דאפסי (רוו מוחל, ואינו עורף קישה הוא ואכם אטן, לעמת ויכול מלן,ו"ימ

- -
 - ל"ו סימן-

 ורשהלה בשם פיברת, וחכטוה בתירה בעטרת, שכתר 4יש ותשאיש תתשלוס
 צרור ובושני, שופכני ובקי, ההריף ומקדם סאז ה-ימפ אוצי כמדנאררת,

 אבן נ"י קאטה יוץושיע טו.ה וסבר, גטר המהצבר, מעין יאסר, תהלה יוהשר,
 לה פוטנאק בעיייה

 ומה -- ומע וט ק%מם, טמ"מם "%שמם, פרף הצומכ,דברע
 נ"46, בשבת עמבה לוצת שף דלר" צץ שחבן במי השמ לפש"ששהשר
 מףפ אצו "ףצתר בליב גם ןכ בהי, נשר קקך ולע"ןת להת" דעתודסתטא
 "ל לכאוה הנה --- ? למתר יפדמ דעע ~ץק ל"מבעת, רכ ממא לע()מיה
 ]עףכ זאץ מעבמ' מימם ד' אץ יצמ דמחט ימ בשם כע במנהות וצמעפעהש
 אי 41פלן ל ףכ ב/ בירט אגד דא"צ מכש"כ א"כ האץ[, בשם דמצה פ'גבדג'א
 למחר יתירמ דבוודשר *מר מכל לא לפיאז ש"כ אנד, צתך לולב לם'ד אפייאי,
 כלל, אמד צריך יה" לא דלמחר כיט כן יקהשה למה כי גמור, קשר לקא%רכדי
 העה אנד צריך *לב לט"ד שפיר א*כ מהלכה, שם התוס' דחאה זו דעה באסתאך

 מיטן אר" חי בשו"ת זו העיה וטצאתי והדרק.ל.-וחפשתי אנד. צרך ב'דבירפ
- בפלפול. שם יהאייךפ"1  "ט סיטן טהדויק בשמים הף בשרת ראיתי גם 

 אצאימ דבקשר עריז, ס" או"ח בע%"ע דמבואר עפי'מ וטתחן זו, קוער'שהביא
 ולפ"ז סק'א, שם במנ"א עין אסור, מדרבנן עכשפ עצט, יום באורצ לדמירעוצר
 שרי הף דרבק, איסור רק ד*כא כיון תפ5ין, נבי דהתם לר"ח, דס'ל לוטרנהל
 רק אגד, א"צ ליב דסשל דרבנן דלולב באגד הכא משא.כ הפלץ, בדוןמשום

 דצש"ו ק'ד( )שבת במהרש.א ומבואר ואנוהו, אלי זה משום לאנדו, טצוהלכתחלה
 מאצם ישת עושה שהרא דיףפ דרבנן אימור כרחה לא וא'כ סדרבק, רקאימ
- עכשר. דרבנן, אמדמצחע  אלי דזה אמר" "ר דאף לזה צריך לא לדעתי אולם 
 מפוו"ש דהף דרבנן, ה(ושר את דחי לא אעפ"כ דאוריתא, ההואמוו
 תשמף' וכר התחום את טעברץ "רן וכו', הנל את ספקחין אץ ל'ב ריהבטיצ"
 סדרבנן, רק אחצ ושהאישר )אף דירפ העול'ת דחי דעימי עאצה דאץ  הפעכ(בנם'
 ה"רשר נדחה לא הכ*נ היכ שם4 ברץ כמבואר תיקמ דאצדיתא כעין רבנןאבל
- תץק. האנורי. אלי זה מפני קימא( קשל ושאינו )קשרדרבנן  יוסף ר5קפ ]וע"ן 
- סיא,[ סעער  

 ב,שרא אכל האיך ורשם יא( )חולין הש"ס פיך דמאי שוקשא ומהב'(
 בו ד4שין השפ רוב לברוק יכול חשיכ בת'ר, דאא4 ר'ם מורה קטן דשיתא ברובאהלא
 לר"ש אף תהול כל5,נקב

 בת--

? -  טפר בעפ הצבא ץ אשקהש" דידעויו כבר 
 לחיי אלם חהל, אאצל עסף סר הצשן בשם ני( 6רם שף עשה .סלל)"שה
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 דהיעופ ובטטהריץ דגית בכו אלא קטן דאזתא רובא לומר 85ש כאן דעד*'מ
 דאז*' רימ כגידה בזה כשר, טהשר ה-וב הטיעופ לפי ואף בפ'ק והחבבפע
 רוב אם אפי' שחיפונ במקום הסיעופ ניקב יהי' אם טהצפ הכא טק1א8כבת-ר,
 כלל רוב כאן ל'ש משלא פריפה, הבהמה כל 4עפ"כ ףפוג שלם ידך,החשט

 בסונ" שאר חלק השדה תטאות בס' )חעיין וררק, לנמף, ה*וב את מגרעדהגרשפ
- פ'ס(. סימן ו' חלק יוסף ובוילקפ ג"א. אות רררטהדספק  

 מפר"ט" כיצר מ'ו( )רפסור' במתני' ז4ל קונ"ן ליור ר' הני קחציי  ושד0
 ושא הא וט', שתאפה עד שם לה תקרא לא אומר ר'א בהשפ, בפוטאהחלה
 ובמס' כיצה( מס' ר"צ )כמבואר בטתבת חמץ סשל וב8ש שמ1ר, טתלטטידמא
 דבי'פ איתא מ*ח פםחים ובנמ' מככשה, יתיה דיא דטתבת מבוא- עיחיטא
 ארעור והגה בשרם(, מע )והוא חלה מחרעור נדי שער צטן אץ פסחיצל

 חיכ ד( משנה פ"ב חלה במס' )כמבהשר מטיח אחד ועא פטאה חלההפרשת
 חינו ביצדנ לשזעי .טע לא ממט אחד א*כ בצים, מ'נ דךא העיסה א1כלכיון
 דנוף כתב קכ'ז( סי' )חארח סופ4 חתם בשרת דגה - ? לב"ש בב4 קליועובר
 ממנו נעשה המים תוספ*ת ע"י מ"מ בשףם, מאג אלא ליכא דבקמח דההלהדחיוב
 ממט ממ'ח ש' בקטח. - ולא בעיסה בשרם ממיח אחד הח1 והפרשה ממם,נשד
- והבן. לביש, כותבות כארשי מבביצה, -יהרויא  )ח'א מאהבה תווובה ובס' 
 מביצה הינו מביצה גדולה הוא דטתבית דאט*י' דהא דהנה : כך ת" קכשא(ס"
 בחלה דאט"" מה והנה יותר, גדולה הטש קליפה בתך _מצה אבל ק*פתדנבלי

 ממ"ח אחר לפי"ז וא"כ ק*פתם, עם היינו ודצמש בשרם מ"ג מחזקרע אםדשארעורה
- קסיב[. סימן חיביח מהר8א שו"ת ]ועיין עישש, מטתטת יתיה וואבחלה  
 ארעור דמחשב דמיט כטרעבות דל"ה אף עובר שפיר דבחלה לתיו, אמרתי0גכי
 מקומות בה-בה בש'ם כוה ומציני ביעור, לענין אויעור נמי מהשב חלה .לנביוה1וב
 דחה אבל כן, שת" י'נ סימן נ' חלק נ' מהרו' ומארב שהגל בשףת אח'כורשררמ
 בעי הל הואזל לי' דאית מאווס היא לר.א, דעובר הטעס כל דבאטת אזט,דוה

 נשאל ואם לשאול שיוכל רק עובר אינו חלה שדוא זמן כל וא'כ עלושכרתיטל
 וכתב בווש שהאריך שאח*כ( ט'א בס" )וגם ושי"צ חייק, מטתבות, פחותקה"
 אמאין הפעם כל דהגה בפארפות, גס "ל ואולי זו, לקהשרא תירוצים זכמהכסה
 מנחויעי -תי עיסה בעיפללף1

 שביוהר החמץ, מן העיסה לשמור כדי דוא חלה,
 לפ"ז וא'כ שם, פסחים ביאוא כמבואי הודכיץ מן לשמרה אפתשר זר זהסארעור
 או מצרפן, הסל אז א' בסל נתנם אם ואח'כ עצטן בפמ עיסחן כמה 4שאם
 כמו והץ שכ"ה סי' ייר בשרע כמבחשר א' בנלי כמו הף בטפה אהזן פכסהאם
- והבן. מכותבות, יותר יהי' חלה השזעור אז וא'כ 91,עיסח  דמבהשר דהא אמ"ל 

 בשנפמאה אכל בשוננ, כשנפמאת רוקא זו מט"ח א' להפחש צקכ" שנפמאתדבע"טה
 דהכא מתנ" לאוקמי *ש א'כ דחלה, במתנ" עיי"אש מכאד, א' להפ4יש צריכי' 04בב0יד,

 "ל, בהניה(.-ועוד ק'א סימן נפתלי בית שרת )ועין ודרק, במזיד, העיסהכשנפמאת
 ארלוש להית יוכל וכאז בנמ', שם כמבואר נרל, שיער ווא חמץ. ארעורדצמ1מת
 טה*ת ל54 ער ארמר"צ החלה וישהה בבקר בפטח אפ" או דפסח, א' :בלל..עיסה
 וייי' היבה זטן לחלה ארשא* הבצק "צהה א'כ הערב, עד ..לשרט עכל לאט

 ביצוע דצי שההש בטית דט יהי' א"כ עיטת בו להחם"ן רא:י יהיי כי עדא"1ר
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- קי"ד(, סימן ב חלק .וסף רלקם )ועיין וק"לו תקנה. ר'א אטי שפירוא'כ  
 בד"ה ]עיי"ש ע"ה סימן האו"ת שערים בית בש:.ת אה"כ מצאתי האחרון זהוכתי'
 ההמ.'ן לא שעדיין החלה כשמפריש דאף רלק"מ נ"ל : בזה"ל כ' ועוד דץ[, מןובר
 יתהמץ פן העיסה מן יפ-יש שלא היישי' א:ן הא מ"מ מביצה, מעט פחותדןא
 שתאפה, עד שם תקרא לא ולכן בב"י :יעבור מכבזצה יות* יהי' וודאי כאויתחמץואז
- שניתן. ד"ה מ"ג סימן האויח מיפר שבט שו"ת]עזין  דהא לתרין שמעתי גמ 
- התנאים, בימי ול"ה דרב חומרא ה:א הלה מש-עוך יותר בפסח לעשיןדאין  או 

- דרב. דינא להך ידע דלא או לה, הש דלא בע"ה מירידמתמ'  בטאסף ]עיץ 
- מ"ה.[ ס'מן ב' הוברת ב' כרך עשרה ארבעשנת  ראיתי הדפסה בשעת ועתה 

- עיי"ש* אופרם ביטני לתרין ג"כ שכ' ם"ו סי' יהודא קולבשו"ת  
 יצ-יך בשערימי שמו ויגדל ירים, קרני ה' והיים, בשל:ם אסיים,ובזה

 כנפשן. איהבו כעהירת נעימים, ושנותימים,
 שווארטץ, הכהןיוסף

 - ל"ז סימץ-
 לן"ק. תרס.ט שנת סיון ח' עש"ק 1' י:ב"ה

 חציו נטלא ה"ו"ב האכרך הרכ יך-יי ל:כיר הוילמ. וי וביכי 1".י: ש*םשפעת
 קרוים אהרן כושה ס:.ה :כו' יפי שרעתו כהן לו רכ יריושטמם

 .ציי, ך א ב נ ע ק א ל כהגאגי'קנ",
 לעלות נבחר ני קרנו הימת על מךם בברכת מברט והנני הניעמ,3ע"י

 עה'ת *שב ערוכל בעורו ה' יהי והגליל, ק א ל א ס נ' בקהל ה*בעת כסאעל
 אצל ראה כאשר לקה"י, נראוי מה-ה ברוח ערתו את ףנהל משבות, ב4ועטדה
- וכו'. הרבים את 1'זכה ה."ו, הצרק-ם הגאומםרבותיו  מסי הנדפסים העלים 
 יקבל ימים איזה ובעוד נ4, האריר הגאון רבינו למו"ח מסרתי אברהםב'ת

 הערות איזה בזה רהטכם והנני בהם, קצת ע-ינתי אנמ גם והנה כמבוקשו.ההסכמה
- הפנא., מסת לפיקצרות  

 עא ההולכת עגלה על ל'סע היתי יש אמ ב'[ ]בסימן השאלה ע"דא(
 בען"ת ארוכה תשיבה יש זה בענין הנה ! בשבת ]אייזבנבאהן[ נלבד האשכח
 ובשחת דאורי[, איסור בזה דיש שהעלה ]ועיי~ש צ"ז ממן י' חלק סופרהתם
 אלעזר יד ועה"ת ט', סיטן שלמה יריעות ייטו"ת נ"ה, סימן חאו"ח אסאדמדו"י
 הרי שו"ת ועיץ פ'(, אות )דיני-מלאכה שבה בכלכלת יעג-אל בתפארת זנם כיד,סיט:

 מרושלים( )הי:"ל ובמאסף קי"ג, סימן ו' הלק יוםף וכוילקם קפ"ם ' ס מהד:"תבשמים
 יעקב שאילת ובשו"ת ז', סימן איש עילת ובש,"ת ל"ר(, וסימן ט' )סימן ב'שנה
- מ'ה.סימן  

 יב"ח אחר חי וע:דנו חצים, בו ש'רו ביטור ג'( )בסי' שהאריך מדב(
 ותיטזברו זי"ע החת"ם מרן לפמ יצ"ל המהבר ה:און הציע זו 'טאלה 1 פריפהאי
 סזמן ]החך,ש'ם[ תשובה בפתהי נם דבייו והובא ;-"'ט, נ"ב סימן בחיו"ד נדפםע"ז
 'טערת שנה מציון ובתורה ל"ה סימן מהדו"ק הי-ם מח:ה שו"ת ועי" סק'ה,נ"א

 ---- נ'. אות ע"ו סזמן שמע'ת 'טנה יבמאסף ט"י, אות ב' סימן נ'חוברת
 הנקיא ה:ים מחרצמם הנק*טה הומ'ן בדץ ו'( )בסי' מפלפל ואשרנ(

 8ורצגי הבש אגי*טימם אל*) הוא, הרא לש וחרצנים פורצני כי טץק כברטרצמ,
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 שבזה זצ'5 הנאת סאדטו"ר השמעתי חרצגים, כן ולא במים, נתמדו שכבר סהדוא
 ח51 חגים דחרצנים שם"5 הרית על סק"ח קכ'נ סי' בידד הפדז נךשהט4הצב
 בסם' והא תח5ה, בסים כשתסדן דוקא יב"ח אהר מוהרימעץ

 ח"
 *רתא קש

 וא1אלו עליהם כח5 שצ5ה ההרצנים מן נדגה מוה וןטרא איק5ע תמר ברדדמי
 סי עדיץ קא1ה ר*ת ולפישד ההק יב"ח דלאחר 5: וד,רב הם, סיע"ס די5סאיח
 ן בקהשר' קדמו )וכבר עיי"ט, תחלה בסים נתמדים ההרצנים אותן וצהיו ללדגיד

 שטווה ד,1ב כי יען היטב סתור*ן דג"5 ועפש עיהש( 5"ד דף ע"ז בסם' חיםדהערת
 מצאהי תתה וכ"ב[, כ' סימן נפתלי בית אב'ת :עיין במים, נתסדו שכבר ידע ססילאבמורצני
 שהאריך ועיי'ש כן, נ"כ שכ' הס' שבסוף בדר:ש בסונקאמהט( )שנדפס חול עס"סבחתשם
 [- ב'. אות ק"ז ס" חץ"ד סבין פני ובשו"ת מ"ה סימן ב' ה5ק יו"ד רננה כנף י1"ת חגיןבדפח"ונ

 סנכרם מסת ייקח 5קב*ן ס:תר אם ט"ה( )בסי' ושא5ה יע'דד(
 הנאת זקימ נם בזה נשאל הנה 1 הטאת לא:מים דהכד סישום ביהכנ.סלשירך
 אבני בשו"ת ונם י"ד(, סימן )עיי"ש בהשובה חהאריך זצ"5 ארי, קול )בע5האייר
 סימן מהדו"ק ש"י תק1ירת בשי"ת גם ועתן בזה, דברים ארכת כתב י"ד ס" )סינעט(צדק
- ס"ט. סיטן ח"ב דהצדה פף ובשו"ת ס"א, מימן שערים בית 81א1יתטהה  
 5עבוד ההי*הי אשר אונגאץ( )גדיי שם" אנאר "תו5דות בס8ר ני אחיעהוהשנב
 הנדו5ים שם סי והדפיס נ"י מפץ היקר אחי כבו שכמו ע5 זאת נ8ל]אחיכ
 בספרים נזכף זצ"5 איללמאנן אברהם סףה שדגאץ מביא הנני ג"ח[, ערטארן
 וחחו"מ קפ"ו, סימן חאהע"ז וש"ח, *ט'ב, ימ"א, נ"ב, סימן היו"ד חת"ס א1רת :דאיו
 סיטן חאו"ח אסאד מדי"י שו"ת פ"ז, סימן האעה"ז אש אמרי שו"ת קא,סרמן
 הא:"ה מופר כתב ער"ת וקכ"א, 5ץ, ג', סימן ואהע'ז ק"ל, סי' והה*ד קעץ,ק,ן
 א5עזר יד ש:"ת ם"נ, סימן א' הלק חחמ סחנה שושת ת, סיק ידיד קיעמ4סן
- ס'ה. כ"ג, ט"" ר,סיכע  בהקדמה כתוב הוא ה5א ודוסהץ עה מנךב*ן תועלה 
- ואכם"ל. 1"ש. אחרון ל~ור זכרון5ם'  ב*נ"ה. הדו"ש ידידו בזה והנני 

 שווארטץ דכהןיוסף

 - ל"ח סימן-
 ==== חאהה הבשם ערוגת שו"ת ט על ודגהות הערות====

 חכז"ל דתקנו אשכחן ד5א גדו5 כל5 להדש העלה ףז, במרא'(
 נפי5ת כנון דקעביד דוא סצוה דלשם מוכהת בעצסה דדוטעיצד, דדכא א2[אברכה
 בעצם  דהמעשה היכא ס'צא"כ כן, עהצה ה" לא וראי ס1ה סחמת 5א דשרליב
 ל~שבח פעם הף וזה ברכה, תיקנו 5א בזה מצוה מחמת דעבר דךבחה בה"רן

 להרסב"ם, דאור" ס'ע שה:א עיוהכ"8 באכי5ת כנת ברנה תיקט שלא טצחעבככאץ
 סצות ע5 ברכה תיקנו 5א למה מ-"צב 2זה ז'[, אות קשז סיסן 5קסן]יעין
 המעא1ה אץ א"כ יום, בכ5 הנהוג דבר דהוא כיון 5אביונים, וסתטת סנותכהצלוח
- עי"ש. ע5יהם ברכה כל5 תיקט 5א בזה קעביד, מצוה דלושם מוכהתבעצם  
 סל לא כא5ו פיע ולא מ5 ק5"ז שבת במס' דאי' הא לישב בוערו עלהועפיץ
 נ2ה ת5טרן סמ*ש 5א הפרק נכ5 ס'פ ומרקרקי' וכף, קדיצט א,שר *עמיהד5

 לא ה8רק דבכ5 יטב סתוףן דג"5 ו5פי ? הואת המשגה אש2[ כאן רקהברכה
 על ברגה ושקנ* דלא ד*ל טא81 טילש ברטת ושל נוטה המש טשו לוטר ה1לה"

"ן
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 תשר 15הל4ם, ונבעומם ערב"ם ע1נם לפי ט1ה, לע1ם שתהצה מוכח דאינו1לה
 אאן 5ריעה סצות ע1כן וכיון פורעי', ולא מוהלים רק ונבעונים ו1הערבים רדוע טל,לא נא* 5רע ולא סל דתנינן עתה טשא'כ ני[, אורז נ' סימן לקמן ]תיין הואהנהת
 ע*, לברך צריכ" ומעתה אותה, מקיים מצוה, לשם דרק ומוכח הנווג,דבר
 טקרי בם' נ' )ועד"ז ודו"ק, מילה, ברכת של נוסח כאן דקא הש"ם מפרשיכן
- עה"ת(,דרדקי  טבה3ט אין אסאי העולם קוויי בזה ליישב בדעתי עזה נם 
 לשיה? בהגהותי ]עיין כוסות ד על מברנין אין ומדוע שבת, עול סעודות רעל
 רחר* מצוה, לע1פ הרברים שעושה מוכח שאעו לפי ס'[, סימן ח"ב השדהפף
- ודו"ק. ושותים, אוכ4' אהרת פעםגם  8בר3" אין מדוע זה דלפעם קשה אך 
 ישז ליטם כחזב אינו אם כי טתב מצוה לשם דרק ג"כ דמוכח ס"ת כתיבתעל
 3ויין ודיק, מצוה, לשם רק הדבר דעושה מוכח הרי א-כ כלום, עשה לאאז

- שפ"א(. סי' סוף וצערים ביתשךת  
 4ךף סגלה בסס' דאי' ע"ם העולם קושי' ליישב כתב ק"פ, בסי'ב(

 "8האל את ובפל בתעמת, פסח של ראש!ן יום שהעביר מרדכי דענור ע"ב(פ"1
 גרולא עבירה הי' הלא ניו"ט, שהתענו דוקא זו ענירה נקט מרוע י'ט,סשטהת
 ג' התענו הם רהא פסח, בליל אכלו שלא מצה ראכילת מ"ע שבטלו יהואמזו,
 35ית וצא מצה דשיעור כיון ותי' ב'(, דרהצ ח"ב דבש יעתת )עין *לות זרימים

 בכטתבו4. התענו ואעפי"כ מצה, כדת אכלו וודאי א"כ בככותבת, העניתועוישר
 ע4א( שיה ]דף מ חלק השדה תבואות לס' בהנהותי כן כתבתי אנכי נכםהנה
 שי,וו ]וומי' קכ'א, סומן ההד,אות ציון בנין בשו"ת שכ"כ אח"כ מצאהי אולםעי"שי
 טיאן מהרית חאו"ח מרדכי לבהצי ובאוו"ת וי"נ, י"ב סימן ח"ב אהע"ז יצחקבית
-ט'[י  תשאה ואל תאכלו ואל עלי וצומו כפילא הלישנא למרש בזה ומ"ש 
- עח"ש. אי עטוד ריש צ"ד דף לפורם משה תקון בס' נ"כ כהובכן  ע% ואהפלא : שכ' די( אות פ"ב, )בסי' שם וראיתי רביעית( )שנה המאסף*רי 5* א1נ 

 דיזך שאמר דבוטעה בקצרה, פ"ח ובאמתר' פ"נ בפרדר"א מבואר דהלא הרורגדולי
 הל8 כמתטה מרדכי היי ימיכם ג' זלשתות לאכול מבלי אסתר מאטר אתלמרדכי

 ואתה סנהדרץ ראש אתה לו השיבה מצה, לאכיל וצריכי' הו"ו פסח שלעוייום
 טוטב אכילה, בלא ףשנ מרדכי שמע הפסח, למי ישראל אין ואם זה, דבראוטר
 בא.45 שבת לענין שאמת למה דומה פסחים, הרבה שיקיימו כרי א' פקחלחלל
- ליתא, טעיקרא הקוש" וא"כ קנ'א(, )שבתזה  

 האיך. איהו, משתקין שמע שמע האוטר דאמרי' בהא י"זי גכסום"יג(

- ? שמו'תקורין  שלחיש לפ1 שד מי הגאק ט"ח עמד כבר זו הערה על 
 רא4-שה שקוא כיון נ"ל ה" ולכאור' : כזה"ל שלו, הכתבי' כאטתחת וסצאתישנה.

 שיהוי ט"'1 עול לקבל' ולא המצוה לקים רק שהי' ניכר הטעמים ובנלכתבנקההית
 בהכות רמס' בפ'ק אמר דהנט' לי תמוה מ"מ אמנכם ח"ו, רשיות כשתימיאה
 לקרות מותר שמע ראפי' ט% רבותא קאמר ולא להשלים חייב וויבין עפרותראפ"
 ואה4 ? נ"פ כשקורא ליה טשתקי' שתוקי דכעלטא אע"נ מקראשמס

 .*ו שאין ודיטן עטרות נקי' לכך התרגום על רבותא לאשמע" ההם נחיתרהגס' אפעווי
 חייל ט"ם ואפ", ר"ה ע"ב ח' שם התום' כמ"ש ירהצלמי הרנום אלא ירועתרנר

 י5הפ הנאה"ק טק לפני יאת הצעתי והנה - י נ'כ רבוהא הך רגם'לאהטטעי'
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 י1כ]ףלנליקב

 דיחיד כירהצלמי שפוסק להב"ח שבע" לא : בוה'ל לי רשרב מסינעפ, "נ"ללב
 בלחאש ב'פ לקתת ברבים אפ" מותר וכן ש:מעף ששן בטקום בקי אפ"סותר
 בכיק דדונו בהא לחלק דאק הטוש"ע כפסק דקימ'ל לדיק אפי' אלא לק*ט,48כ
 ודרימ וקורא דחחר ס'נ בס" טבואר היי לבו כיון בלא אבל ב*פ לקיות אמא*צלבו

 איכ ותסצא, וטשבצותש"צ ומנ*א בם"ז שם כמבואר דטי כבלחש בקול וביחידבלחש
 הינו שוטע" ש"צ ובטקום בקי אפ" נראה ועוד הצרי, ביחיד קורא דויבשטךת
 טחד לצורך אשיא ב'פ שומע" בפמ קורא אם דהקא שף נט. רמם בטקוםושהף
 לקתרו ומצותו הכאררו שכך בשמוית אבל ב"פ, כופלין למה דאל'כ רקיזתכב'
 אן'ת )ועיץ עכ"ד, לכ"ע, שף וודאי זה לכן רארות ב' משוס חשד כאן איןב*פ
 * שנית(. דיה פ' סיטן חאו*ח צדקאבני

 תע'ו ס" אשבממא הרוקח דברי נטן על מ"שב קט'נ בם" שם,ד(
 הם דדברו האחרומם ותמהו בה, יכשלו דפווצש, לפ:רח יה" לא אפיקומןדאכילת

 הטובחר, טן טצוה עשה דלא אלא שאשע ד4ה שם דמשמע כ'נ דנדר שרסנגר
 ש'"ש, כותה בעיק באחרת תקנה דיש דהיכא שהעלה היהמם הפו'א עפ"דא"
 למ, חה" בד"ה ט"א סיטן נפתי בית בשו"ה זצ"ל הנאץ אאמושר נם תירץכן
 סינק לעיל ]ועין יוסי, ר ב' סתירות על היעב"'ן בקושיי בפטושר שכ: האריךנם
- קכ"ח[. סימן ף חלק יוסף וילקפ בקתפרם עםכ',  

 פסחיכ(, שיל ברבים הלל אכיררע בעמן בדפח'ח האףך קמ"ה במי'ה(
 ולפלא עי*ש, תתמדדו כלא הף אומף' ובביהמד*ר אומדם אין שבביהכנ'ם דבעירודגיא
- ? א' בהצר הף וביהכרם כשביהד'ר אף בדעה'מ תפלין מדגחתט"צ  עיו 
 ראיתי ל"ב[, סום'י לעיל שעקיתי בציימס ]זיין 4א סימן היףד משה "ארבושףת
 ולאחריה לפניה בברכה ההלל את נמר דל א"ש מהר"ם הנאת שנם יהודא וכרתבם'

 ידיח לצאת כו5ם ויכונו יברך שאחד בזה שהנטן כתב זל"ה מבופשאטשעעאה*ק
 אחר שאומף' מקוטות ו"צ כאו"א, בירך כאלו הרוז ומשמיע קוומע כרנתוע"
 פעות זה אבל תפלין, מצות ברכת אחר כמו ברכה ספק מפני בשכמל'1ההלל
 כטוק, ה*פק דדיי בשכס'ל, באמירת לתקן א'א ההלל שקודם ברכה לשץדהרי
 לענץ הנובא סברת דטדע אינו, זה גם יהללך, ברכת ע5 עכ"פ תיקון דהףוכית
 אי*ת )ועאן ודף9 לברר, א"צ פפק עוד ישאר אם אבל כולו, לגרר דצריכי'ס'ח
 וס" חב, סיטן י*פ חלק יוטף חשילקפ ז', סי' ובחיו"ד י"ז, סי' או'ח צדקאבני
- ל4נ. ס" חאיח שנייפוך -ב"כם שו"ת ועיןעץ(,  

 - ל'מ סימן-
 לפ"קי תדס"ב שנת ניטן ר*חב*ה

 זכהי נבוה משלחן טערכהי הע:רך ירירי ככיד ודיצחן. בחדזה יחת השאי תארן
 שוני מלא הסו58ני המץל הנשןהרב

 ג-י. גשאללאק וצמעון סךה וכ:י :ט,
 יצ.1. ש ע י נ ע ל ע גהאבר"ק

 אולם אהרי, לדקדק דבף על עיניו שם כי הצמחתי המעני יקיהונועם
 ולדעתי בדיוק, שלא וכתב הטדדה על הפ-יז עמימם בכמה כי היואה אנכיבטחכ"ת
 נצששש וכווסה נשנבה, קף' להפ4ל וקשת, חרת והחק רשת, פרש בחנםהקלויצה
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- וכף, אתי הצדק כי ולהראות דא פרא1ה לעבור אסרת*ע'י  
 חכם בשם פ"ו( )בסימן דהבאתי הא על לפלפל מ"ש תח1הראשט

 בנים לה ביש לעלמא דמותרת מיבמה תב ילפי' לא דאמאי הקוקר' לישבא'
 כלל, זקוקה אינה בעלה תחת בזינתה דקיימ"ל משום דשא, אביהם לשדדילמא
 המהרש'א כמ'ש צדקת חזקת רליכא באונס דנתה דרילמא בזה החשש עיקיששהרי
 מצית בחורה גם הנה ! ליבום' דזקוקה קיימ"ל הרי באתם ובזינתה 4אבחולין
 טי' א' חיברת ף ]בשנה שם כי בוה, העיר ב'( אות כץ, )טי' ד' חוברת ויאגה
 ס"א1 מלבד והנה זה, תיה"ן נ'כ כתב י*א[ אות ט' טימן נ' ובחוברת א', שתלשא

 "8 עוד עי"צ, שכיח לא דבאונס י"ב( טימן א' חובהית ו' )שנה מציוןברורה
 לא באתס נבעלה הי' דאילו אמר" צדקת חזקת שמכח האחרונים לפיטאטלהארב
 לפני "ה[יו מעירה והיתה ממזר ק1הוא בו אויודעת הוולד להכשיל שווקתהיתה
 בטשך( ז'ל כהן ר*ח לה"נ הרא"י כתב )וכיו'ב אחתכם, להכארל ע1לא כדיהב"ד
 שרוב משום דהח1 דמילתא דפעמא ז"א א"נ, ממזר זה בני שאמרה אשה האוכ"ת
 בחר דאלי' למטקנא וכ"ז כ"ו, טעיף ד טי' באע"ז הרמ'א וכמ'ש אחה'בבעי*ת
 איכא שפיר כן ואם נאמנרנ היא ודאי בת"ר דל"א דנהתינן השתא אבלרוב,
 ע"א כ"ח הספר בדפי נ"י מטאלטשווא להנאין יצהק בבאר )וע-ן צדקרו,חזקת
- ודו"ק. ע'ב(,דשה  

 "שהרי ילדה, שכבר בת לה בשיש דמש:ח"ל לתיץ עם"ש ום-טב(
 בת לו אין שא5י' מפורש הף וכו' לו אין ,ובן" מהם אחד ומת בזה מלאמקרא
 לו אין דאפי' נן הדין בת"ר דאלי' האטת לפי ! לעלמא" מותרת נ'כ בןאלא
 אומ* ההתי בת"ר אזליי דלא הו"א לפי משא": לעלמא, טותרת נ'כ בן אלאבת

 חבהשין. שהיי כטן דחייב או"א מ:ה לאוקטי רוצה הש"ם נם והף עד"ז,דמשכח'ל
 אומר הייתי בס"ד אלא ? הבושין כשהיו רק חייב דאינו הני דינא וכי אטורין,בבית
 בת והאי בת נם לה שיש באיפן לישוק שמותרת יבמה דמשכ"ל הוט'ל והכ-נכן,
- ודו"ק. מוליד, אינו דמטזר ממזרת, דליה שפ'ר ומוכחלדה  קערעסטור ]והגאבדק"ק 
 מת טימאת מהל' פ"ט בישעה"ם דמיתי עפי"מ זה בלא נמי דהומאל העירנינ"י
 או בן לה חרש כי א"כ עי'ש, יומא תלתין חיי לא מטזר דטפק הירויצלמיבשם
 תביא יש שם השעה"מ מדברי אלא בזנות, נולדו דלא מוכח וקיטים ח"םבוה
 עבד או נכרי עלי' שבא חשיטא דאיכא שם עפיט"ש )א( פנים בב' תירוצילעיקר
 ראשינה השנה נם ניחא הי' ]וב~ה ומיליד, היי ושפיר הוא ממזר דלא כשרדדולד

 ואיל נ?אים טימי דווקא דכ"ז שם, עוד עפימ"ש )ב( יעוד מ~[,דטעכתעה
 טומ' חולין אברהם תולדות בס' ~ה בענין ועיין ההורה, בזמן ולא ע.7שהתפלרו

 עכ"ד[, דרוב, בסיגי חולין למס' *עקב רני. ופם' וכר, אמ* טרי רב בד'הדרוב
 מכה דנקט אלא מזה ראי' לה?א באמת מצי דהוי עמ"ש 1כ1"שב(

 .שהף הוא, אביו דלאו החשש זה בה דהריך ראאוונה מצוה שהוא לפיאבץ
 מלהביא במלין עצרו לא הוא טריפה דהלמא החשש לענין שנס רשיןאע
 הבאתיה ציון דבנין טשמי' אלא היא דיף לאו זה תיתץ ! בזה" מקראותכמה
 אביו בטקלל מיתה דמחייב טדהא נילוף לא מדוע שם עוד מיישבובזדה
 בהשטטוו, חינוך ובטנחת ל"גי סימן ה"א ד' מהדו' וטשיב שואל בשו'ת )ועיי'ע-"8,
- ר"ם(,לטצוה  דניהוש הקוש" על ל"ה עטלינגער מווא הנאה שם כתב עוד 
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 טאבץ ולא מאטו איו רק דלטא הטסטמ
 לטלף להגמי ל" דמהא ? בכרת רהט"

 קוער' נ'כ נתישכה ובזה עי"ש, אביו מכה טעבמ מיתה לדתו אחבא רסטכ"5ו*
 לאו טאיסור לאתר לש"ם 4' ניהא רלא רכ"ש שדהבאתי הראאפנה סתמקו*רה
- רו"ק. לע~ק, יבמה אשלסשי58ו  

 ליגם עכ"פ מדו שאין כיץ נ"י הנ' מז"ה תי' על לפלפל ום"שד(
 רווהת הלכה "ישהר לעלמא. מותרת ממ,לא אורו בני באמת שהבם ספק סצדאיתה
 י'ל ! להליצה" זקוקות רמ"מ לכה"נ באלמנה או ליבום ראף' עמא,נן הם8יקותככל
 מי כגץ טקרה עפי הספק שנזרמן רק ארם בכל שייך שאיט בספק דוקא?יי*ון
 קנ"ו סי' באהע'ז המכואר ממנו הולר אם ערע ואינו ונתעברה אשה עםשמגה
 העים לכל למיעוט לההצ כה"נ טשא"כ מספיקא, רה:לצת אמרי כה'נ וכל 5ף5עיף
 כדדראיי' להליצה, עולה איט ליבום עולה שאינו כל אמרי' שפיר בנים לו איןילמא
- ודו"ק. ע"א, כ'.ביבסות  טו*ה רבף על נופך הוס"ף נ"י קערעסטור ]והנאבר"ק 
 ספק דאיט הך שאני ט"ט לקולא מה"ת רסד"א הרמב"ם לשיטת ראפי' נאדגאה
 בדעתו ההו:'ד ב,אר שה-י ועור אהיו, בבני מזהזקים הבנים עכ"פ 'צהף4%שקףל
 לך אין בן כיצבוודאי אלא זה בהיוב תורה רברה רלא וחיוב טצוה בתרתליבופ לאהי זקוקה אינה עכ"ם הכא וא"כ מיודא., אלא התורה דברה דלא5קווק
- הץ"ק[. בספק,ולא  

 לא מטילא בניו שהן עכ"פ לנו שמוהזק רכיון עמ"ש עוד ומש*כה'(
 בניו"! שהן אצלינו נתהזק לא ודאי בת"ר אזלי' לא אי "רהא מישראל, שמובשהה
 טורייצ והר ? גת"י אזלי' לא אם אף במו שהן להחזיק יכו4ן לא מרוע מ?ה4רגני
 נמהה לא עכ"פ וא"כ , דיכיר טקרא השרה האמינו וודאי זוה רלעין נכסיולהפ
- ודו'ק. מ"צראל,שטו  טדע שלא רמני:ן שלמה בית הקו' ב,שוב מ'ש על לפלפל ר(-ום'ש - -- 
 לו ארש ס%4ל

 איע-

 ,דמאן ליבוכם, :מותרת עכשפ שש נמהה טטילא בעולם בן
 אותה שיורע פטי' איזה עם כאמת הוליר רלמא כלל הענין נודע שלא לנייו*ר
 מסנה, בנוה*ה

 וה-
 באעה בן לו ארש בעילם ספק איזה רק בשיש קיט"ל

 לנחות רבר שום לט טרע שלא טון לרעתי 1 ליבום" אשתו אסורה ארהי'5קופ
 בישראל ושאחת זכר שום לו אין וא"כ היישי', לא וודאי כה'נ ל0פיקא88*

- ורו"ק. הב"ש, קושי' שפיר וטיושב  לההיבם, טחטרתו55רלא  יצתי אין יוהר 
 כתבהף אשר והמעפ בזה( ררני אין 3כי רבריו את לסתור באתי ולא בזהלהאףך
 פרי את אהשוך ל*ש אמרתי וע"כ הראשומם, רברי את להצהיק שנונע יען הקחמ*.
- רערר(. קבלו אומר אני אין )ואעפקכ בזה, עמי אעשרעפי  הף בת"ר אז4' דלא אף לבנו אותו מהזיקי' שאט רכל הנ*לועפע 
 דאמרה ומורה םורר מבן רוב נייף לא לטה הקושי' ג"כ כאושג רבר לכלגט
 למול~ה זרעו ממעביד וכן ? ה:א אביו לאו רילטא ואמו, אביו בו ותפשות:רה
 הטלד ררך ובס' ר', הלכה ו' פיק עכו"כם הל' הרמב"ס על קיבץ נוע*ן -מרו".
 בשטים ה4י אב'ת ה"י, ס" טהרו"ק שים שאילת ובשו'ת שם, יר4רהוודגרי
 פרפ ס*ט כלל ה"נ 5ופר ובעט בהמוע א' רף היאשץ ובטכתב קל"ח, סי'5דיע'ת

 נ' ה* יוםף ילקפ ה', אות כ פרפ ה' כלל נ' הלק תורה קשעף ע4, טד'הא!
- קאל[. שם סור"ה ס*ו רף יצלטה *קוש קעץ, ציון ר'הסיטן  מ4 לקטן ועיץ 
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 8אה4 40 א' חלק ד,וצרה מיי ובשית לפלך, זרעו במעכיר ספק התראת "ע8ח

 ביצם סףד שס" לקטן ל1לך ורעו ממעביר ריב דנילוף הקהשיא עעם כינבהמ]חגחר
 8י ל1 לתת יכיר דבטר רחטנא מרמ רוב ילפי' דלא והא ודרק[. חמדהכלי
 : שכ' סץ סיטן האףח שנין פני בחן'ת ראיתי ? הוא אביו לאו חרילמאאגים
 אח לשי דילמא בטר אעו דהחו כן פועמם וח אחים דאשאר הכגה ברחך עלהנה
 ,צהטה וכש אנ-הם לאו דרלמח בני ספק רק המה רגש קהש" אימ הה שנא

 בענץ כתנת* -ף13 תץ"ק( פ8נ(, 1' ,מן ]וע*ן ליקח, הבמר טם עכל4טפל"
 מז. סיטן לקמן כהתה כבמשרש

 - ט' מימן-
 ! ולמעשה להלכה שונותשאלות

 על .ר ,צל תפ6ז יגיח יר איפר הי מעולם אשר נאחר נסתפקתי,א(
 61אא חולה אחי ל"ע ועתה שם, ובאחהנים כ"ו סימן או'ח בא81ע ככעטשך ימיטיר

 יכול %א הצאה לו למצא נלש וה*ופאים יףו אמץי על לעהמוננ( )דגקראהאברימא
 קואשר אחר א-צ ילת מעצטו, תפלץ מניח איננו ונכם בודיו מלאכה ע1םלקהש.ת
 וצתי עתה כי לאשר אנארם, כשאי שטאל, יד על מעתה יניח לא אם עליו,אוהם
 י'ש, טימן חאו"ח אסאר מהר"י ושו'ת פו', סיטן חאו"ח שיק מהרשם בישייתועיין ?- ע*ע שלו כהה היר הי' דוה ימינו יד על כמקרם רק יניח או ושוים, כהשהיו
 ס' נסוף אהצר שלמה חכמת ובשו'ת ו', סימן נ' חלק חאו"ח חים מחנההשי'ת
- נ"ה סשן אר" חי שואת אי סימן יצחק ע%ת ובאיית א', סיסן המורהר  
 וה בענין קבלתי ועו א'(, )סימן א"צ עולת ובשו"ת קמ"ח(, )סימן חשבשאק י ובאן'ת רשטן )סימן ח'ב סדיש"ם ביצואת תששה א6 נדפס וו אנשלהעל

 וצאול מו' פאקש(, )האב'ר וצ'ל סופר וסמאן טף המפורסט*ם רגשניםמהרבמם
 לעוו אלעזר מף )יאווא(, זצ"ל ראפפאפגיפ בעייש ט' )מיקסא(, חרלערונפעלר

 יוסף בילקפ נדפסו ודבריהם )בראדאשין(, זצשל הלף פיבול מו' )א"ג.ואר(,"4שה
 בחלק וכן רש, סיסן יושד ובה4 מ"ח, וס" ל"ו, ס" לינ, ס" הפ, מק א'%ק
- עשפ. סיטויאג  

 מנהנ "'( )ס1י ש6פ סימן ייר בשויעב(
 4שפי

 אשצבים המים כל
 צרכי' אם ונסהפקתי המת,שבשסנת

 6שפי
 אהץם טיכם או ץאססערי ,סאדא נם

 8', בסיק ,צס דהצשך שדגיא הפעטים בב' תלש דזה לוטר "ט ה4כאורה יכז"ךה
 מהמא רהא בפה לההיע *צפרך ולא מות מקרה בו אוש הכל שיע1 הא'%שעם
 לטעם אבל פיסום, "צ כבר עיא דדא הכום, שאר קהיפכש במ" דף חלדשא,
 ורגה ? ז" """צ ש*ד בוה ט המות, דם פפת במים מפיל המות שמלאךהכ'

 תרת מאד ה' )האבדשק ז,רל הכ:דן נפתלי מף דגש1ן הרב ]ואאמירע""צ דתרקי הוש הראהצט דסעמ צדקה שס"צ בשם הבהש ד' בס"ק שם תאיבההפתחי'
 ל~צשוך דצדיך מה*ת רמו כתב ח' בסשק שם דגולה דגאר דהנה 6ה, ר"ף'הנש
 ישפט סלם כי לעדה כרם דר' %א שס ותקבר מחס שס ותמת דכתיבהמם
 חמכ הב', פעם לשש א8כ בנארקה מתה דמרים במד"ר א" ורגה ע"ש,סימיהם
 אלייד רמשק גשהת לע, סימן חאףח רננה כנת א1'ת )וע"ן קץקר, הא'פעם
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 כתט ג%-י' שאר אק משג 1וייד
 סטחא, חמיא מ חל עקה הי  דט"

 יש4ת ]ח-ן בי, טלשה שדאה סיה( ישם יעפנ בבאר 0?בא בחאבאןחמץ
 אק נ"1'ת חקיבת אלי ופס ש שאלה וע5 --- קאיח[, סעת חיי מכלפף
 יצחק יד וגיצו4ת קשע"וג סימן מהדו"ג טהרש'ם ובשועת . . . סימן ב' ח5קיקרה
 א' חלק ?טף בילקפ חערוכה נדיה תחהבה עוד ]ועיץ קס4ד, סימן ב'ח4

 הנרם ושפיכת דוקא יטעשו הנ'ל ראשץ ולטעכם - יצ'ון, קערעספורטדגאבדשק

5סים"
 ושל כוס אבל בבית שעומד" בטעם עהת איאן בסרס עפיט"ש 5וסי נ*ל

 טשטד ושהמש ההומך על טרמדם דמים ארם( כחכמת )דלא נשמה דגי %4צלטים
 ע"המארל הף גו' יאספו לא אשר ארצה דגנרים וכמים נמהן מחע כי אמשטה*ככמו
- תץ4ק, המים, בשפיכת מרמדם ועאכ ע"ש, ארצה הטרים 5סים החוטר דפסדהכ'  
 צ"ך לא בא נערקה עץ שסת דמיגהא

 שישפי
 כאן הי' דלא בשכגה כרם

 לעת חסיד כל א*ך יתפלל זאת על : מידמ גתך בס' פ.' יפה הטת,~אך
 מים ולשפף נחרקת. ע" מיתתו ערה" הטונה מיתה( בעת חכבת"ל )ודראימממא
 אשר לנפוש פוב ומה באוכונת הסים 5שפיך אז צתך שלא ימ1י 5א א*ורבים
- "1[1 דף בב*ב כסבח*ר המות מלאך פני ראה ולא נערקה ע9נטת5ק  וה' 
* רע. מכ5"שסרט  היץ הטות מלאך ליכא דבבד~מה יקר הכ5י מ'ש ]תודע 
 5שפי צתכ" בנפל נם ואם "ה[. סוסץ חי41ד מבין פניבא%'ת

 1ץ הכרם
 קצ'ה סיטן ח"ב מהדו"נ ודעת פעם מיב ובא1ךת יאנ, סיטן ריטרה דוראישו*ת
-וקצ4פ.  

מ(

 טעשד-

 כדרך אותה בדק והשוחמ אחת, בהמה שנשחפ כאן, אירע
 הבשר ונח5קה בבדקה, כשרה תמצאתהבודקים,

 במקו"
 ערכם, 5פי או'א לכ5

 ביו"ר דגמבואר ע"ד ח?' הדקין, על עמא5ה נמצא שעחע ' ג' או ב' 5ערך אח"כאכו
 בא או*א וכל העיר, כל תהום ומיד פריפה, אשדיא הדק" בו דמן ס"א ט'וסימן

 רתן הטתפה, הבשר את בדתיה יפול סקילץ שהבעל ותצים הנשר עםבתרטילו
 אינו ע"כ עי"ז נחל הפסד לו ערש טוען מקה~ן והנעל בחזרה, כספס אתלהם
 מהם ויש קפנים, לחתכים נחתך שכבר מאחר בחזרה ליסיייכול

 שכב-
 דידח

 נשחגה דכבר הבשר מזה למטר יויוכל אצלו קח1ה דבר לעט'ם ואפייעמלחו,
 בכה, שמד תה בכה אומר זה הצדוי' שני בין נידון וה" אדמומית, המראהטבשר
 באו כי עד הדמיס, את להחזיר בחזרה, *פול אופן בא%ס רצה לא.והבע'מ
 ולבשיר בזה לעא' חשטרתי דתוה"ק, עפ'י הרן האיך להם לפטק אלהדג%יכה
 דהדין דברם ושל - פשושן לפי נראה ו-כאורה .-- אמת, בררך יניחני וה' .הענץ,
 דטאחר הדמים, את ולהחדר הבשר את בחזרה ליטול סהרב והקצב הלוקףם,עס

 כשר בשר לקטת רק הי' לא הלקחין דדעת פעות הטקח הף טרפה שהיאשטדע
 אחיא שטרע ועכאויו קינה, הי' לא בוודאי טתפה שהיא הלוקח יודע הי' 4ולודשיכ
 מ"מ ספרש שאינו אף זה דן להוכיח רש טשת סקח לטפרע המקח הףפאפה
 לפבחה להבירו בהטה הטוכר : רלאב סי' דסחבר ודל דברים, של שרעע אחדאחדד
- דסעם(. )חטר רמ' פריפה ונמצאתושחפה  ביו שההש כמות טצארר זו ]שאלה 
 הנשן לפני הדביים יתר בין אותה הצעתי שניס ולפמ זצ"ל הנאון אאמויר שלכ*ק

 ק"ס[. סימן ט חלק -גחק יד שרת בספרו נרפס ע"ז ותעבברע ש*ל,דטאלפאיוא
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 - מ"א סימן-

 ומ' דרשיש רגדזל הנאק הרב ידירי מע"כ לכטר ביטת, ורב שמות,שונע
 יצ?, נ ר ע ב ם נ י ט ר א ט האבדק*ק ני"ו פריעך כםרן4כו סואהוט'

 נכץ, על ד4גיעו לידיע שחשלח ספיים התכריך עם היקר סכתמארע
- חנה. וגצ' כרצתוהמשרתי  )בההצספה יצרומא מרדכי( )ברוך בספרו ר*פיתי והנה 

 סארבי' ג' ע*ב( נ"ז )ךף שם הנט' דקאמר הא על להקשות דברכות( פע שבטףב'
 של ערב ,קול או זמר, מיני של קי ופךרש"י ויח, ומראה ק% אדכם, ש%דעתן
 ורמ דאז אשתו ע5 רש4י דכותת ות" ? ערחה ב(שושה קו5 הלא ופלא*הצרי,
 בג' לטה שוקדק שכם חדא"נ במהרא41א דעיי' "ל, ו5פיענ4ד - ע""צ.ערוה

 אדם, אשל דעתו "מרדרביוש אמר אהרים ובג, אדכ, יצל דעתו .טארבץ" אמרראהצתים
 כש הצא בלמ יןן צער לו שיוצ במי אייף שאמר ראאבמם ג' הני כיוסתב
 מ5בו ואנחה דהץ שמסירץ דיקא דעהו מארבץ דברם נ' המ הש"כ שהווהטדה

 טחייה רפואה משום יותר רק תאוה לשם עהצה אימ וא'כ הדעת, מיושבירי
 תאחה לושם עהצה וצא אם רק ~שמוע השסור עחה באוצה קי דאמרי' דהאקנףק
 הצץ רהא לזה )רזר' שרי, רפואה מקים- כשעהצדץ אבל בלבו, דגצה"רדסנרה
 דשמע ארנ" בטפה הארס קאמר הא וקושה זמה מעי ק% הראשת בפ"ספיש
 עחצה שאונו א"ש הטה-ארא דברי לפי תשמ אלא י הוורבן לאחר תעקר זמרק%
- וקיל, דעהי(, להאמב רק תעמנ לחצםזה  סי אהע"ז בשרע דעיין י"ל ועוד 
 ק"ש שקרא בשעה רק שיי, פנוי' קול אבל ערוה דוא אהט אשת קול דפקאכ"ה
 גט וא"כ דעתו, שמבלבל משוכפ רק ערוה איסור פאים ולא אפר פנר' קולנם

 ערוה סמצום אסירה א"א קול רק ערוה איסר לענין אבל אפר, פגה' קול םק4ש
 אינו אשה של ערב ק% רארי דכי דהא א"ש וא'כ עי"ש, פנוי' קי לאאבל
- סק"ב(, שם שמואל בבית )ועףן פנף' דה'ינו אשה אלא א'א להשר -רוצה  ומ.4ח 
 בממ5ה הכז"ל מאמר על כ"ד ס" ארח בסהדו'ק דגובע עפימ4ש תי' נ4הגאץ
 טלהביט להשטר ראוי כמה להזהיר ואבימל רהב דחוציב יפיפיות,' נארםארבעה
 אשה משל לדהדלר דקמ'ל ק י"ל והכ'נ קף"ש, לנפשו פומאה יגרום ולאבנאים
- והבן, ההורבן(, לאחר זמד מקי)ונן  היוצה ע'ב[ פיב ]דף בחולין ועף; 
 אדם "רזה- ממץ מאבד אלה הענשה ופירש"י ס-צתן, כלי ילבש מעותלאבד
- צ'[. סיטן עאהרי הלק יוסף רלקט מעק --*-מהם',  

 ונף, מקהשהצ איש ויטצאו ,במדבר" בנ'י ויהי' : לפחצ מ"ש וע.דב(
 ובגמ' הוי, ברה'ר אטות ד' מעביר מקהצש ע'ב( ציב )דף שבת במפ'עפימ"ש

 אבל רה"ר, דין דצ"ל ואו במדבר שררץ ארשראל בזמן כאן אמח ר( )דףשם
 א"צ ויטצאו רה"ר דין לו הי' שאז "במדברי בנ4 יהיו וז"ש עף'ש, ט אימבומהץ
 אטרות בסי כן מ ראיתי כבר הנה ! נתחיב ע"כ אמות ד' והעביר עציםמקהצש

 בב'ב התוס' עפים"ש הכתוב, דבר בזכותו כי אשם כי ועוד שבראש(, )במכתב"ה'
 לארין, יכנפו קשלא עליהם שננזר דכיון לש"אב דכיוץ טדרש בשם ב'( ק*פ)דף
 ושדי שראה שמצד ח"ש ש"ש,אידינ כדי דהצבת ה%ל ע"כ דסצות, לשמור מהריני אין שוב אופיין ישראלשטע

 להורחן הלכה מקושש היי ע"נ במדבר בנ4
- יור(, בסררס )וכ4ל מיה-ג יתהיבשוף'ז  ליייטן א' מפן בושם שמעתי ואנגי 
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 יופףגלייק"
 מלאגת כל בפלת א'כ הח*ל דס'ל לרבה הקא1 ס"ו ב8סחים 1ם' דדגה ?עדץ
 עצים כורתץ דס'ל לר"א וק' ושכיח, דלא וחרצו ארב'ס, לחולה וחזי' ו1ארלושבת
 דוארל ניסא הי' עצים תולש סקושש לט'ד א"כ למילה, 6הס*ן לעשותבישבת
 מלו, לא במדבר דוגיי נטן הדבר אטנם למיויה, בהל כלי לעא1תדחו*
 המקהצש הי' לא כן דאלולא שבמדבר" בנ4 ויהי' ואמר הפסוק הקהםלעש3
 דארי לד~ציב יש אבל ז'[. אות צ'ב סיסן 4טן ]עיץ הל'ק, סיתה,היב
 ועור פרעו, לא רק מלו דבטדבר דר'א פרקי בשם כתט עאא מבטתתופ'
 שסרו כי עה"פ )ברכה( ר,צ4 כם'ש במדבר נם בניהם טלו לר ושבשדיי

- וכו',*שסהתך  אברה, ע"ד ביאר מפאקש, זצ'ל טופר וסמאן סו' ]והנאון 
 ודושי מדרך תועה אדם אם וט' קרסון בטדבר תעו לנגיוש בטר"שע8יסאש
 הה1עה איש כמו נדולה רעתו אין אדם במ בתעטטת המלאה בור צדקוררכי
 לא וע"כ שבמדבר' הזכיר הזה הטקואמצ חטא להגדיל עאכ שבמדבר", החיםמדדך
- והק[, לו, מגיע שנש אץהידעו  י'ל חשמעלק"צ יצחק מו' הגאון דבשכם 
 הינו אלו ורע'ק דאי"פ הא על ז' בטכות תום' עפימ'ש *, משמרטלטנ

 המחלל שמא שואלים היו שבת דבמחלל מעולם אדם טהרנ הי' לאבסגהדדין
 מסרעכ4 הי' במדבר שהיו שנה המ' וכל כ"ב בשבת תוסי ע8יס'ושחש6הצ"ל י המקהצש נהרנ איך קשה ולפי"ז ו"ש, להוימה יסל שא"א עהת ודי8ר6ה
 יכן פרפה, הטקווצש אם לרוצת אפשר הי' וא"כ שבתוט/ סה וואיובט6רח
 רטצאו לכן שבפנים סה מבחהץ לראחן במדרנה והיו "במדברש בנ"ג ויהץ דב'אמר
- ועחבין[, בשבת התוספתא על סדדכי בתכלת ]ועחן ודפח"ח, תו'א"ש  ונזכרתי 

 העים קהשי' על הבאתי מ"ג( )אות קפ8ז סימן שלץות עעה יוסףשבהלקפ
 )פבא 6קודי סו"8 שמעוני מלקופ עיין : בזה'ל בשר העלם אטת אכלוארך
 כחביות מסתכלין היו במדבר יוצראל דכשהי' ל14רה( וכי ד"ה כ"ב יצנתבהים'
 אם ע"י, לראות יכי דהי' האחרונים וכתט שבפנים, מה הכל רמוה העשבהוץ
 חכסרם הטשץאו אשר הראית עתה יש וכמ"ב העק, עמודי ע"י הבהמה פרי6השרגה
 יודע שאדם הכמה דיש חסידים בספר תיין "רעצפץ", בלעץ הנקרא א1רקימ
 ועיץ הקדהצה, בתרירנו רמוום החכמות מימ וכל פרפה, או כאררה הבהמהאם

 (רך להרץ האחרון בקא כ' "צשכר במ היקר ובס' טרפות להל' ב6תיחהבדע"ת
 החכמחז כל ירשן היו דב"ד ותי' עול, איזה עלי' עלה ודלמא סנרבם 8"אלקחו
 כל רכו*ם בה, נרטז והבל בה, וצפומם פטומם החכטת כל כי דו1ה"ק,נהסטת
 בקטשץ הין הראשתים ואבחע הנ"ל קה5י' א'ש א'כ עיאש, בסימגיפ לידעדנר
 להכיר הסיטנים יעו טודאי א"נ בה, השכוניפ ורטזים הסת?ת וכל בתוהשקדןשב
- ל"8[. סיסן יו"ד יצחק בית אא"ת ]ועיין תז"ק, כאררה, או פרי8ה השאם  
 הט16רש לאסור הכנרם ביד כח דאין לפו"ז : האחרתים קוחר' נ"כ  לישב מןגטחז
 ירח אחר ההורה ד1זירה וביפ"ת חכמים, שתק1 הבחנה חדער טג' וקשהלדיהר,
 לא אך פ"ו(, סיטן נפת4 בית שרת ]עיץ ובעלת אלי' תבא ואח'כ כם"שיטים,
 מיצה רדבר טעיין כנ"ל, הדבר לידע יכיים הי'- דבלאו"ה הבחנה, לג"ח צריכי'ד%

- וה"ק.תצח4  וראיהו חארח טבז 6ני שו'ת (עץ בא קן, )סופלם ואחרי 
 ה" הכץ הלא אביו מסכה רוב הוכיצ אז ס"ש : בזהשל שכ' סיש יבסעקאום
 היו ש'כ ע'ה ביפא, כטבואר לי4הצק 8י ק ש ז' כן הפ* אםושו

ש, ה1"



קט י1םףננזי

 דורות על נאמר הקרא הלא )אי( לק"מ לענ"ד 9 לא *י אביו דצא אבםלדעת
 דעל אישות מהל' פ"ט המל"מ כמ'ש י"ל )ב'( הטן, ירידה הי' וטלא בעתותאף
 הנה בוה, געכ שהאריך מה לחיד'א שה"נ בספר ועיין דנין, *ן אלי' אראטרמה
 רעש ה" וכבר מיתה, בזה לידע הוא עדות לאו זה כן, נאטר השמים דמןאף

 דעיא הג,דלים וציחו בעלה, דמת אשה על( קדשו ברוח אמר א' דצריק אשעברובוטנים
 ומכש"כ בסיפו, י"ז סימן אהע"ז על טוב חן בם' ועתי לעלמא, א"ט אשת מתע"אץ
 והוכחה לראי' דחשיב התורה לנו מלתה רובא אמנם ע*זו ועין אץ לדיןי ע"זללזן
 הי' ותומים אורים עפ"י או ברוה"ק ודלמא עולה של טרישא חב דלפי' מהוכן
 ראיות עפ"י רק ודץ לנו ניתנה ולא תוה"ק דין בזה דנץ דאץ אעכ"ח. כן,ידע"

- כמובן, הנ"ל דברי נסתרו ובזה עכ'ד, ברורות,וושכחות  נ'נ סימן לקמן ]ועיין 
- בזה[.עדד  החו הדר כתב הנ"ל ה' האמרות של הראאוון כתי' כי נזכרתי שוב 
- עח'ש. עה"ת יעקב אוהל במנם  עפימ"ש : תי' )ברעזאן( מרדכי תכלת ובסי 

 רבש"ע משוה אמר טקושש לפ' ציצית פ' נסטבה למה תד"א בשםבילקוננ
 אין בשבת משא"כ השי"ת, מצות לקיים טבחם ועי"ז בתפלין מ*בשיבם ההולבימי
 הנר"ל עיי"ש, ה' מצות יזכרו בשבת שנכם ציצית במצף נצפה לכן תפלץלוביטץ
 ע"ב, ס"מ שבת תום' ועיין מינכר, ולא בשוא"ת רק החש אות סקף דבשבתדאף

 בהיותו במילה דוד שנסתכל מ"ד במנחות וכדאי' אות ג"כ פדלה סצות הףולבאורה
 כדא" צפונית, רוח להם נאשבה שלא ממני מלו לא במד*בר דיי אך במרחץ,ערום

 מקושש איש וימצאו ולמיכך נימיים, ול"ה ,בסדבר' בנ"י ויהי' וז*ש ע'א,ביבכות
- עכ"ד. צטמוז, נר נסמכה ולכןובו', - נ'[, אות נ"ה כרמן לקמן ]ועחן   

 - כ2"ב כטימן-
 המופלנ הרבני ידניפ אהו' כמר ויברכט, ההנינו וה' לטרינו, יתדפך המןפור

 נ"י, ליכטענשטערן יעקב שו"ח ימר, מי שבהו ועיר, ק*מן החרוץיבתו"י
 יצ,1, ל ע ז י י ה י י נבקיק

 בעורו, יהי' אברהם אלקי הנאון רבינו מו'ח ליד הנק מכתבויקררע
 להשיב עכל לא ע"כ הבראה בקו ואיננו בצער שחי ם"ת עדיץ לדאבתעושלם
 וט' הלא שואל זה מה בעינינו לפלא ובאמת הסליחה, חשתו ובו' בקירקטכךרכו
- אמרים. בקיצור אנכי באתי אצליט ההביב כבחיו למען אולםוכר,  

 כי לכ' כתבט כבר הדחק, בשעת בע"ש נפ לסדר מהזר אם ע'דא'(
 סק'ג הנט בסדר בפת"ש ועיין בע"ש, אפי' לסדר יכליכם דבכה'ג פאיפהדבך
 בע"ש לסדר מותר ג"כ הדחק שעת קצת רק דאפיי מקושר נם ס' בשםוטדגיא
 כשכבר א"כ בפת"ש, עי"ש בע"ש, לדון דאסור משום בע"ט רחחמטולפעם
 כל רק זה לכל א'צ עכ"פ מוה*, וודאי דין, מקרי לא הו שלפניו ביוםדשזחילו
 נ"ב, בע"ש לסדר מותר וודאי קצת עינון חשש איזה רק אצאי ש"טכשרואץ
 שהביא סק"פ א' סי' נט מערכת חמד יטדי במפר 13קןץ טורה, האי הורהויפה
 דמותר הדחק שעת קצת רק אפ" ארש שכל פשופ אטהדבר הפוסקי' באנםנ'כ

 משנת שו"ת )עיץ בתשובותיו, נ"י הגאון כי"ח הארב וכן עיי*ש[, ג"כ, בע"טלסדר
- ל"ה.( חימן מ, ס" מפין ה4 על א4קץרדר  



 יופףננויקי

 וטתן פרה קרן על בטתב "פ( )דף דמפין במשנה היאך דע"רב(
 ד4רכא סהצום מגצל פרה של דאוופר כ4ו( 3דף בר"ה מבהשר הלא הפרוע אתלה

 בינר הגה ? ספרים וו ו דדוי נפ כורוב איך וא'כ אופרחע, ונ' ב' הויטלדא
 ד א מ ה' אב4דק הכהן נפרזלי מרה הרה4נ )וצא ט'ל הנשן אאמהר ממדוצ5 מדראי ובבית חרל, מת5עת זלמן ר' דגאץ כשם ק 5דהקאטת יצמעתיבויוהר
 8%-א גולרא, ניוצסח שנה דבכל כו דר,ש4 ויושקטפ, קימבש תירחךם שמרןוצ4ה
 מעגה, יתר דהמ שתים בת דפרה סהצנה יותר רק לה אין דהפרה דטירו4ל
 שדאן )ושוץ וו,בן, כקשר, כזה באיפר ט דאבי ולפעס אחת, ט5דא רק להוז1ן
 ח81ת "א, אהן קשד ס" או"ח יצחק מת ובאוו'ת ב', ס" חאויח אפרםצית

- סה(. סימן מדויק א51וםשארלת  הט4ב הב' לי דואה הדפפה בשעת ועתה 
 צשר שלמה ח4צק בדגרצת נם זו בקהשר' העיר נבר מ נ4 טרויץ חד אנרהםמה

- תיהצים, ב' וט' ורלנא,בש'ס - קמשח. ס" לדוד קץ א1'ת ועיין   
 אגקרא פעם דנחהנע התוס' בשם שדגהש התשבי בדברי  היר ואשרג'(

 נדגו דלפיכך שכתבו 1פכא אלא דשא כן ש5א אירות, י'ב בו חרש לפינפ
 בע5 זקעי בזה עטד שכבר יביפו לעכח עינץ הנה ? נפ כמספר שוחת י4בלכרצב
 פפורץ נם מתותם נריתות סמ- 4*מי דלשע : בפארפות ט ההחש הרל,תף8פ
-יע"ש*  ד4שה ואחד הא"צ דאחד משוס ע(אלנאזי יעקב קהלת בס' ום4ש 
 נגךבים האותית כל ט5ה התוה ובכל להתנרש כשבזום כתה עה והמררב4רם
 השחע ל באות כן לא ומטא, דנ, נד בא, אב כטן לאחרים והיו אחד אע(אחר
 4נפ4 שנן קיש הרכ ביחד, ופ' מ משת תיבה ארה" החנ4ך בכל נמצא יצלאפ'

 גפ כתיבת ע4 כן אחדהז להס ואין מפה-דים הם אלו אוטות שהב כשםלומר
 עא יצהישרנ המשנה *קופי בספר מאז ראיחי מדודי'. והאשה הבעל נפרריםהזה
 אחעו ויש ויסה יחדי באים נמצעו לא נ"כ גדומ21 וט פ' וק ת" פ'דהא
 תצא(ר-- נ4פ עה'ת פובה טש סי ]ויין עכיל, .כפ' או "דם' %א .נפ'דוקא
 אבל כך, לוןות צהך נפ של דיארט פפהים ג' ר"ת שנפ מחכ"א שמעתינם
- ספר. בק1ם מפרש הדבר מצאתילא  וצראה ארף המדך4ם משש והנטן 

 שטה ונפא יס ב:רמ "צ אהד ארן בירהצלמי כמ"צ נפ לשתהמודמ בנ"
 יוסף ובס' - - עכ4ד. מסביבהץיה, חברותיה כלומם"צרז

 את.

 דגימיל )מערכה אחי
 כריהודג ס8ר לה וכתב דכת" ספר שנקרא כוץ ד~ממ"מ בשבם דגיא 4ב(אחן
 ויצהשה הוי' מק"צ כי זאת חגוד 4ב,- גנמפריא זה אדם, תולדא ספר זהוכתיב

 וכוצבה וקיויוישהן 4ירוטין שפר יב'ח, שהוא שנה לביחו יה" נקי כתיבבנשואץ
- ט(. אות )ע"8ש כויתחז ט זה ובנפ זה,נקרא  טשון הש1 רב שמ ובהא 
 ס4ת דצמאר ארבע בין דגופסיקים שדרחן י4ב כארעו בנפ שמית י4ב טתנ"%ק

 )והחלק דבהרא, בפ"ק כדאד וספר, ספר כל בץ ארפיו ד' לדגיח יצצהךדמבהשר
 דבףם(, סיפור אצרוא לפי הצץ מן 4וע הדברים לאלה סיני במדבר מץאו"צ
 מלבד הגה הל*, ארפץ 5ה בנפ ורמז ענין מה ביאור צףך לכאודה4הצר
 בפתקשה דגשן ט'ח מיש יעיץ נ4ב, אות )נטנוב( רבים בת שער בס'ס4ש
 ורגודח, כ4ב(, 3אחז ף חלק ד4צרה נתבהשית שנדפפ די4 ,שה5דגקרא
 רכת ואש )רוס"( שפר אטרי בס' כתב יפה אר6ין ד"ב פעם ובוץקר-

 יומקאשיהן אאו ומחמת כריתות, הנפ ע4 לאשתו א"צ בין אוצר והקשר דמבורלהחרת



יא ף פ יו זי נג
 נ' מחרב ה~רש זלץ, ומשהגבדים חיבים שהם דבהם עשר נשמכט תששנימהם
 במאגה הסבהשרים מלאכות שבעה לו מחריכת והיא ועונה, כםות שארדברים
 1ע4 זלץ, שמחייבים דברים י'ב יש א'כ דכחם, כ' עוד רוסשו שם ובנם'כתובווע
 שיפין "ב טתבין עיכ הללו, דברים -ב של הקשר ונתבטלו נתפררו כרתותהשטר
- ע.(. סי' פו'ב חלק יוסת וילקפ)חיץ  חפא אדדה*ר דאמחכז'ל שטעתי עוד 
 מקדש ה" שב'ק *ל עד ממתץ ה.' שאם ערלה בח" התירו זמן קורם הדעתבעץ
 ביצעה וגתגרש שעות נ' להמתץ והו4ל טי בשעה ונצפוה לתיאכן ואכלה היןעל
 עוד להוםיף יש ובזה שעות, ני אותן כננד שמם ני ערלה מצות בא ה~ה"ב
 "שדאל כבת האדם את וינרש )פכ"א( כב"ר וכדאיתא שבנט, שרות י'ב עלפעם

 הדו*ש ידידן בזה והנני * קדושים[. וחלב, ]דבש ש"ש, לחיר רכולהשטענ*שה
 הטוב עככ"ב נץ אב"ד הגאון לידינפ"צ רב ושל:ם פורים, בשמהת מברכובל:נ'ח
-ה"ו.  

 שווארטץ. הכהןיומף

 - מ"ג סימן-
 פתו, לאטל נכנם שהעני מיצעה בד4ה תוס' עיא* בי )דף ברטתכמפ

 כן התוס' פרך לא אטאי במהרקש"א ותמדה שי'ש, יתפלל טתי טפא עניהקשה
 טפא כדגים וקשה בתרומרק, לאטל נכנםץ שהכהנים טשעה דתנן המתני'4

- ? קורןאשתי  ובטחברת קס'ה סימן שני' מחברת יוסף ברלקט מ4ש ]ועיין 
- כ'ה[, סימןשעוית  ליתנא "בתרופתן' קתני אמאי במתני' ילד"ק דהנה השפ-ש"ל 
 סהצעה ליתנ' רבים, לשץ "הכהנש' התנא נקט מדוע להעיר יש גם ?בחרומה
 קויש" חדא איס ? לאכול נכנס שהעמ משעה לקמן כדאיי יחיד לשטיצהכהן
 והא הכרי, את טטרת אי חפה תורה הן עפ4 בתר:מה דהנה בחברתי,מתורצת
 הוומה הפרשת דמצות :הטעם מדרבנן, רק הוא :בינוני :רעה ט:בה מדה ביןדחלקו
 אינה א' חטה רק יתן אם ע"כ לכהן ונתן דבעיק ולפי אי, בחפה אףמק"כם
 הוא, נחשב וסה א' חטה חחרבה דלא יותר ליתן רבק חייבו הרכ נתינהחשובה
 טחמערם *ע מארבעיכם, א' או הפוב לבו נדבת כפי לכהן ליוע חכמים חיבוע'כ
 להפר"צ וריב הטג גם של: משדה בעצמו עוזרע דכהן קיימ"ל והנה משערם,או

 לאחר ליתנה צריך דאץ כין וא*כ לאחר, *תנה צריך ואין שלו חמיא רקחרוסה
 רגק חילקו לא בעצט דלכהן משום דפבל, האיסור להפקיע א' בחפה דילפ"ז
 יוחר להפהש לו מה של: הם כך ובין כך דכין דכיון יפה לעין רעה עץבין

- א'. מחפה יותר חיב אץ לנתינה צרך דזמן :כיט מה'ת, שמיבמהשקו  
 בטשמ" טתר ערבית של קאש דקודם םובר רל*ה בם" דמנ*אוהנה

 וא'כ בעלטא,
 מאיטתי טפ" דכהן המשנה על התום' הקשה לא דאמאי המההט"א קהצ"מיהצב
 לא חשם מאוהת*הם עצמן של תחמה פ" אבתרומתן' במתני' דא" דכיץ ק"צ,קוא
- ק"צ. קודם אף טהר יכך בעלמא טעימה רק והוי א' חיפה רקיפראוו  הגה 

 שסא דטעימה האיםור דעיקר "ל ק*ש קודם אםור טשמה דנם דםץ.לרעיםק"
 בשבת הגר לשר קו-ן באץ דא" לפי'מ אולם ק'ש, יקרא ולא םעודתוימשך
 ק"ש קודם אכילה לעמן הדיד טיכ לחבירו, טכיר דא' פוחר ב' אבל אםורדאחר
 פורטה אבל נמורה סעודה רק הטג בשמם לאטל אח דאםור :אף הדבר דםהמואף



- ידםףננזי9ב -:-
- - ן -  

- 1 -

 לכ"ע בטקץדה לסמש1ך אף אתי ולא זאא ףזכית שנים דהף רהיכא תלנעלמא
 שטע את קויין דטאיטחו קהשך' הג' כל מתורשןם %פי"ז כמובן, ק"ש קודםמותי
 גהאש דכוץ ה8ו1"8'א קהשך' וקףשה בתרומוץ, לאטל נכנסין שהכהמם משעהנערנץ
 ש9 היפח רק חהף נעצאן הכהגים 'צל .נהיומוק" תני ו5כך שמע, את קוראאימתי
 14תא ולכן יוהר, נסוץדה דמטא1ך משובם לאסור יש פ1מה גנם אך נעלמאומ1מה
 והשבץ( ודק1רא, קשק טילוי ווייס' "יחזקאל ישם על יוסף נוילקט נדפס זה]דנר - ורףק. הק*ש, קודם נפ ומותר זא'ז יזכית והם רמכם לשון "שהכהמם'טשעה
- ל'ה. סימן יעקנ חלק שרת ועין- - 8ץ. סעץ אא1נית שנה ונרמאסף   

 - מ'ר מימן-
 ריב ירימפ אוובי לשבור אטהה, בלי הצלל1?, ועוצס ומטחת משקט "י"ה,שלים

 צגי אברהם טו'ה ומי ומ' ונבה זך ובקי, החריף ומנדול, מעוזהטאה4נ
 יצ'ה באלהאש ש א סיל האבריק נ'י,קליין

 חנוכה הל' ר"8 נ*ח )יי' עץ ש5 לט1רה השרט אמאי הקשהאשר
 הי צ'ד4 סעץ חמישרת שנה וכמאסף כ4נ, שנת נחדא"נ ומהרש"א הרא'ם,בשם
 ר94תי הנה ו כבתוולה יחנרוה ואח'כ סטומאתה תצא דעי"ו המטרה לשנורלהם

 אמשמעתי למה דמתא חוענץ נן, להעיר שהניא מ"ז( )מימן ג' חלק יצחק ידבען"ת
 לתקוע לוזקן ד1ש5 תקשש, נשנת להיות שחל נרה"ש חכז"ל נים5ו אמאילתמהה
 ו4שיט נדגאה אסו דדהא יעבירט שמא חשש ביה שייך דלא ע"א שלבעיפר
 חט4ל יתקט אם דממנ"פ ומתרצ" ? הצמעו ראויל דאינו כיץ שלו התאה ע5ווינ
 נמכתב ]ומין דוצאתו, על וחיינ להצניעו חד שונ א"כ ע"ז של נשופרלתקוע
 נדרדהשי כתנתי ועד"ז ודףק. לבטת[ סנת על סותר ]כמו מטומאתה יוצאת היתהלא כבתחי* לחברוה עאט המנירה שוברף הי' ראס י"ל הכ"נ ואיכ מ[, סי' טוףהשני
 לקחם יכ% ה" ון4י אשבת דוחה קדשים שחיפת למה האחרוניכם קוערילחרץ

 נקי, מלאכה דףך דאץ פפורן שעשש דנ' מעמ' דהנה י"ל אבל ? שמםערעשחפו
 סי' לעי ]וע"ן וזהבן, וחתנ", נכך דרכה שונ הף ישחשו דב' ממא אםוא'כ
-כקז[,  הקשו מפרה אתיא ד-ה י"א חולין נתוס' זה, כעין נכהומ' אתי ויש 
 א' חכם נתנררה-והק' שלא חזקה דהף ות" חודש, י"נ א8חיתה חזקדה מצרדלמא
 ד1קה להיות אפשר כיטרה מעוברת פרה רס"ל א*עזר לר' זצ"ל יערע"ק נע5לדגאץ

 על" עלה משום נשסלה ולא דכשרה מעוברח דפרה ודר' ? כשנתעכרהשנתבררה
 רק פסולה ע*ה דעלה ומפין נ"מ נש'ס כדא" הינו 1ל ע*ה עלה דהויזכר

 שדגצ*ה כשמטא א8נם ל", מחא לא זכר ע*י אשעלה מה נפרה אנל ל",נדניחא
 ליי ניחא אוונ שגתבררח, חזקה הוי דעי"ז זכר ע*ה שעלה עיאז רק כשרהאינה
 נהף שרדע ]הךע ודמח'ח עי, ע*ה שעלה משום ופסיה זכר עליה שעלהטה

 ש"ל מפאלטש1א דגאון סרן לפני הדכריס הצעתי טאז מ"ח[, סימן חיו"דאפרסמץ
 - "נ[. אות פענח צפנת בספף ]עי" נהםופלפול

 עהשפ ע'א ונסטהדרין פ'נ נב"ק דאמר*' נהא להקשות שהניא ומהנ'(
 ולא יכה כי ה8"8 הקטן את לרבות נפש כל ודרארנן ארם נפש כל יכה כיוא"ט



יג י1םףננזי
 את הרג ראם ירעי' דממילא הקטן את לרבות נפש כל לם"ל וקשה שהנתקפן
 ניטא אם הא שהכה, קטן %א יכה כי ואיש למיכתב לם'ל לא דאי ה*ב,הקפן
 ערות רהרל מטעם שהרנ הקטן את לה-ב לה משכהת לא פפור לקמן הרגדאם

 הפסוק ולמ"ל הייב לקטן רה*נ נעכאה אלא קטן להרונ העידו העדים האישאאאל
 יכה כי ואיש א"כ פטור ראי חייב לקטן הרג ראם ידעי' מטילא דהא נפשדכל
- 9 וכנ"ל הואסרותר  זצ"ל-זראירמ מה-י"ם רהנאון מיצט.' היא ה קושי' הגה 
 היא, קושיא לאו מעיקרא התלמוריכם-אב5 להרר רק דהיא שט יההטיע בניןבסנשי
 הכה פ'ר בסנהרתן כמנואר אשה לרבית נפש רכל הקרא צריכץ אט בלאואהדהא
 קפן נקיט אשה שננ ארם נפש כל יכה כי ת'5 מנ"ן הקפן ואת ראעשהאת
 ללמוד נתל רקטן ואה'נ לה רנקיפ הוא אשה מקשום רקפן רודשה עיקר אבלנ"מ

 ויחר -ו-- חץ'ק, וכנ"ל, ת"ב לקפן דהרנ עךמ יכה כי חרש לכדצנמדאיצפרך
 למיל רא"כ וכאה פטור לקפן דרינ לומר טכל רלשלם לק'מ דבלאו'הגראה
 פפור שהרנ שקטן ידעי' ממילא הא שהוכה קפן ולא יכה כי דא"צהפפוק
 עדות איצטריך רלא נתנא בהאי לה דמשכהת י'ל שאא*ל, ערות דהואלמפעם
 בעינן לא ראז הנפש את שת*ג בקפן עניאו עצמם ב'ר כטן להוימה יכולהאמאהה
 שקפן קס"ל הייב שהרנ שקטן ות"א ב'[ אות נ"ט סי' לקמן ]ע"ן אאמשלעדות
- ודו"ק, פפור,שהרנ  )* 

 רממיתה ע"ב( ע"ט )דף סנהררין בתוס' ר"ת לפי'ר הקוארא וע'ךנ'(
 והרמ מעמרו שהאכ החנו רמילך ז"ל הרמב"ן רעת והנה בת"ר, אזליי לאלמיתה
 איך וא"כ רוצח, מצר מיתה הייב תמיר וא"כ רפה"ח[, ע'ה סימן לקמן ]ע"'טמש

 ראלי' לומר ואין הוא, אביו לאו רילטא טולך מצר מיתה שיתהתבמשנה'ל
 רוצה מצר יתחייב בת"ר ניזול לא אם ראפי' כיץ למיתה ממיתה הף האבת'ר
 עפימ"ש י"ל אנל ! נאה הערה נ"כ הוא הנה 9 בת'ר אזלי' לא השובעכקם
 )רף בסנהררץ ראמרי' בהא הכ"א לו שהק' קכ'פ סימן מהרו'ת רביעק'אבתשו'
 רקטל" עד ההנו אביו מכה רילמא )פי' מא"ל המור הנק למשד אלא ע'ב(פ*ד
 אנ? רמנה נפרש אם הא חנק(, ההורנו רהייב בזה מאחר חמור ואביולנמיי
 ראזל" ואי הוא, אבץ לאי רילמא דחמור בהנק אותו ניין איך יקשה דקטל*הה"ט
 אזל" רלא למיתה ממיתה והף בסייף מיתה ה-ב דוא אביו לאו אם נם האבת"ר
 טותרה הזי לא המור לרבר מותדה דק-מ'ל לפי"מ לת*ץ הנדל וכתב 9 3תארב"

 ש*' לא ראי הנק מיתת טצד בו כעשהת*ה הייט אביו דמכה "ל א'כ הקל,לרבר

 בשמס רמשכח'ל לתוץ שסעתי זצ"5 מאטשראוו~א הספורמם הנשן 11:שכ!*(
 שלא הוזט וזידכ שרונ העיוע ונם קשן שדוא והרטם אחרים שנים באו ואררכ טע5 שדצא אי עלהעזדו
 דהא רקשן את 4תץנ שהמ לתרץ יט*ס אין וא"כ הראעענים נדו5כיבץי לטפרע הוא ופפילאהרנ
 הרמב'ס פטק וכן סנהדרק בסס' ראי' עפ"ס אחר, באשן ועור - הנרי. את להרונהט

 ושלמהר הים שהת קא ש העירו דהעדים מהשכח"ל ואיכ וש-ין הלנת בעי נ8שותדבדשני
 כשגאו מראש --פ הם רהא הקטן אז לההנ שרצו 5תרץ .טלים אינם השיכ נדו5נעעשה
 ההורה מהבה שפיר ומעע'ה נדול יעשה דיט עוונפר תד הףן הלנת דבעי עלילהמד

 מר נ'י דגחיץ רוד אגרהם נע' וט' ויייב דע:' מכבוד לזה )תתשררתי ודויק, הפסוקרםושני
 שלישהא(, ישא שתחא געל הטקיירי



 ף פ ייו ש נגיר

 אח4 ף%8ר ממ-מ ל" חיכ ט וטצו דלא מן כלל ,יתה יצהב לאנרז"
 נשד בו דהתה יכא ,ילך משכחל דשפי קח%"ו נם א"ט ו%ע אד",ביה
- ודהק. כלל, ממל"מ הף לא דבכדהו רוצח מצד ולא מו5ךחיג  בם' וכ'כ 
 החי קוער' דל הנרעק'א שת" מה על שם מפלפל נם -- )קדהום(. חמדהכלי
 אס ה*ד בת"ר לשא למיתה דמטיתה הר'ת דסאל בהא לחדש שתצה עפהמהנ"ל
 אם דאף רכוותי' שבת במחלל כטן כלל רוב מתורת לבו(ו לעצ הראשונהבמיתה
 משאיכ בת"ר ל'א דממל,מ אסף' השפיר הראשתה כרתה חייכ בת'ר ניזללא

 פריפה דלא לרוב לבא צריך תצח מצד דמתחייב הראעינה בכותה דגם אביובמכה
 ושא דאביו זה בתשר גם אזלי' שוב בת"ר למיזל אנו צריכין .יעכ"פ כיון וא'כההש

 דמה מפוקפקת גופא הסברא דמלבד תטוה והוא החטורה, הגויתה שתוומחיבי'
 היאעינה במיתה מעמש"כ רובא, חרי צ*יך עתה הא מ"מ להב צחך דבלש'הבכך
 (טתו פוטרץ לחוב.ה כ* שראו בסנדורן קימ"ל הא זאת טלבד ? דאביו הרובל'צ
 לחיב צריך הראשינה במיתה נס א'כ רוב עפ"י רק תא מיתה דחיב תמידוא'כ
 ובפרפ ממל"מ דהר אף בת'ר נ"כל %זל תשרפין בנסקלין ושוב רוב מצד רקאיחו
 צר"5 וע"כ ע*' חיבי' שאין אחת איכא יהודה ק ל(%סי כולם הקשו שבתבמחלל
 בת"ר לנמרי ניול קו1ה הטפיר הוא המהריבת 0לאכה זו וטלאכה בת"רדשהל"
 ראעבנא במיתה ל'צ שנ" במיתה עשצףך דת-וב כיון כלל סברא אינה דזהא'פ
- המל. קףטי' הדרשל וא'כ ממל"מ, דהוי כיץ בת"ר אאי' לאע%ב  הקהש" ובעןקר 

 דמלך חיובא דבכל כיק לרוב כלל א'צ דשם "ל ממולך, תב ילפי' לאדאמאי
 טחזק איעא מי א'כ בתוה, שמפורש כמו העט"ם כתועבות שעוע1ה מצדושא
 אף ט*, מצד חיב העכרם שעיאר' כדרך ע'ז ועובד לטלך  מעבית וההשלבט
 דוקא מעביר איט העט'ם וכן העברה כדרך שעו1ה כין בנה איט האמת לפיאם
 פרוצים עכים וסתם מאחר נתעברה שלא בטח קידע בעת מאשתו טלד אערבט

 ודו'ק,- מיתה, והייב למולך מזרעו מעביר הף כן עושה הישראל אם חש"כבעחות
- שם[. בציכים ל"ט סימן סוף לעןל]חגין  הא דמקאוים מה נ"כ מתורץ וביה 
 זה אם אף חש"כ ע'ב, ס"ד ב0נהדרא כדאי' זרעו כל %א "מזרעו' אמרההתורה
 ועו כל דנוק ונמצא הש, זרעו לש הנשאר דילמא מ'ט החש, זרעו למילךדנתן

 מעביר העכףם דהף נטן, רגיל לפי אך ? בתאר דשטל" מהטום לאו אלאדפפו,
 דןאייאל קהשה חש'כ בפת המה ע%ו האחחם שבמם במח ייע איט אם אףבט

 -- ט'[* טימן שבקית שנה במאטף ]ועיין ודו'ק, חחב, השפירכעבח-תם,
 הי בתורת א1למים, ורע יראה ףמים, ש%ם באורך שמים, בברכתיתברך

 כנפשו. ואוהבו ירייו כעתירתתמוכום,
 שווארטץ הכהןיומף

 - מ.ה םימן-
 ידירי כבוד תרירהי באורף' עוטק אשר לאיש הספירהי ביי ~נטרה. כתאומץ
 וייםבערנער הירש ט'תן3ב:י וכף לו רב יריו החרוץ בתו*י הטפלנרובט

 הנץ, י א ק א ט בןקני

 בהא העי הששר - . . * וט' ירברו ויכרם וכד. יעכור כי אתפשלביום



"י ף מ יו וי בג
 היה %1 לה אטט אם"ם ישדםחצף'

 1צא קחת היע השך שמלה"
 בפשעית להשע "ש דעה ? בו יאכ5 לא ער5 וכ5 נאפ- הלא שטמ5,קדם

 טטת וובה וכחטה תצ, עב5 מלשה יטם משת קים האז 5הטן "שד5כארה
 5ק"ם יטל וז' אשר מצתת דרק תרל ח"ש, ויש נתם אצל ט"מם אעםאקו
 שטה 5א באמת עוידף', פעכם מאיזה 5קיכם, יט5 וף' ש5א המצהת אב5שמר,
 ביוץ תאנם מצחה לעעעת מח"שב טיע דלא התורה, כל שקים כמו הףאעפחכ
 ףשפ מ" יו"ד שפר חתם בעב.ף ]ווףין כן, חהכינ עשאה, כאלו הכי עלעדמעלה
 פסה אלא עשו לא למה הנ"ת שהקשו ל'ז קידהשרן בשס' ומציט הנידי[,דיה
 וצפורם אינם ומ"ם בה יאכל לא ערל כל וכתיב ער*ם תבם שדיו לפי ות"א',
 ע מצוה דקים באברהם והכ"נ פסח, באכלת אטר עיל דהא שהו עשו שלאבמה
 שלא בשד פמח מצות קיים לא דבאמת הל וער - תישק. תעעוה, ואלבשב
 קים דאמף' והא שנים, ע.ה עוד חי דחלחש קים שניטל אחר רק עצמו, אתמל
 קודם דוקא לאו אבל הכל, קיים חיו ימי כל במשך היש הרצרה כלאשא

 מברפטרה בר"ע כן ומטאר ש*פ'א(. ערלויא הנאבד"ק ת" )וכן לק'ם, הנ'כשניסיל,
 כל קים אברהם שנימול שאחר בפירהצ, ההום'( בקלי מביב )שנדפסו עה'תוריב'א
 אביב ביכורי ובם' ק', יבמות חדא'נ במהרשאא ועיץ לכן, קרם לא אבלהמצות
- ה'. אחע ביקלראא  עפ"ם פלפי בדרך לתרץ יטלין ה" לכשרה ההנה 

 דאברהם הל וא"כ שלכדדהשנ, אוכלי' אם משטה מץ ישא" אם הטל*משמשפק
 לעבו לעטן אבל אכילה חערב המצוה קיום דלענץ שלכדרינ פםה אכלאביט
 דא אבל ! עראז האחחטם שהאתכו מקוטת בכמה כן וטממנו אכילה, לנחבאיסור
 דונמא מ[, סימן ב' חלק יומף וילקפ ]ע"ן אדהשבי' מ"צום וצא הטל'מדסברת
 לאכדף יוכל אם תעח והא כידוע, עפר חשכל עראכל נשבע אם הלחשמסברת
 לאכול רוצה ההש אם אבל ויוצא, אחשבי' אמר" שלכדה'נ אכל והחש דגאהכדרך
 הנא, לא בוודאי שלכדרינ הקא לאטל אותו שמכהח דבר "צ רק דגאהכדרך
 קדעמם באכילת הף ועוד מ"ד[י מימו ריש לעיל ודונמתו זה כעץ ]הריןודיק,
 מלכים שבני כדדך לגרולה למשחה אמרה דהתורה שלכדר,"נ יהנאץ אעלכשע
 ח, יצחק יד פ', סימן מ חלק מההש'ם ובאבאה ! כיפ סיטן לעיל ]שין כטי',א
- רס'נ[, שם"או  דכר מאלי ד'ה נ' פםחים תומ' עפימשש לומד רציתי ושד 

 בילקפ וכשכ ייד[ אות ק'א מימן לקמן ]עיי מפסח פפור קרקע לואמאץ
 קיקע * ה" לא רהא מפסח פפור א'א ה" קס'נ-וא'כ מימן שביעי מהברתיוסף
 זה גם ט אח'כ ראיתי אים עים, לאחתת בו אשר והמערה דהצדה שקנהעד
 ולרחבה לארכה בארץ התהל קום אברהם אל אמר ח? )לך( כתיב דהאאעו,
 פרשת בם' )ועיין קנוג לרחבה לארכה בה הלך רדל למדו ומזה אתננה, לךט

 ע"שברהם פ" בו, צעו חזקה שמדין 0פק חשין שכ' יץ ודחש א' דההצדרכים
 רב זמן קרקע לא'א ה" כבר וא'כ ע.ש" חזקה מדין א" את קנה עשהאביט
 דיצרה את שמדו לא דהאטת הרמבץ עפימ'ש "ל ואו* - שנימי. קודםעוד
 יטלא כדי לחו'ל אברהם הלד י.ד יום דעל אפש'ל וא'כ בחרל, ולא באשרק

- הץ'ק, בק'פ,יתחיב  השסק כל חכזאל כמאמר התורה בלימוד יצקים אני*, 
 יאידך הלל, לפני שבא בנר בשבת מאמרם על דחי הסמא וכפ" עולה,בהורת
 דגעאצ" נם ומיהשב הלכותיה, ב*מר כה"ת לקיים תקנה עיש היט גמר" דלפה
 שק"ם רק וט/ רטם ח*צה קיםהאהך

 בשם עה ייי טף לקמן ]ועין בלימור-ורוש*



 יוםףגנזיקטז

- "צראל[.חמרת  אחר אפי' הקהשה' וע'ד 
 דילמא יצחק, וכן הקחב, האיך שנימי

 הגאבד'ק כ' 'פה ? בו יאכל ל*ש נכר בן דכל לאו על ועברו ב'נ דין להםהי'
 אכל "צראל, וצהקחב מק"פ לאכל אסור רב"נ דוודא* דלק'מ נ"יקערעספור
 קשם לאו כב'נ דינם דאם ממנאפ שפיר אכלו שממיו לאחר הקדהשרםאבותיע

 עש5"שר ח5ק יומף וילקפ ]ועיין ודרק,- באכילתו, אישר שום עביו ולא כללהוא
- בהנ'ה[. ר'ה וסי' קפ'נ,סימן  

 וק ע'ב(, נ'ו )דף סנהדחן במס' שמשמע לפ*מ שהקעטה ומהב'(
 בטרשר דאי' בבשנ-מהא נוהנ אינו אב כיבוד דמצוות ע"א( ס"א )רף נדרממס'
 פ"ק( )סוף ממלה בטס' וכן אב, מכיבוד פוטר אני לך לאברהם אמר דהקב"ה)*(
 כיבוד ק*ם שלא לבן מבית ברחו אחר ששהה זמן על נענש, אביע דיעקבאי'
 "צראל דין להם היו דהאטת דנימא לא אם אב, טיבוד על נצפוו לא והלאאב,
 דהיו סהכא דרכים פרשת בעל להנאת לי' פשופ לא אמאי וא"כ מ"ה, קורםנם
- ? ישראל דיןלהס  ילקוט )בעל ש ק א פ אבדאק מהגאון שמעתי זו העיה הנה 
 אב כיטד על נצפוו לא דב'נ הא דהנה נ4 הנאון ט"ח העךב רפה נץ,סופר(
 אביו חשהתי במי רק חייבה לא והתה*ה הוא, אביו לאו דדילמא מעווסאפששל
 סימן לקמן ]עיץ כנודע בת"ר אזלי' לא ובב"נ בת"ר אז4י ביקשראל והנהתראי,
 את הו5יד תרח ב8יתש העירה בעצמה שהתוה אברהם נבי וא'כ ר[, אותצ'ב

 גבי וכן בפירש, לטפרו הקב'ה הוצרך ומעוו'ה אב, בכיבוד חייב שפיראברהט,
 הגה הם הקדהצים אבות שהף אביו 4ה שיצחק מפק נרנוד שום הי' דלאיעקב

 הזמן מאים נענש הי' שפיר אחחהכט, מייחסים אס אקשר ישראל שלהשל,טלת
 ל8שוט הפר"ד רביא לא מדוע שפיר מתרץ וא"כ אב, כיבוד מצוות קיםשלא

 1 חק*ק. תורזש מתן קודם נכט "צראל דין להם דיש רעקבמאברהס

 למע8 לך קרא למ'ל פ( )סוכה התוס' קווש" 4.שב כתב ואשרמ(
 עשרה ביניהם ואיו סוכה תחת בסוכה רנפקש מצהב'ע, משוס ת"ל מילהמוכה

 סכך כשהעלית אבל הרכ"ח, בסימן כמבואר סככים ב' משוס מפטל דלאטפחיכט
 טי' הפףז כמ"ט סככים ב' משום מפסל שם שבשךע תנאים הנך ליכא אפי'פסול
 פסול דנזו5 קרא לאו אי שלו, והתחתונה נזיה שר:ע4ונה תאס במוכה א'כתיכ"ו,
 טקרא אבל המצוה, מתקייס העברה ובזולת שלו סכך תחת דיושב כיע כשרהוי
 ב' טאים מפסל עשרה ביניהט אץ ואפי' פסול סכך ככל הף נזול להוציאדלך

 ועי"צ ס'ד, סי' חאו'ח רננה כנף בשו"ת כתובים ממש כדברו הנה ודרק,סככיס,
 הרבה, זה בענין כתבתי כבר אנכי ונם נכוחים, בדבחם שם עוד שהאריךמה
- עץ[, וסימן מ"ט, ס" לקמן]יש'  המפורסם הגאת מכבוד מכתב קבלתי הזה והיוס 
 דיה 4 בסתה הקעי תוס' הנה : בוה"5 כתב ובו )מחסיא( ניי דן מאירמו'

 לפענשר תראה ? מצרב"ע טטעם תפ"ל טבל של במצה יהגא" דאין קרא למ.למשוס
 סרלתא כל אסיי' דכה'ג משוס למצהב'ע הפעס כתב באו'ח היערע"ק דהגהל",שב
 שיך 5א בהיהר דאפהצר דהיכא כתב ו*ח בסי' הקהך והנה אעל'מ, ל"תדאמ"ר
 דארכא מירו דהכא כתבו לחם לחם אררא ד"ה ל'ח בפסחי' התוס' תעהאעל'מ,
 אף*ך ח*א בהיתר אפשר וא"כ ההרומה, את ממנה עתן היי אפי' מצהשיעו

 ד5ש באאררה אמאי דרקאי 5-א בסוכה התוס' קוער' ליישב "צ ולפי"זמצרב"ע,
 דהנה לנכע, טיווצב הףי' הנ'ל ימי מצהב"ע טפעם פסול לא ואטאי כשררמאמה
 הא"כ ו-ת, ס" ביצ"8 פבא אע5"ם ל"צ ה*רסשר 5בפ5 דאטהטר דדוכא כ'היא"ט



קה יומףגנוי

 באאררה עט'ם( ושל בע'ז דמירו כתבו התוסי )דהא האיסר לבפל אפשר נ'בהכא
- ודו'ק. מצהב'ע, ל'"צ וא"כ עט"םאצל  בהטאפף ומתוק נטן דבר עור ]ועיין 
 דצ8ל וו14קם אלעזר חיים מו' המובהק ה:אץ בשם פ'ו אות ע"ו מימן אהרתח1נה
- חי'[, נפשבעל  וש לטעלהו, "צפיע הפצ וה' וחייכפ, בשלום אסיים, ובזח 
ובבי

 וידעז. אוהבו כעתירת אהחתה וישגה עדל ומאור בחתו, שלום לו ויתן בביהו,
 שווארטץ הכהןיוסף

 - מ'ו מימן-
 ולסש, ליוש הץביבי, ירידי לכבוד וטובות, ברטת רב ישפע ערטתי בשןהרוכב

 שטערן אייזיק יצחק מו"ה וטי הערך יקר חרוץ טרנ המאודנהרב
 יצ'ו, ץ ל א ק ש י ם בק*ק דוט"ץנ"י

- וט'. דגיעטנעיי  לעח( )6טוק כ"נ יחזקאל רש"י בדבף עסד ואשר 
 851ש בחבורה, מקלקל הוי והרי בשבת, בניהם שוחמץ שהי' חללו שבתותיאת
- ? כפיה משום ל"ה סנהדרץ התוס'תי'  העהת ראיתי אשר בשנים רבות זה 
 הריפב8א לאה' שם ליישב וכ' ל"ד, סי' חאו'ת יצחק בית לשו'ת במפתהורעזו

 אבמה'ה תיקן באדם קריך ולפי"ז לב"נ. אבמה"ח אי18ר אדם בבשר דיש מ'בכהובות
 "צ טידי ורחק, לר"צ, ב"ד במיתת שם בסנהדרין תוס' קהשר' גם ומיושבלב"ני

 אמנם ל"ח( נדחם )עיין לאכילה עומד ואינו הואיל תיקון זאת מיקיי אילהסתפק
 אלו, בקרבטתיהם כפרה הו"ל המשובשת דעתם דלפי דלק'מ י"ל אבל עכ'ד,שבת[ ח%י נ"כ זאת ומיקף דייוורייתא איסור הוי מקלקל דם"ל כחרטתי' ררש"י,"ל

 שצריכה מלאכה לענין שמעת מאן ד"ה ע"ב ריש פ"ד בסנהדחן התוס' כתבו]וכה"ג
 נשר דקעביד מתקן נמי האי ע"ב ק"ה. דשבת מהא נרע דלא י"ר( נםלטפה[,
 דבש'ס אך ע*שו, משבת הל"י יו"ד ופרק ה"ה, פ"ח ברמב"ם להלכה ונפסק*צרו,
 ונתעוררתי עי"ש, דוצרי ביתי' אאינשי אימתא למירמא בדעביד דדוקא מוסיףשם
- ני"ו, דייטש משה מו"ה וכף הרה"נ מטסי נםלזה  חלק יוסף רלקפ )ועייי 
- ג'(. אות קכ'ז סימןא'  

 שמהש אתם במלו תןא בטלו למד"א ט"ז( )במנות שהקשה דנמהב(
 וא'כ בקהל, לבא יוכל שלא שפכה כרות עצמו את שעשה כנון משכח"לנמי
 ממי'ם בשו"ת דל האחרונים בזה עמדו כבר הנה ? לגמןי העשה שבימל אופןיש
 )כלל ח"נ סופר נעפ מובא מכות עמ"ם לנר ובערוך ז"ך, סימן מאובין להנאוןמינץ
 כ8א לחרץ בזה שפ5מלו מה ועי"ש דב%"ב, בסוני' אשר ובמנוחת ב'(, פרפס"ח

- דרכו.לפי  ח"ב דבט* דהא ביפלו, ל"ח דבנה"נ להוןק סברא י"ל א%ם 
 יכול דלא ביויטפ ביטלו הרגה ואם שם, ותוס' ברוצ"י כמבואר ביזים בפלו אםהיינו

 בנדר זה אין שפכה כרות עצמו עשה אם אבל בה, שעשה מעערו מכת לאשה לולקהתה
 עחיח רק מעאשה בה דעהצה ול"ח לאשה לו לקחת הנאנסה הוא לפניו בידים,דהריבפלו
 בנתבפל הף בכריג העהצה לקיים יוכל שלא נרם הטעשה אותו עא ורק 8עצמומעשה
 הטעיצה נעא1ה כאלו ד14ה נ"כ רבים ע"ד שהרירה כטן בש"ם דאמרי' והאטאליו,
 1 לסברא רירי 1הביא ]ו"ט ודו"ק, אשה, אותה ייצא שלא בנדר שפרפ כיץבה

 את ש4ינם כטן אחרינא בטתא עוד בטלו משכחת הרי דאל~ב בפלו, ל'חדבכה"נ
 דשצחשת אה טראש האח4כ האטפה על טשאץ דקים'ל אוותה אה"כ ונשאהאשה



 יוםףננזיי"

 בח" )ואפי' אשתו א~ת טהמת לקייסה יתל דלא העשה ביפל בכה'ג ממילאואשכ
 בעצט שעשה מעשה ע"י רק בה הביפול טעשה עשה דלא דבכה'נ ועשכנאטרה(
 ודו.ק[,- טאליו, כ:תבטל ורק בפלו ל'ח בכה"ג העיש" לקים יוכל שלא טלדעיץ
 ול.'ש ה', בקהל כ.ש יבוא דלא ל*ת דיחה לאשה תהי' דלו דעעפה אותההישא בקהל לבא לו שתר י43ש לס-ס עצסו את עשת אם דאפ" עד", לוניץ ישחמד
 בעינא לא אמרת דאי ערל"ת ל"ש לו שאהר באשה מי( )נתוטת הקו"ס תי'כזה
 דיא דהל"ה סשוס הת" ביאוי שכ' יעג'ם בתוס' דעיי"ש כלל לעשה איתאמי

 לאט לכן בדידה אינה והעשה שזדית היא מוזתר רהוא היכא דכל נ'כבדידה
 עדל"ת נוכל שפיד דייקא בדידי' יהעשה דהל'ת כאן סשא"כ שם, וה"תעדל"ת,
 עד5"ה מצד אותה לישא טותי דבכה"נ דא"כ ע"ז יקשה לכאורה ]אילםחץ'ק,
 שעשתה אעפ"י שאנסה תמר את ליקח אספן את דוד בית של ב"ד הכריחו לאלמה
 ע"כ זהכריחו דלא דמדחזי' לק"ט דבאמת אלא ? עדל"ת בכה"נ הא לכ"ש,אותו
 כלל, לעשה איתא מי בעינא לא אמרה אי ובכה"נ בו מתצה היתה לאדתמר
 יבוא דלא דבלאו להדיא תקנ'פ מציה הילך במנהת דמבואר ליתא הדבר דטףרק
 היא מזזקף דהוא היכא כל הפם41ם בכל כטו נעזהרת היא נם ה' בקהלכ"ש

 חמיקזי הלק יוסף בוילקמ )וכ"כ והבן, לו, שא"ר כאשה כטו עדלאת ול"ששזהרת
- ין"די סימן ב' חלק הישדה פף שו"ת ועתן קנ'ד(,סיטן  

 היתר משכחת איך מה"ת שיעורמודנף דהצי לקיש לריש שאלתו וע'דמ(
 עליו לחחב לכזית מצשדפין איסור זית והצי היתר זית הצי )דהיע לאיס:ר,טצפרף

 שם עליו נקרא ואיך לאכלו. ושהר מה"ה כלל אסור אימ ח'ש והלאמדשף'(,
- ? כלל איס:ר ש:ם כאן אין דהא לאישור, מצפרף היתר ולונג4איסור  הראנו 
 אלעור יד בשו"ת ע"ז העיר כבר כי נ"י ביייער פנחם נ2"ה הרב ידידיכבוד
 דבה"ש ר'ל אמר דלא לתרץ שכם ונדחק דל אפ'ה בער מף הג' בשם כשהסיטן
 על.1 נתרבה ואם האישר מן ח"ש לאטל מה"ת דמוהר רק איסור שום %אין
 אלמא שלם, שיעור הוא דהשתא לד"ל גם עליו והייב אסר בוודאי הלא ח"שעוד
 ע"י נתרבה אם נטי ךהה"ד ערע:ר, הצי ;ל ועטד כשנמהת שמ מטע פסקלא

 במעם דש"י ממ"ש לדב-יו סנינ-:ן ועשה לא.סור, מצטרף היתר דאסרי'דייתר
 תאכלנו באיס:ר שתאכלנו עדדאיל4ם

 בהית-
 לי' קרי היכי לכא:ר' מובן דאינו

 אלא עליו איסו' שכם שנתבטל אהר נם מדאי אלא נתבטל, והף באיש'רעאכלנו
 דתרומות פ"ו ביר:שלמי ,טאמהי עפי"ם ליייטנ יש לרעתי אבל עי'ש, הת-דהושהוקודה

 ע:ד לאטל היא דעתו הה"ש כקש"וכל דאם להשלים בעתיד רל דמיהה"א
 הפנים במראה :עיי"ש מדאוריי', אס-ר ה-א הראשון ח"ש אכילת הף לכדתולרהשלים

 נוכל וא"כ מה"ת, דאסור דמ:דה הכוונה להשליכם בעתיר ר'ל דבירה מפויששכ'
 איסו' 1:דאי דבזה להשליכם בדעתו היינו לאיסור מצמדף דהית* הא דר'ללומר

 בתחילה שאכל זית להחצי מצפרף הוא גם הרי בהיתר מיטל-מו ואם הואדאור"תא
 הלק כללים חמר באשדי )וכ"כ כאטור, הורה איסור דחשיב להשליטו( דעת)על
- בסופו(י ד' כללשמ - ק"כ. סימן באר מי שו'ת ועיין   

 ז'ל דליסא מהנאון הח"ם דרך בסחד דמטאר בהא תמה ואשרד(
 אטן, יענה והאונן יברך והדוא אחר ע" חטכה ני דידלוק לפניו מופל שטהובאגן
 להדליק שליח יעשה איך פפור בעצמו עוהוא וכיון המצות, טכל פפור אונןהלא
- ?ו5נרך  אהף', לחפש פנאי לי אין אך נדולה תשיבה זה בענץ לי יש הנה 



קיט י1םףגנזי

 את להצתק א' גאין בשם ש,כאתי דמרנא אך בעת.*, ,דבי כגת 14ינמ כיבפרפ
 מחרב והכ"נ חשרא, משום ה.יב פתחים שני לו שיש בית אטרו שהףהצריק,
 שעכ"פ וכית אתן, שהוא ידעו כ"ע דלאו השדא משום מתו ע"פי להרליקהאונן
 דאתן דהא קכץ[, ס.מן לקמן ]עיין מרינא מח.ייב תו חקשדא מש'ם בהדלקחמהיוכ
 להתעסק שמחוייב אחןי אב5 וכו', במצוה העוסק טשעס הוא המצות מכלפט:ר
 נ'ח, דהדלקת ח.ובא עלי' הדר שעה באותח מתו בקכורת עוסק ואיע חשדמשום
 והשליח ש*ח למעת שיכול דינא ילכן וה:א, אחףת דמצוה מברכה פפור הואום'ם
 אות הז סימן נ' טחברת שני' יט:ה מצ.ון ]תורה ו"ל, מליסא הגאון וכפסקיברך,
-ד[,  ויצלום ושוכו, מעמו עליו ישפ.ע בו, כל תחסי לא לבו, ישמח הטוב וה' 
 כעתירת ואוהב., קיוכו 1.נרלו רתר:מ:י להבי, באש משגאיו יכלו מציבו, וקנהעד
 כנפשהידידו

 שווארפץ. דכהןיוסף

 - מ"ז סימן-
- לפ.קי תרפ": שטות עשיק 1' יום ב-ה-  

 ירינ"פ טי' אח:' כבור רטיטב, סילי בכל לביכו ה' יוא.ל אליעז'ר, האחדויטם
 צ"ת החרוץ בועף-ש הס:פלנ הרבני ריכא, בן חכא סזה. ב, סזה וטקרם.טאז

 בק"ק אב.י נץ, פ*ושקעם יואל אליעזך ס~.ה וכו' והטעלה היהום ט:זעדוטר
 יצ.1. א 11 א ק אט

 לורתרז יחיר הנשה "דרד להמאמך מקור להוריעהו ממני 'צאל אשרע"ך
 שטעתי לא כלומ* ידעתי לא בעמי אנכי כי אשהד ולא אמר הץמת הנה ? והטעםלעת"ל
 דברים, של עיקרן העדה מעימ ונעלם פ:ת-, ואין לרבים ושאלתי וה, דברעוד
 *ד,וה* דלשק הוה' ה.ום "ער גיה"נ את בנ"י יאכלו לא ע"כ מדכ' לזה ס.וע שישיוטר
 עור דוחק, שההש מלבר יעקב[, תמארת בם' ]כמ"ש לעת". ולא עה"ז עליורה
 תתבפל לא מה"ת אחת אות ואף מחולפת, תהא לא ההורה שזאה קיימ"ל ה-יואת
- ? ח"ו תשתנהולא :  שטו נקיא דלכן במד"ר מצינו בחויר גס כי אמנם ואם 
 החיים ובאור ח"ב, מאמרות בעשרה טכואר כבר אבל להתירו, לההזי- הקב"ה שעתידחוי"ר

 לו רה" ישתנה, החויר של טימאה שסימן )ראה( להקת"ס משה ובתורת)שמזי(
 ילקפ )עין לישר*ול מותר יהי' ועי"ז נ-ה יעלה דלעת"ל והיימ טהיה, סימןעיד
 כם"ש או ע"ד(, ס'מן המצרף בשרת וכן אגכ, בד"ה י"ו ס" סוף י": חלקיוסף

 התיר כאלו משמנים איכל.ן ישךאל יהי' שלעת.ד דהכוונה תקכ"ה סימן ח"בה-דב"ו
 יש הסוד ]וע"ד יו"ד, של קיצה אפ" תורה מרכרי וט'תכטל ולא חז:, בש-להם

 להחדרו הקב"ה ועתיד ישראל, על מקטרנ והוא הוריאל ושכי אחד שרלמעלה
 נלו הים דדני ו"ל מאמ-ם עם". כ' חן לךת ובס' ענ"ד, ישדאל[ ;ל סג.נירלהיות
 הדר, פעם יש דשיבוטא דבמ:חא דק"ט בח.לין ואמרן לט, להחוירם הקב'הועתיר

 ניה'נ אצל אולם י"ל[ בד"ה ע"נ( כ"פ )דף כ"ם שמן ב' חלק הד"ר שו"ת]:ע"ן
- ? ואת כל לומרא"א  יה" דע"כ 'טכ' דג"ל מאמרות עש,יה על ט איברא 
 זצ'ל מפאקקש הנאון זקינו מר העיר הלא טהרה סימן עוד לו דיה" מותדחדר



 יוםףננייקכ

 כיון ק' זאת בכל דהיי כ'ד(, אות ד', פרפ לעמ )כלל ה'ב סופר עפגםפרו
 ]ועיין פהרה סימן אה'כ יועיל ומה פמא, הפמא מן היוצא כל ה5א טפטאשמלד
 שטעתי אלם קט"ה[, סימן נ' הלק השדה פף גשי"ת זצ"ל הנאון מו"הט"ש
 שנשתנה איסור דבר דכל סק"ד תס'ז סימן מסה בהל' היים המקור עפימאשלווץ
 מברייתו שנשתנה כיון מ'מ פטא הטמא טן היוצא שכל אף הכ"נ א"כ מותר,מבריהו

 הדשה וכברי' לכאן באו הדשות דפנים כי:ן איסירו, פקע נרה למעלה שנתהפךעא
 מערלויא הגאו:ים בשם בזה מש'כ ט' סיטן במכתני' ה"נ בילקה"נ )ועייןהארבה,
 מכל טה מה"נ נבי אכתי אבל הי'1(, וברעזאן נ"י[ הצדיק הנאון המ*1 מר]וצא
- ?לדמר  דניה'נ דפעמא דאמף' ק' בהולין דא"כ א', הכם 5י הקשה ועוד 

 משום דפעט" אטר" לא זאטאי ברי', טשום- אשרים כילן הגירץ בץשטעבשל
 רין נפע איע דביבש סוברין יש דהרי להשיב יש זה על אך ? לעת"לדארל'מ
 לעתי5 נם באיסוח ישאר בוודאי עכשיו של גיה"נ אותו דמ"מ רי"ל ועורדישלשמ.
 באוהל ואהלות שר שרת ]ועין כטובן, בהזיי, י"ל כן וכמו הי, היכן שטדורסור
 הנימ'ל מערכת כל*בם הטר בשדי וטצאתי הפשתי שוב ה'[, אות בשמיםראקוי
 *ישב דאפשר שם והוסיף שלטה, בנין ספר בשם הללו הערת שהביא ע'1אחע
 בפלה דאינה בחה ובדין הוא, בטר דדשיל"מ ס"ל יוהק שר' הסובחם לדעתעוד
 שאני, דבחה משום טעמא למימר בש"ס הוצרכו וטשו"ה דפליג, מאן דליכאנראה
 דיימ' לא ההיתר שעת עד נפסד הדבר דאם דס"ל פסקי' דהרבה לדעת נמיואי
 ופשיפא בנרט, בנידץ יש ס"ל ור"מ ר'מ, טשנה דסתם וכיון דשיל"ט, דיןמ'

 לאוסיו שיך לא וא.כ טעמו, ויתקלקל ימסיר להיתרו שיחוור זמן עדדלהטתץ
 4וץ הדבר ובעיקי כטובן(, בחזיר י'ל כן )ונמו בריה משוכם אלא דשיל'מסהצום
- עיי"ש. ניה'נ ע5 כן לומר כלל מסכמתדערו  

 מהץ את בנ4 יאכלו ,לא עה'ם המהיש דנודע נ"ל, אפשר ע"ד.אולם
 בסמה"ק ופ.' עקירה(, בשם ב' אות וישלה אליעזר דמשק )עין תיב" לרבותדאת

 כננד מכהן ות"ב בשנה, ימיס השסאה ננר מנוונים המה שבאדם מדיםשהשס"ה
 את נצה עשיו של ששרו ובזה ניר(, ענף תלמיוה למררש בהג"ה )כטבוארמה'נ
 ת'ב, ביי שנהרבה ווה יעקב, על ינבר שעשן ביהמק"ד הירבן על ס" בניה"ניעקב
 מה'נ, זה צ"א הולין הכו"ל ודרשו ביעגוב שלה דבר פ'( )ישעי' הכ' כותת]תצא
- ר"ל. להם הי' ונפילה ביטהק"ר שנה-ב ע"ו טוומני' ישראל שכל ב"צראלונפל  
 ת'ב(', )בליל לענה הרוני פסה( )בליל בטרוריכם "השביענו המדרש פי' נ"כוזה
 בטתרים השביעס 41יז לו, ועכל אל וישר בפיופ כדאמרי' פסה ליל הי'דאז

 ביהטקשר דיבנה לעת"ל וא"כ ת"ב[, בליל לענה שהרוני לרמז מיעקב הנירשנשה
 לב ייפב )וש" ר(מה"נ, עור קשהכות אין ממילא שדי במלכות העולם ררוקןב'ב,
 דמה'נ(, אלש טמתה דהס"ם הזוה'ק בשם שהביא נקם בד"ה ע'ב דףמפורע
-רו"ק,  עהית יהיאל מעשה בם' ומצאתי לי איצד הספרים באוצר הפשתי ]שוב 
 הזה, היום עד מה'נ את בנ"י יאכלו לא ע"כ : בזה"ל שכ' יו"ד( אות)ישלח
 אם ואמרתי לעת"ל, טותר יהיי דמה"נ כ"א סי' טכלול לבושי בספף עפימ"שיל'פ
 יום ננד החא דמה"נ האחיל עפיט"ש תשובה, יש לדון אם ונבם נקבל, הואקבלה
 טתמז הזה היום ער אטרו ווה ני'ד(, של בנמטף' )טךב נרט בנירין יהי'ישמחה לשאבן ארהמפך ולעת"ל "אב, .תשעה למפרע ,את" תיבות בפסוק ונרמזת"ב
 מ* בן מצאתי כי ושמהתי עכיד, בב"א, לפוב הכל קויתהפך הנאלה ימיעל



ק" 'וטף וינ
 תמהים האה'ח זעעךי יצל תמימה בשרה ראיתי כה ודצ1ץ -- דמסחע[.יגא
 ישתנו שלעת"ל מקום בשום מציט ולא כזה נפלא 5חיהש מקור 5קח דמניןטאוד
 עי"ש .היא נדו5ה :'צננה זה, טאמר כלל נמצא לא באמת אב5 וסיים בע'חטבעי

 כמועה האוה"ח לעש:ת תמימה" שאינה "תורה 5ראות מאודתצטערתי
 מדברת היתה שכינה רוק אשר וצרקתו קדויטזו מ:וד5 שמע 5א וכיה"1,
 5עי5 הזנרתי )כאשר והה"ם מאמרות, בעשרה שכ"כ מלבד כי נ*וט,מועך

 עךרה פרק ע5 הארין בזמןת יעב"*ן בסידוך כ' כן כי זאת עוד דברי(,בתהי5ת
 ח*ונ כל5 החי"ת מערכת כ5לים חמר שדה ]ועיין שמיני, בהץ ברביט נםעיי"ש,
 דבף בע5 הנאה"ק טרן דברי רזאה ה" ואלו פ'[, סימן י'ה שנה בטאמףונם
 5א ז"5 חאוה"ח בכבוד שפנע א' מ5מד על מ"ש ק"ה סי' ח'ב בחיו"ד זי"עחיים
 "ר טמן הא:"ה אפיסמץ נהף ש:"ת ]ועיין קולמסי, בקן נזהי והי' כן, כותבהי'

 חיו'ד שורק נטע בשי"ת נם נ', אית צ"ז סימן מ ה5ק השרה פ*י 1ש1'תבסופו,

- ! בדנריכם דהזהרי וחכמום ר[,סימן  מ'פ ק.דושין בייטב'א מצאהי ]אה"כ 
 באנדה אסיו וע*הס מיער חזיר יכרסמט בו כרכתי' אדום זה : יז"5 תיצעהבד"ה
- 5עתיר. 5ישראל לההדרו הקנ"ה שעתיד הזיר שמו נקראלמה  אי נדו5 ורב 
 שעה להוראת- רק כי הטתה 5י ונאמר )קרח( אביו בטרי בס' מ'ש 5יהראה
 כמבואר יב"נ בימי הארין בכיבוש שהי' כמו 5ישראל ה' יתירהו המ5חמיתמפני

בחו"
 מות4 דיהי' חזיר בעמן עוד ועיין ודרק[, ניהאנ, על נם כזאת ה5 ואו5י י"ז,

 כם.סי 5ו ומאוה באהבה הדו"ש מהז' ידידו בזה ב',-והנני אות ק5"ה בסי' 5קמן5עת'5,
 שווארטץ הכהןיוסף

 - מ"ח סימץ-
 *טש סג"ל שכטואל ט"וץ וני' הסהולל הגרול הנאון הדכ ייירי למלכ י'טשמחת

 יצ,ו. ן י נ ר ע י האכדק.ק נ.י,ראזענבוים

 המעטיקרתו

 ותיכ-

- וכו'. מבזק'צו מ5אתי ומיר  בסוכה הע"ר ואשר 
 עבר ואס ביו"ט, עי5ה יאין טצרה, נמ5 ע'נ או האילן בראש סיכתי העמצהכ"ב
 5"ת דא'ר כ"מ ניטא יצא אמאי :ק' יד"ח, דיצא ז'5 ורץ רש9 כ' ביחםוע5ה
- ? מהני 5א עבידאי  בתפארת בזה העיר כבר כי יביפו לניכה עימו הנה 

 סימן בח:"ם והסמ"ע הש"ך עפימ"ש 5הרץ וכ' דסוכה, ג' סו"פ 5משניות,ישרא5
 לעשות יכול הי' דהמקח מעש(ים אע5"מ אטרי' ד5א ויו"ט בשבת שנעיצה במקחר"ה

 אע5'ם, 5"א ובכה"נ נורכם שבת דזמן א5א איסור אין המעשה ובטף בדו5,בהיחר
 ע1ל דהזמן אלא אילןי ע"נ 5עלות איסו אץ בחול הא בסוכה, נמי הכאוא"כ
 כתב ממש זו. סביא ]וכעין עי"ש, אעל"מ ל"א ובכה"נ האיסור הטרס הואי1"ם
 בקורע מירהטלמי כן והוציא מצהב"ע, לעמן ה"ה ללב מהל' נפ.ח המלד~צעו
 עלה אם למה )שם( האחרומם קוער' לת*ץ נזה כתנתי ובחהלער עת"ש,נשבת
- וק"ל[, מצהב"ע, העהיצא  בשהץט המה*"ט עפימ"ש בפשיטות י"ל אולם 

 יחוקן דלא היכא משא.כ האיסו, ע"ז דתיקין היכא אלא אעל"ם דליאנשבת
 יצא דלא אסרי' ה" אם ראף נסיכה נמי הכא וא"כ מהני, א"ע אמף' אזהאיס1
 דיצא, שפיר אמר' ע'כ האיל, עינ שעלה במה האיס1 בזה מתוקן עודליה



 י1םףננשיקכב

-והבן, - קל"ה, סי' חארה מהרו"ת טב'י ער'ת ועיין   קויש" נ"כ טותורץ ובוה 
 חר הא פו*ר מצות מץ יצא מטזר בר1ליד פסק" אטאי )בכרות( אלנאויהרהפ
 יוםח וילקט ]ועיין וז?"ק, יצא, דלא נאמר אם יתוקן לא הענירה דהרי ?טצהב'ע
 חירד טבץ פני וגשו"ת קע'פ, סי' ב' חלק יצחק יד ובעפ"ת ט"א, סימן א'חלק
- ב'[. אות קטיזסימן  ב'. אות פ"ג םיטן לקמן ועין 

 ניטא לא למה קשה לכאורה דהנה כך, לת-'ן נ'ל קצת פלפולוע'ד
 בעידנא, דל'ה ואי אילן, ע"נ יעלה דלא ל"ת ידחה דסוכה דעשה יהוא,ערל"ת,
 )ובחום תום' פםקי בשם הביא א' הל' פםח קרבן מהלכות יףד בפרק המשל'מהא
 דמיעקר בעידנא להיות בעינן לא אחר בענין העשה לקוים אפשר אי דאםצ"ו(
 ול'ת עשה הף דיו"פ משוכם וצר*ל ? כן ניטא הכ"נ וא'כ עי'ש, העשה יקייםלאו
 אף הרב'א ערפת ירוע והנה חי(, וביצה כ'ט בשבת )כמבואר ועשה עדל'תמשץ
 ראם כן הל הכ"נ ולפ.'ו נדהה, הלאו ועישה, עבר אם מ"ט ועשה, עדל'תשאין
 עדל'ת( טטעם נדח" )דהלא: דשכתין, העשה רק נ"כ נשא- לא אילן ע"נ ועלהעבר
 )ועיין שפיר, ואתי טהר, עביד דאי ניטין( מם' )סוף הפנ"י כ' כבר עשהתבי

 שךת ס' ובסוף ל"ט, אית 4ב שער חילין מהרות שער ג' חלק השדהבתבו"ית
- 1ר1"ק. נ'ד,( סי' הא:"ה אפרסמון נהרי ובשוית ג', אות נפתליבית  

 ידוע דהנח מצהכ"ע(, )לענץ הנ"ל האהרונים קייציי יישכ אמרתיועוד
 הילין( טסי )םוף ת-יב"א עמ"ש זצ"ל טבץ בעל הנאה של חתמ בשם העולםקהשי'
 םוף ס." והק' לה, דהי דעשה לוקה אינו עכר אכ: ט"ם ועשה, ערל"ת דאיןאף
 הף העשה ועשה עכר אם אז הל"ת עם אשר העשה על ~עבור דאסורכיץ

 תדחה אעפי עשה כאן שאץ הוילקה יאוי' רהי' העשה קתם לא וטמילאטצהב"ע,
 נפקא מקרא לא עעפה רוחה עשה דאין דקייט"ל הא דהנה הנוב.י ותי' ?הל"ת
 שמק.ים קודם בתהלת משו"ה עשה, מהאי עשה האי אולמא רמאי הוא סבראאך

 אבל הקיום, קודם מתחלה זה 1כל עדיף, תעשה ואן ושב עשה, מהאי עשההא. אולמא דמאי מטעם אחרת עשה רעשה עקשה לדחות יוכל דלא שפיר אמרי'העשה
 אולמא טאי להיפך אמרי דאו מצ,ב"ע, רהו. לימר נובל לא העיטה, ועשהכשעבר
 עד~ת, נימא לא לטה קשה לכאורה והנה ודפח"ה, עעשה, מהאי עהשהה(ר
 דהלאו יצא ז;לה עבר אם אבל ול"ת, עיטה הוי ריו"ט משיכם לעיל כמ.שמר"ל
 עיטה מהאי עשח הא. אולמא מאי דאמרין ל"ה ומצהב"ע הריב"א, כט'שנדחה,
 בר"ה ב' פרט לי כלל ב' ח(ק סומך בעט )'עיץ נכון, ה:א כי ודו"ק הנוב",כמ"ש
- פלפזל('ע'ד  דכל זלענ"ד בר"ה ע":( ק"נ )רף מופר בחתן עם.מ"ש אנהל 
 ג"כ מתורץ ]ובוה עיי"'?, מצהנ"ע אמרי' לא ופעולה תכלית לאיזה שנצפוהמשה
 דמעם באךיכזת(, בי אוה פ"ג סימן לקמן )עיין מממור דהנ"ל אלנאזי תייםקהמ'
 אף נעיטה וזה אטשי, הטין 1,!1.תקיים יצרה, לשבת בראה תיהו לא משוםהטצוה
 כי דורותיכם ידעו למען הטעם בפ'ריש כתבה דהתורח בסוכה וא'כ זרו"ק[, עברה,בביאת
 3%1ליתה הטצוה טעם אההי בפ" קרא לנו נילה הרי בנ"י, את הושבקיבסוכות
 ותכגת המצוה טעם נתקיים הרי סוז סוף אילן ;"נ ביו"ט יטעלה בכך טהא"כ

 נוומה, אית ח"א ילקה"נ ]1;יין יהבן, מצהכ"ע, כאן ל'ש זא'כ הם:כה, מןהמטון
 - קנ"ו[. סימן אי חלק .ומףובוילקם

 שכדברי נא ברייער פנהם מי"ה ונז' ריה"נ מינ"פ לי ריאהשוב
 מ"ב, סיטן הס'( שבסוף )בע11"ת אהע'ז שלטה כרם בס' נ"נ כתב הרלהחתרם



-

קטג יומף לניי
---- ---------- - - ----- --------- - - - - -  - 
 על העולם קוש" בזה מהרץ קי"ב שמן במטין נחלת בשית זצ"ל הגאון אביו2:1*
 והא טצוה, עביד דקא משום רפפור נרה 'במת' בעל אם ע"ב בפסהים דאמרי'הא
 רצ"ה, סי' א:"ח שיק ומהר"ם קצעו, סימן או"ח מהריעא שו"ת ]עיין מצהב'עהף

 בקידהשהי הר"ן ד*הנה י"ל אבל י"ט[, א:ת מצוה ערורי בקונם' ה"א הוצרהתבואות
 דמצוה ביאה ראשונה ביאה כל יבום דלענין כתב, קונה, ביאה דתחילת בסוני'פ"ק
 זרע להקמת ראוי ביאה ובש לאחיו, זרע להק.ם הוא יבוכם מצות דעיקרהיא,
 אם נדה יבמתו לענין ה"נ הנ"ל שלמה הכרכם דלפי"ר הקושי' מתורץ 41י"כעייאש
 אמף' ושוב המצוה, נתקיים בעבירה אפי' לאהיו זרע והקים ע*ה באבשוט
 מהא ע'ז להקשות יש לכאורה א:לם נכק, והוא ופטור, מצוה ועשה בד"מדטרוד
 עדל"ת האירוסין מן באלמנה אמרי' רלא הא רבא דאמר כ' יבמות במס'דא"
 קט, בעלו ראם מברחתא בש'ס והק' חליצה, ע"י שמהכם לקיים דאפשרכרר"ל
 )עיין היא מצהב"ע דהוי ת"ל קנו אמאי היא המקשה וכוונת עי"ש, בתיובתאוהניה

 אבל ? ביבום מצהב"ע שייך לא הנ'ל ולפי הנזול(, לולב ריש חת"סבחידויצי
 להקים בי' ושייך להוליד ראוי אשר ביבום רוקא היא בטמין הנחלת דסברתלק'מ
 *סר שחך לא לאחיו שם להקימ היטם רתכלית לא, דכה ופצוע בסרם אבל לאהיו,שמ
 אחרי והתם מצהב"ע לומר שייך ויצפיר דעלמא מצוה כשאר אלא ול"הבהם,

- הימב. וד:"ק וכה"נ, בסריסהברייתא  
 ינדלהו יחייהו, הטוב ה' יו"ט, בשמהת המברכי הדוש"ת ירידו בעהוהנמ

 ומ.קירהו. אוהבו כעתירת יהזקהו,ויאמצהי
 שווארטץ. הכהןיוסף

 - מ"ט סימן-
 ויראהו ע?., :ה' סשכ'ל ריכיו לכל די'ר יה' יסב:רדי בר:ד טאוע בתך,לרוד

 בוים יהודא דוד טו"ה וכו' הק:'ב המאוה'ג הרב ידינ'פ אהז' כבזרבטעסו,
 יצ"1, ש ד ה ר י ע נק"ק דומ'ץנ"י,

- וכו'. קיבל כנרבל"ם  אווזת, בר של מעיים בני אודות ששאל ומה 

 בריקה, צריכי' בקיץ שרק הוא רווהת הלכה כי והשיב נ"י, הנאון סו"ח עםדברתי

 בלא מעים בני על בועות נמצא אם נ:פא בקי*ן דאט' פש:ט הוא רבר שלוטעטו
 רק החתיהכם, הצלם בר'א הבשר אם בדיקה צריכי' רק אותם, מסריפין איןתלעים
 בקיץ ודוקא בא, הונלעת דמהמת תלינן מבחו'ן ובועות טבפנים תולעים נמצאואם

 אט א.ן הילכך והלך, ח"ף דהתולע כלל שכיה דלא בהורף אבל הרעולעת,שכיח
 מ"ח סי' סוף או"ח הלק מהריא"ץ בשר,ת )וכ"כ הבועות, אחר לחפשמחוייבים
-עיי"ש(. - של"ט. סימן נ' חלק יצהק יד שו"ת ועיין   

 ל תעשה הסוכות חנ דאמרי' ט' בסוכה התוס' ק:שי' על כתבואשר
- וט'. הודעתיו כבר מצהב"ע, דהו"ל תם"ל טויהלמעוטי  דהנה אפש"ל אולנם 

 רמיכתת משום :עירהנ"ד אש.רה של לולב פסל" למה התוס' הקשו ל'בדף

 המצוה באה הנזל עבירת דמהמת לנזל דל"ר ותי' מצהב"ע. משום תפ"לשיעורי'
 הר"מא והנה ש"ש, בי' נפיק בו שנעערת עבירה טהטרע אטו הני אבל בה,עיוצא

 שס הח"ט וכ' טנורשת, ל'ה ומרש מדהסופר גט דנזל כתב ס"ב ק"כ סי'ב"הע"ז



 ף מ יו י ז ננקכד
 רק בידו מול הגפ ל"ה פרע לא ואח"ז לו לפרוע כדי ברצע המט לו ונתןןדריכא
 אח"כ לפחע כדי הלולב או הסוכה דקנה ויכא וטעתה עח"ש, דמים לושחיב
 עבירה מחמת לאו אבל הדמים נותן שאינו מה עבירה לו דיש נהי פרע%א

 בוה ל"ש הצפיר ועיהמד ראשירה עבירה כטו והוי בו יוצא הדמים נתינתטניעת
 משלכם ל"ה הרמים נוקן דאיט דכיון לכם או לך הפסוק צריכי' לכןמצהב";,
- בהנ"ה(. כ"ב סי ח1"ח י:סף ברכת )שו'ת ועא, נבון כי ודרק בו, יוצאו"ויט  
 שדה לוצך וטתנן זיתיו נהי שפף ד'( )משנה דב"מ פ"ח דאיתא עפי"מאנייל
 קרא איצפרך וא"כ יחלוקו, נדלו, ארצי אומר מה נדלו, זיתי א:מר זהחבהיו,
 חבירו, של עשדה לתוך שלו באתרוגי' או שלו בל%בין תמד נהר דשפףבכה'ג
 מצהב"ע מצר א"כ חבירו, בשרה יותי גדלו ואח"כ הכשר שישר בלולב הי'וכבר
 אסור, לכם משום אבל חבירו, לישדה שבאו קודם שיעור בלולבין הי' דכברל4כא
 ודו"ק, ק"כ( שימן או"ה דברים מאיב)שו'ת

-  
 יש אשר נטן דבר לפניו אציע גיטסר. בפירות מכתבי את לעטרוכדי

 *ישב זצ'ל הנהיק שבהבורה אר מאוה"ג זקימ מרן מכבוד בכתוביםאתי
 מצה באכילת יר"ח יוצא אדם וצאץ שבם במ"ש הל"ז חו"מ מה4 פ": הרמב"םדברי
 טחוום הפעם ל"ה בפסהים מבואי דהא כילם יתטהו טנל, ,צאכל כטן לו אסורקשדוא
 לדידן משא"כ אחע"א, דל"ל לר"ש אלא המין תאכל בל משום איסוחשאין

 לולב ר"פ בתום' דהנה ואפש"ל שם, בלה"מ ועיין אזלא, להיכן רחמיןאיסורא
 משום תפ"ל בפבל מצה הץ יוצא דאינו קרא דלמ"ע[ הקש: משום ד"ההניל

 ראתי רו'א הקרא דלולא קרא בע" דשפיר צ"ו סי' השאג"א מיש ונודעמצהב"ע,
 ע*ו הרנישו יהאחרונים עי"ש, טצהב"ע ול"ה רמבל ל"ת וידחה רמצהעשה
 מצה רבעי' משום נדר ורקיקי תודה בחלות רא"' ל"ח( רץ )שכם, דקיימ"ללפי'ם
 אינו דהא דמנל, לל"ת ידחה רמצה דעשה דהי"א נימא איך וא"כ לשנעה,הראוי
 מהויב אינו ימים ז' כל דהא לשבעהראוי

 לאכוי
 גם ו~מילא טצוה וליכא מצה

 לפי אילם ס"ז[, שי' יו'ד אפיים בית בשר'ת ]ועיין יוצא אינו חובח שלהכזית
 מצה הוי א"כ וזעבה מצוה הוי ימים ז' כל רלר"ש כ"ח בפסחים הפנארברי
 תבי המץ עליו תאכר( בבל שאיסורו מי טפעם *מר ומיכרה מצהב"ע %"ה לשבעההראיי
 דכל לדירן אבל לשי', לר"ש כ"ז אך אחע"א, דל"ל לר"ט המון איסו' ליכאמבל
 כ' חצפיר מצהב"ע, דה:י י"ל שוב לשבעה הראף מצה ל"ה וא"כ רשות ימיםד

 קול עו"ת ]ועיין ודפח"ה, מצהב"ע, מטעם והייט בפבל יוצא דאינוהרטב"כם
- ל'[. סימןארי'  

4 כפ"ם, ל: המאוה ~דהט'ת, באהבתו הדבוק ידידו בזהואשאר  

 שווארטץ הכהןיוסף

 - נ ט'מן-
 וט' ומשובח המטאר נפלא החרוין הסאוהע הרב יר.רי לכב:ר וכט"ם ישלוםדהחיים

 יהנו,ל, ע צ נ י ר א ל אבר"ק ףי סאזעש רוב זאבמו"ה
 חפתוח בחלון להד*ק אם חעכה נר הדלקת בענין עמצאל מהע'ד

 בזכרתי יען בזה, לטיוך טמני ליטאול הקיטה -גה ? למתח הסמיך בספח אולר"ה,



קטה י1םףגנזי

 איש 1כ5 בה5ע, הר*ק ש"5 הגאון ומו"ח בפתח, 5הד5.ק נהג זצ"ל הגאון אאמררכי
 והטחר לממוד טה על 5כאו"א מוצ חיים, אלקי' דברי ואלו וא1ו בביהושורר
 א' יוכל א' בבית אדם בני ד,צני שכ' אש דת תשו' בקונפרם ]ראיףיבחר,
- ור[. רבר הוא מקוטות בשני א' איש אבל בפתח, 141' בחלט5הדליק  ואנכי 
 הדין הנה : בזה'ל ישראל גדולי הדור חכמי לפני שאלה ערכתי תרס"בבושנה
 כמבהשר בשמאל חטכה ונר מימין מזהה שתהא כדי פשמא5 הניח 4עניחרצריכי'
 חטכה הנר מגיח בפתח מזהה * אין ואם ז'(, )משף תרע"א ט" ארחבאי"ע
 כמבואר יום שלעים כל ממזווה דפפור בחן"ל בית בשוכר ונפתפקתי )שם(,ביטץ,
 על להמתין דיש שכ' שפ צבי בנחלת )ועיין כ'ב סעיף רפ*ז ס" דעה יורהבשךע
 פאחר שאולה, לפלית דמי וטא דגנ-כה מפעם ל' לאחר דרויט רמיבשעת

 החעב בעת עליו ג"כ לברך יכול הפפר בעת .ברך אם אף א"כ יום בכלדמברכץ
 טבין פני שו"ת ועין קביעותה, בעת א' פעם רק טברכין דאין בטזתהסהצא"כ
 אם ת1'כ ר"ב(, מעץחע"ד

 בתי
 בימין הנ"ח להניח צרך חנוכה יפגע השלערם

 ימי ביעך ערין הוא השלערם יום היינו דסנא דמ"טלם יומא אם אולםכנאל,
 ליפול צתך אם חנוכה בנר יעשה טה ומעתה בימץ, המהזה לקבוע וצ"יךרהטכה
 עהשהם, העים שכל ממה לשטת שלא ביטין והמזתה שטאל בצד רקכשוכרטץ
 קרש רמצינו וכמו לנ"ח, המקוכם שם קבע דכבר מעפכפ במקומה דעהץנה נימאאו

- ? וכף בצפון *נתןעווכה  ח' אות חטכה טער' )אספ"ר( חמד בעהץ זמצאתי 
 דאדעתא די"5 וכ' מ'ה, סימן איח אברהם ויען יצ"ת בשם כן 5הפתפקשהביא
 ואיט דמזוזה, דמנא דמישלם ביומא ממקומו ליטלו מנת על ימין בצד קבעודהכי
 עלמא טלא דלאו :דץ שלא דעושה יהשתהו שלא ימץ בצד שתיהן ערטחנכת
 מ" חיים ארחות בספר גם דברו 1ווובא עיי"ש דטדזה דמנא רמישלם יומאידעי

 דבשלמא עד"ז, י"ל אולכם דוחק,- זה כי יריאה בצדק מעיץ וכל י"א[, דיןחדע"א
 ה" בוודאאי הדלקה, קויעור באמצע נ"ח מקום ל'שנות רשאי אם דנין רוהשאם
 בצפה להנתן עוזכה בקרש רמציט דוט" אז חהף שם, מקומו שקבע כיון עיןצריך
 זה ב*לה אם האחרת בלילה מקומה לשטת הצאין אם השאלה כאז אולםוט',
 חנוכה ימי שמנת כל הדלקת חשיבה אריכתא טצחה כחדא לא דהא כאןהדליק
 לענין ר"ה סי' חאו"ח מהף'א בשרת כמבואר עצטה, בפני מצוה הוי *לה בכלרק
 דמי ולא בברכה האחרות לילות מדליק עכ"ז אהת *לה הדליק %א עבראם

 לעמצת מותר נמי ללילה דטלילה נמי והה"ד הפתח, אצל טקומה דקנתה אמרנןחיא החלון אצל להדליק הבאה לשנה לשנות מותר מראי דאז הפתח אצל זובשנה ה* שאם כמו ממש הף אז יחשב, לעצמו ויום יום דכל כיון ח1'כ עץ?ש,לספהיע
- ודףק. לטקום,טטקום  תרע'א ס" באו"ח חדש הפרי ממ"ש לפשופ יש נמי אי 
 הוא~דוקא מזוזה, לו יש דבימין טשום שמאל בצד הנ"ח להניח דצריך דאטף'דהא

 א"כ עיי"ש. בימין המזתה דגם אף בימין, גם להיות יכול בדיעבד אבללכתחלה,
 בשטאלו ולהניח מקומו לעקור הטאי אינו בימין מקום לו דקבע כית צד הךלפחז
 לדייק ור,צאי כדיעבד, חשוב ממילא א"כ וכר, בצפץ לינתן שזכה קהשמשום
 וק"ל, כדיעבד, דהוי משום ג"כ, מעזה נקבעה כבר דהיוכם אף ע"ע, כמו ביטיןהנ'ח
- פ"ב[. סשן רביעי הלק יוסף וילקפ]ישין  שטעם דס"ל דיש הבאתי ובחידויצי 
 בחדרי )הרין ואכמשל, הב%ווב חבירחע משת כטאי' נהשה יהי' שלא בשסאלדנ"ח
- ט(י דעברתוצחת  



 ---------------------- ף ט יייו ננקט
- - - - - 4 - - - - - - - - - - -  

 נמר רשע אי' צהק ש% עש מע, קיחץ בצ' יששי וטהט(
 ק'מ סעץ % חלק וזובץ שחת ]חרן ןט ב תשבה ודטר שטאמקיקןז
 מחלוקת עי4ש אמר )שם( כרני' לעיל חהא אהניא,[, סי' לחכמים ועדובבית
 במקום חכדל מאטר ידחע חהנה מקחייצת, א.נה דשה זחסין בשבח אבל ממץבשבח

 ולמה יוחסץ שבח הכא דוי א'כ לעמח-, יטלץ אץ נמירים ש~יק" עוטרי'-טבעת"צ
- ?מקורשה,  דהנה"צ משמ" מינ" ומפ' הח"ם בין נשמע כבר וו קועךא 

 יוחסץ מעלת על רק קפרה דלא לתרץ, כתבתי בילהתי ואנני ח~המקאטארנא
 מעלות כהצא*כ עי*?, ע4ה שיקבאה יראה אדם, בני בעעי בגללם מתכבד'אשר
 נצרכה אןדבה שדוי אדם, בני לגבי לא אבל ממעל בשמיכם רק הוא תעבבהבעל

- היאוצתים. טעערך זגער תעבבה לבעלי יאמר יצלאלאזהרה  לחלק, "צ עור 
 תאיבה הבעל מפבע ה"י גמור, רקוע ה?תו אחרי מכהצ תשובה בעל הואדאם
 מדרכו חשין קצעבר חפאיו על ומתבייש תאנח ורחשנ תכרד טדו חפאתולהיות

 מסנאה סברת בוה 4ש הלכך ברך, הצפל גכנע לרןות 4וירבה רק וד'ולהתנוצת
 מאמר על )תשא( תבואה פרי באך ]ועיין היפב, וא*ש בעינא, לא טכרקץררבא
 נפיל "שף ובן ואתה שאני בך ויור לו ואמר לירבעבם הקב'ה תמש בסנהדריןריל
- דפח*ח[,בנ*ע,  שבעת'ש שבמקום דאמר" דהא למאה העשרה עפ*מ"ש אני*ל, 
 רק היינו כוכיוום 4 נק-צה שהזדונות מפני הפעבם לעטד יטלי' נט.ר" צהק" איןעוכו"
 עת'ת ]עיץ לעסודי יכולי' גמורי צדיקים או מיראה בתשוי אבל מאהבה, תשובה עשהאם

רודב-

 הרדור שמא הנמ' משני ה:א חהנה ע'א[י ו' דף ואחהלות מור תתל'בי(באוו"ת מי' ח'ב
 לעטיר צדקים יטלי' מיראה ובתשובה סרראה תאוובה עאטה דלמא ישל ט41כ בלבויתע?ובה
 בזה(.- דברים אריכות רט'ו סי' ר שנה יוסף תלקפ ודו'ק.-)ועיץ יוחסיי שבח ל*היפיא

 לא שמא הצדקה על מברכץ דאץ הרשב'א עט'ש שהק' מה וע'דג(
 א' חלק יצחק יד בשו"ת העיר כן הנה ? באיחסין וכטו כשמקבל יברךיקבל
 4ג( )סימן ח' חלק יוסף וברלקט דן )אות רכ'ו פימן נ' ובחלק קניפ,סיסן

- י"ח[. סימן אברהם בארות שו'ת ]חעיין בזושהארכט  אין למה הקואר' ובטף 
 אוה.ע צדיקי שנם כזאת דמצה ואב בנימין בשרת תירץ יפה הצדקדע עלמברכין
 מכיבוד הקהצ" גם מיהצב ובזה א'4 אות ל'ח סימן לעיל )עין מברט' איןמקימ"
 יוסף וילקפ ]ודין מתים, ומקבורת חולים וביקף דינז, עשי' הלואה, ומפךר,4ט'א
- צ'ן. סיטן י'פ וחלק בי, אות יי"ט סימן פ' וחלק י'ד, סימן ה'חלק  וכעת 
 כדם באר כר לם' בפתיחה ראיתי דהנה : עד.ו מתים מקבורת הקואש" לתרץנ'ל
 או ביההכ"פ מברכין אין למה מקשים "צ שכ' קדו 4עת ברכות( )עמ'שחיים
 אטהוא תעוובה מצות על חפאיו על ומה~דה תשובה שעושה זמן בכל ימיםבשאר
 עבירה טכח שבא מצוה דעל רע-שב'א כי כבר אולם ? והרמב'ן הרמב'ם כמ*שמ*ע
 עי"צ, הכא ה'ה א"כ מברכין, אין וכתמה, רבית, והורת גדלה, השבתכמו

 יפי-
- וק*ל. הקבורוג על מברכין אין ע"כ הדעתי ע*ן חמא מכח דבא במיהה נ'כי'ל  
 וייקפ ]עיץ כפירתה על מברכת אין נדה למה ההום' קוש" על נ'כ י"לואולי
 חי כל אם עש רק ג"כ נשתלשל נדה דחק משום קצ'פ[י סימן שני חלקיוסף

- וד41ק, ע'ב, ק' דף עירובץ בטם'כמבואר  סיטן ח'ב השרה פרי ען'ת ]ועיין 
- ה'[. אותפ'ו  על חד,צ פעם קוכ' )מר( אמת שפת בם' מצאהי וה וראה 
 למי ולהלל לרצדות הייבץ ג'כ השכל דמצד כיון יצ,'מי סיפור על מברכין דאיןטה

 4' דודב להיהת פאר" ל" דמפיק עבדא דא" כט האלה, הנסים לטשעשה



- - ט - - - - - -
קט ף פ ייו ז ננ

 צעף רבלי ,ףת אקבץ לברך עא ל"ט יכן וכף, י"טבחא ל" 44ת ורהכאכספא
 שכ'כ ראית. ]ואח": ורו'ק, קושה.רנ הרגה מיהשמם ובזה לעשות, חיב" אגחטנשכ
 נדול כי מלבר כה לומר קשה לדעתי אבל כ'א[, פימן שטאל שלת בא4יתנם

 ,ציוה' הקכ'ה אאשר על מברכץ טיכ וזמאשה, מציה אמשזו מכר ועואשהושממחה
 בטרע צימ מחמת רק לק-ם נ-כ" אשכליות המצית נם הלא זאת עודלוצדורנ
 )אף הטצוה כל את לעשות נשמור כי לס תהיה וצרקה עה*פ הטטדאר'פי'

 קדושת בם' ט"ש ]הךין האנהצ", שכל חיוב מצר ולא ה', צרס כאשר אשכ5יות(מצות
 חקותי את וע,שיתם עה"פ )בהר( ישראל נכוף ובם' לב, היפב בוטם עשג קכ'נ דףעיפ
 העיר )וכן והבן.- לברך, צחכי' שפיר וא*כ אותם[, המותם תאשמח סהשפנמואת
 נראסיוארדיין הנאבדפ"ק חתן נח וויים דדאלף זאב ובקירם*ה ההחף הרבמאיב

 . ב', שת נימ סימן יעקב אשאילת אן'ת הניןחף10-
 - נ'א סימן-

- לפק טלה' פוב אך 1יבשת שנרץ ררא ני עם בץו-  
 הרב חמייי, צטעץ י-רי, אהו' לככוף הטערמת, טא"י ברטהי ורב ששית,שובע

 קינסטליכער צבי טו"ה וכו', בנים:טין טכתר לו רב טקיו פיבא ובנךורציף
 יעטג וויטץ א ש אנ ה בעקנק

 יץ כה וכה הטנ מ"לוט בהקיימ ו"הצן מל נפשי ,טנעהרבות
 אמרתי ועתה --- נמה טיב מב"ר אך זאץ תמי ולהשמז ל"מצע ימף ונהה'
 הרמב'ן על שהק' מה תחלה ראשון דברו, ע'ם שבא -- וכף. ארעא אורחל"ע
 טלו הותר מקצתו שהתזר נדר דאמר" רהא דם'ל בץ( )יף נדרים בר, תבאהל

 דמיט כיון לא, הבעל כהפרת אבל מעיקר הנרר רעוקר כיון חכם בההרתד4וקא
 מיעקי בעל אי ע'ב( כ"א )דף בנדר 4"להש"ם מיבע" טאי לפ"ז א'כ זך8ש,ג"ז
 שם דאיתא מיז, רמינז נדרים רסוף ממחני' לף נפשפ גיז, מיגז די5מא אועקר
 עקר מיעקר דבי אמ-ינן ואי לעולם. ואסורה לחלקו יפר היההים מן אגינפמיה
 כיץ לעולם אסורה ואיך כלו, הותר מקצתו אשהחזר נדר בבעל נם 4ומר"א'כ

- ? גיז מינז רבעל עכ.ח אלא לבעלרגושרותרה  וצעשנ, נאה קהשר' הו4נ הנה 
 בנדחם רהנה ותירץ, קכ"פי סימן ריב'א בשו.ת כן הק' ככר כי יודע 4גכי4טלם
 לבינרע שבעו דברים ש היא נפש עמי לרבנן המפה תשמיש רבא בעי פ'ב(ירף
 דקיימ'ל כיץ ומעתה עיי'ש, היהרים מן אמ דנפיה סמתני' הש*ם להופושפ
 אסורה מנרש אם 5(בע5 נם לבינה שבינו דבנררם נ'ה סעי' רל8ד ס" עשדבישיע
 מרוחשץ לאחר אסורה לו רגם כיון טלה רשתר מקצתו שרצתר נרר בזה אריך לא אףכלו,

 ברלקפ וצ"ל פאקש הבאבדק'ק ע'ז שמפ5פל מה ]ועין ורהק, לעים, אטרהומטלא
 ישד ס" קטנה טנחה באב'ת שגם מצאחי חפשתי וכאשר פ"נ[, סי' א' חלקיוסף
 בזה נדפם פ"ר סימן וצ'ל רנאון לאאש-ר נפתלי נית ונשףת נן, ~ירכתב
 ח', וסימן נ'( )אוה ג' סימן יטלום יר ח84ת ]ועין דפח*ח, הךש נאה~פל

 ס"ר[.- סוסי' חיו'ר מהה", מרדכי למחה ובאב'ת קנ*ר, ס" ח'ב מהראףםהשף'ת
 הנאבד4ק )כעת ממאקאוו14 נ"י ר'ב ששל ט'ה הרה'נ ירהיס נם תי'יפה

 יאכל שלא שנשבע במי רצ"א ס" בתשי הריב'ש דבף עפא תע4א(,ראצפערפא
 סאו בנדי ללבוש לו רוהר ד5א ענבים על תיטאל טאר בנדי יבש חיאע~כעם



 ף ס זייו נניח

 האגיה, הותר 5א מהן א' ע4 נשאל אם אשתה הצלא 14כל שלא נשנע אםוק
 קהצה דאם דרכא אלא כלו הותר מקצתו שהית* נרר רל"א דבה של פעמווהעלה
 או ותאניסי ענבים אוכל שלא כנון אחת אלא חייב איט א' בהעלם הדברםשני
 אחת אלא היב איט אי בהעלם כ* שתה או אכל דאם ודבש, חלב אשתהופלא
 ע,צה שאם ולב"צה אכילה ש הפתיה אכילה כנן מוחלקית רפעולת היכאאבל
 הותר מקצתו שוצתר נדד אמרנן לא בכה'נ או"א כל על חייב א' בהעלםעגיהם
 נררה אעצה דאם ברור דבר בוה הנה וא"כ מרבש, מתוקים רבריו ני יעף"שכלו,

 וראי' 4צ'א, כל על שחיבת נדרה על ועברה אנקרם לכמה בתשמיששתאסר
 ר4צבן, אלמנת על שבא כטן אלמנה, אלמנה אלמנה ע'ו קיהעו" מש"ם לזהבוצרה
 טפים דדוי משום או'א כל על חייב א' בהעלם לוי ואלמנת שטעון,השלפנת
 אפי' נדות נארם ש5ש בעל שאם טפים הף ד"ה בתום' וע""שמחו5קים,

 נאשה נם וא'כ מחיקיפ, דטפין משום א:'א כל על חייב א' בהעלם א' לאיש נארםהן
 אף עכאו"א ח9בת אנערם הרבה עם שסהצה אם היהווים כל תשמיש ע'עעצאסרה
 כלו, הותר מוקצתו שד?ית- נדר כלל בזה ל"ש וא4כ מוצלק"י דטפי' א'בהעלם
- ה.פב, והי'ק הקוארא, שפיר ומיווצב עקר, מיעקר בעל אמרי' הף איאפי'  

 ע'ב( פ'ד )דף בסנהדרן רגמ' פייך דמ(ר אברהם הכרית קוקי,ךע4ד
 חיב ואינו אכיו לאו דדילמא ר;חנצר בהנק ימות אמאי א"כ לי', דקפיל עראימא
 דהתירין עמ"ם' משה יד בם' ראיתי ? בתער או*' לא למיתה טיתה ובין סיףאלא
 שעבר נט על האווק מן אחר עוד עם מק:דם העיד המת אביו אם דסהצכחתן14

 דצא אם ממנשפ מפעם חנק חאב ל" קפל שבט עכשיו א'כ חנק, שחיבעבירה
 להעיד כשר היה א'כ ההש אביו לאו ואם אביו שהטית מעטם חנק חיבאביו
- חנק. שחיב עבירה שעברעליו  שאאייל עהת הי' האב ערות הא קעצה שלם 
- ? אביו הי' לא אם אף כלל עדורע הויח*א  נ' חלק יצחק יד שו"ה ]ועין 
- קל"ר[.סי'  שאיתן רה"נו אחר, באופן הנ"ל הב"א כתי' לתרין "צ אבל 

 אביו עם יחד ראו שרגאת שמקודם נ"כ העייו אבי: את עצהרנ שאמרוהעדיכם
 חנק לה"בו מועיל הי' לא זו עצהעדות רק חנק ע*ו וצחיב עביה עברשהבן
 אביו את שהרנ עכערו וא'כ בפילה, עהתן פמיל או קרוב מהם א' נמצאטפעם
 מעטם חנק והייב וט' קיוב א' נמצא 45דה הוא אביו לאו ראם ממנ"פ חנקחיב
 בשעת תל:י איט שאא"ל רערות שאאתל עדות שוב ול'ה כנ'ל הראעינהעדותם
- ודואק, הפוסקים, לרוב הנדה בשעת רקר"וי  שלא נחמתי שובי אחרי אולכ( 

 קצחייב עבייה יצעבר שאמרו 11 ערות הוי סוף כל דסוף בתירחר, כלוםדצעלתי
 הי' לא זה ערות על מתזמי הף דאי משום הנדה ביפעת נם וטאאי"ל עדותחנק
 הי' זה עדות זלת דנם כ"ן הערט קפילא נברא רעל *מר דיוכלו כרתהח"בי'
 מיתה חייב ון' מ'מ הוא אבי לאו אם דאפ" האב שהמית משם כרתהחינ
 עא מיתה וריב לשה האב עשהמית העדות דזולת כיון וא'כ א', אדם שהרנעכ"פ
 נמצא מפעם חנק אצחיב עבקיה עבר שהבן האב עם יחד שראו שאמרועדותם

 המממפ דאיכא האב שהמית שאמרו עכאצע נם ממילא א'כ ט' קתב מהםא'
 מאים שאא"ל עדות רכ עבירה שעבר עדות אותו הוי מ"מהמל
 את יצדונ בעבור ג'כ כרתה דחיב כי:ן 11 ערות העיו קפילא נבראדעל
- ודויק, איוצ, הרנ רממנ"פ אביו הי' לא אם אףאביו  הנ54 רואשה תירהן ועל 
 דדלסא בת"ר דאהי' אביו ממכה "א בדולין הש'ם וצכיח איך דא'כ לתמוהיש



קכט י1מףננןי

 שעבר עליו ג'כ העידו א' עור עם שאביו בכה"ג טשכחת הא דוא, אביו5או
 כנ'ל ממנ'פ מפעם מיתה חייב אביו את שה*ג עכארו תו'כ מיתה שהיסעבירה
- ? בת"ר אזלי' לאולעולם  ת54 ומצאתי יגעתי הצריק את להצדיק וכרי 
 סובר ררבא אשי ורב רבא פ*ני ע"א( ע'ח )רף לעיל רהנה פעמ, בטוב5יוטב
 המדמים עדים רגבי בזוממיהם הזמה דיני 5קיים בליכא אפי' נהרגץ עוהתמודעדים
 פ*ג אעד ורב ע'ז, הטעם שם, ברשא שין להזימה, יכו5 עואתה עדות בעיקלא

 עד אימא לרבא שפיר הש"ם פחך והשתא שאא"ג ערות מעיום נרוגיןדאעם
 בט את שימים ה" א' עור עם שהאב בכה"נ הוא וכתגתו מיקפיל, ליהדקפר5
 חנק חיב הוא ע"כ אביו את הרג ואח"כ חנק חיוכ על שהעיד ערות איזהעל

 לאו ואם אמו, את שהמית טשום חנק חייב אביו דצא אם סמנ'פמטעם

 אב-
 א' על שקר שהעיד מה על אביו שתו שהזים הזטה מעים חנק נמי חייבהוא
 ערות דהוי אע"ג טקט* הוא ח.דווט זימשן רעירי כית סבר רבא רהא חנקאצהיב

 מרי' רב כן רצכיח רשם "א מחיין נמי קשה לא תו והשתא כניל,שא4ר54
 משכחת 5א ע'כ שאי'ל עדות בעינן במזיטין דאפ" אשי כרב מבר דואטופהיר
 וברור עמוק כי וררק כנ"ל, בת*ר ראז*' מאבכם רק מיתה חאב ארדי'כ*ם
-היא.  קל'ו, קל"ד, בסימן ולקמן נ"א, מיד, בסימן לעיל מל'מ בענין עור ]ועין 

- יבוו4[.והבחהר  ירים, קרט ה' אמורים, לכבורו אשר הרברים; אסים ובזה 
 כנפשו, אוהבו כעתירת כביריכם, יטםויחי'

 שווארטץ, הכהןיוסף

 - נב מימן-
- 5פ.קי ערזרנ חקת הי יום כ'ה-  

 הטיר ד:רבני ידידי ה"ה וצרב בחקי רב. 15 ידיו נערב, 5אור רב, ףשעשלום
 יצ.1. ק א י ל א ב כק"ק ךזרח מי קליין זנךדיל ט"ה וט' ה:כבד היקי ובקידדדיף

 שמרח לו חן חן ותשיאת וכו' מכתכו קכלתי יעבך כי אתמלביום
- שכרו. -טלם וה'ברבר,  הל' אבל מהל' בפ*א הרמב"ם על שהעיר מה וע'ר 
 רשות לו נתנה והתורה המ5ך, ברין שנהרם אעפ"י מלכות הרומ כל : שטט'

 סנהררין ב:מ' והיי רבר, כל מהם מתעי' ואין עליהם מתאבלץ אלו היילהורק
 קא ברין רשלא משים עליהם מתאבלי' מכ,נות הוומ משרה דרק אמרי ע'במ'ז

 מתאב*' מ'מ ברין שנה*נו אע"נ מלכות רהרוגי הימב"ם כ' האיך וא"כמקפלי,
- ?עליהם  כיון וכתב כ" הקשה כבי אשך שם, בלח'מ עי' לא כי אשתומנם 
 רמלכוועא רינא זמשום לטלך שנא ברט מש:ם אלע נהרגו הורה בדין לאדמ'מ
 בבית שנהרגה ,אע'נ במירוש זאת כתכ הרמב"ם ובאמת עי"ש, כפרתם טיתתםהף
 בטס' התוס' עפימ'ש עיד להסביר ויש תורה, הוי לא המלך דדץ כלומרדין",

 שא"צ רק למידהניה בש נ"כ במלכות רמורר בב'ח רבה ר"ה ע.א לאוסנהררין
 שי"ש, במלכות מורר הוא אם ולירע עדות לקכל אלא מיתות חחבי כעמארלדונו
 וע'כ בדין שנה4נו חשיב לא משו'ה מיתות חייבי כשאר נרונו לא דעכ'פוכיון
- והבן. עליהן, מתאבלץשפיר  נ"ו הצריק הגאון ממו'ח נם שמעתי זה ודבר 
 אחת ע5 : בקדשו אח'כ דיבר וכה קישענאוו, היוגי על וקינה הספר נשאבעת



 יוםףבנייקל

 חשטר4 כפרה להם היו צבף רוצחים עש שנהינו רוסיא במדינת אחנבא וכמהכטה
 שמתייבים כפרה הרל כרית אוח4 מ דלאו כיון רשעו טתוך נהת אפי'גנטי

 לה' כפים ונשא השטים, לעוף טאכל עבדז ננלת את נתנו כטש'הלהתאבל
 עבדיך 'דם נקטת לעימנו ינקוס והקב"ה דמם, תכםו אל ארןציץ

 השפי
 %א

- בב"א, נדחיט ויקבץ ישראל בנמלי ויצבר שוד עיישמע  
 דבריכם קףצרה בין שם דחעויב עיב( פ"ב )דף ב"ק במס' תמהואשר

 אסור מקזם בכל הא הטת, ארע טליני' שאיןדירויצלכם

 לה"
 )עי4 המת את

- ? דירהצלם רבותא וטה תקל"ז( טצחץחינוך  טלץ דאם י"ל בפערפות דהנה 
 וביתש*ם י'נ[, סימן נ' חלק אלעוי מנחת שו"ת ]עין שרי, לכבודו הטרזאת
- להלין, אסור הטת "כמדאף  הטת את להלץ אסור ברש" עפים"ש י"ל עוד 

 והיימ נקבך יהי' שביוסו רק טתהרן אהר דבמקום וכוונחו "מיד", אותווקובין
 תאסבה בפתחי )הובא חר'א סי' ההדשות הרדבא בתחב' ]וכט'ש להלינושלא
 בלאו שבר הבוקר עד ה*לה כל טתו את מלין אם דדוקא סק'א( שנ"ז ס4ירד

 כלל, להשדשת הצלא טיד, הטת לקביר שמטהרין דירויצלים רבותא אבלעף'ש[,
 אות 4ד ה4 פ"ז הבוורה בית הל' רמב'ם על למלך מעאר בם' ]ועייןוךבן,
-ב'[  והנה בד"ה נ' סזך' שצ"ד סי' אבלות הל' על דעת יוסף בס' מצאתי שוכ 

 תישב"א ב*שם שש מקובצת שימה בשם והביא ה בקושי' ג"כ שהרנ"צ)השלישי(
 בם' ]ועחן ז4ע נדולים לדעת טונתי ני ושמחתי עי"ש, לכבודו בהליעדנפק'ם
 לאו דליכא נכף במת רנפק"מ אני"ל - - ע"ד[. נ' דז שאט ע5 חי כלעיני
 מת תלין דלא זו חומיא נם יש הארץ קדושת דאי:א בירושלים טשא'כ תלין,דלא
- והבן, בחקתי(, פ' חטדה כלי )עיץנכרי,  עבוה'ק בעבודתי מאזד מרוד אנכי רען 
 וטכבדו המוקית ידידו כזה והנני למובה,  שנותיו יאריך וה' צריך, אני לקצרע"כ
 למחר, קודם ה?ם ה' ליאוועת הטצפה בלונ"ח,דר"צ

 שווארמץ הכהןיוטף

 - נג סימץ-
 כבוד ורשהלת ברכה כל על סמרוטים יתברך וצהלה, לשמחה יהסט אשרביטים

 סופר שטעון ש.ה וכוי וכו' הספורסס הצדיק דנדול הנא1ן הרב מחו,אהו'
 1 ' צ י ערלףא אבדק"קשליטיא,

 וכר לאלעזר יתה ותתמן שכ' )חקת( יונתן התרטם על שתמה טהע"ך
 דא'א בת"ר דאיי' מינה יליף י"ב חולין במט' דהיי פריפן, סרי בתטניויבדקינה
 שטעתי בילדותי עי - ? שלימכ כשהיא דשרפתה במרה סריפות י"ה אחרלבדוק

 פ' הבחי עפים"ש והתי' ע"א[, ק"נ דף ה' חלק תלפיות תל ]ועין נןלהקאבת
 לא שמ'מ וצריל זך"ש, פריפית שום לה אין הבהמה אם מבחוץ לבדוקזכדומה. שבעין בדוק' להם ידוע4 סיטמכמ הו"ל שהכהניס ונו' הטקריב הכהן בפסוקצו
 נבי ועכ"פ מץ[, אות דעת לנילוי בפתיחה ]ועין ע*הכם לסטוך טובהקיכםהי'
 על וסמם שלהם בסיממם היפב השניהו מבפמם לבדוק אפיצר הי' שלאפרה

 כוונת וזהו קרבנות, בשאר כמז בדיקה ע"י לברר בידם הי' שלא כיץהסימנים
 טונהקים אינם באמת אבל יונ-,התרנום

 לםמי
 בתיר, דאי" טש~ם רק ע*הם

 טספרי חהווש )חקת( רש"י ט"ש טובן ובזה 4ס4 אות טרדמ תבלת בס' )וכ"כחיבז,



 האלעזד שוחמ זר לפניו, אותה ווטחמ וט' הכהן אלעו אל אותו גתתם פסוקעל
 עומד ואלעזר אמרו לא מדוע נם ? א5עזר ראי' הי' שרך לאי1ה ולכאורהרואוע
 אותה ובודק שבתוט, מה ר:אה אלעזר יצדי' הכהנה הנ"ל לפי אלא ? ננועל
- באייכות[, מ"א מימן לעיל ]תיץ וףק, %רי%ת,בחא  פלפול. ע"ד אני'ל 
 אדוטה נפרה אזלי' איך א"כ ומקשי' מרוב, עדיף חזקות דב' החב'ש דעתרטדע
 רדילמא זבוח, שאינו חזקת ב( טמא, חזקת א( חזקות, ב' יש בפ"א הלאבת*ה
 אדומה דבפ-ה ומתרצי' מ'1(, מימן מהדו'ק נוב"י שו"ת )עיין קשהימ, נקבבטקום
 ב' ליכא ובחמאת רהמנא, קרא דחטאה רק פוסל דטריפ:ת בדהדי4ש כתיבלא

 לרבנן תינח זה אמנם נץ(, סוס"י חיו"ר מה-"א ושו', קכ"ז סי' הי:'ד חת"ם שו'ת )ע"ןהזקות
 ס*ל דלא חטאת( )ד*ה י'א חולין בתוס' כתבו שמעת רי אולם מחטאת, פוסל דפחפותדילפי
 תי' נסתר וא"כ ש"ש, תמימה מדכתי' בפר"א מריפוות ופוסל רחמנה קריאחמאת
 אבר חזקת יש טריפות לענין ]ואף הזקות, ב' דיש וקשה דר'ש, אליבאהנ'ל
 צףך לר"ש לפי'ז וא"כ חגינה[, בטו"א עיי' לאיסו', טאים:י מהזיקי' אכםמה'ח
 1כ1 רוב, ננד חזקות ב' רש לבהק דאפשר כיון טריפ:ח ח"י אדוטה בפרהלבדוק
 דאם דפרה במחמי דמביאר שלימה כשהוא דשירפי' ס"ל ולא יונתן לתרנוםס'ל
- עה"ת[. מבין פני בם' הוא הדר כת' זה ]ותי' ודו"ק, כשירה,נתחה  

 תעשו לא ולנערה כ"ו( כ"ב )דברים בתוה"ק עמ"ש התמוה ואודותבי(
 משכחת 5א הרי לפ!טרה, הכ' שהיצרך עד מיתה דהייבת כלל ס'ד איך הלאדבר,
 התירה לא וודאי היא דאטסה וכין כןדע, למיתה א"ע והתיר בהתראה רקמיתה
- ? פטורה בלאו"ה וא"כ למיתהא"ע  פרשת שבשךת להדר"ג הורעתי כבי 

 בזה, העיר שם א' באות נ"י דמאלטשווא מהנאון בהג"ה ל"ט סימן חאעה"זמרדכי
 א'כ ברצץ וטפה באונם תחלתו דהי' היכא אייף דקרא בספורמ עפ.מישואפש"ל
 ודו"ק הי', באונם דתחלה משום פטורה ואעפי"כ למיתה עצמה דהתירהמשכח'ל
 ומצאחי ל'(, שימן יהודא למטה ובשו"ת וקבלה, כתב ובס' עה"ת, בחזקגי)ועיין
 יצחק יד שו"ת ]ועיין רס"ד, ממן ה"א מהדרק ומשיב שואל בשו'ת שכ"כאח"כ
- קנ"ה[. סימן ב'הלק  הקוש" ע"ד : וז"ל בחידושיו נ"י הנאון מו"ח כתב ויפה 
 טשום ממיתה דפטורה הא דלמא המאורכה מנערה פטרה רחמנא דאונםמנ"ל
 ל לנמרי דפמורה מנ"ל מ"מ אבל למיתה עצמה הותרה לא ע'כ אנ!סה דהיתהדכיון
 "משפם" חטא לנערה אין דהקרא מיותר דלכא!רה משום הי' חכמז"ל דדרשתנ"ל
 ד4ורבע דאע"נ אמרי' נערות אלו פרק ברש דהנה הכהוב, כהנת דהכי וע"כמות,
 דלא היכא דאפי' הזינן וא"כ בטלו, לא מיתות ארבע דין מ'מ בטלו ב"דמיתות
 התורה מלתר, ומשו'ה כיו"ב, שנש נענש מ"מ התראה היתה שלא כטןמקטל
 מות, משפם אפיי רק אותה, ממיתין המ"ד דאץ רק לא אטסה שהי' כיוןדהכא
 ומוכח אנוסה, דהוי כיון לנמרי דפטורה ב"ד מיתת דין אפי' לה דאיןכלומר
 צ[.-- סימן א' חלק יוסף בוילקט ]וכ'כ 1ד1"ש לנמרי, רחמנא פטרה דאונםשפיר
 ס"ה.- סימן יעקב חלק ש41תועין

 פעור" בית "מול מץ( ד' )ואתחנן הכ' לט מסמן מדוע הקשה ומהנ(
 לססן שאסר היי פלונית, ע"ז אצל לי שמר לחבירו אדם יאמד אל שניטהלא

 לפמ גפסוק )בשלח( עה'ת תום' בבעלי ראיתי זו הערה י ע"ז שם עלהטקונם
 שהרי -44 לדהקב"ה אבל כן, לומר אסור לאדם דדוקא ותי' תחט, גכחו צפוןבעל
 אעפץ יעהכיפ בר4ה ואפ" בשבת א%י העולם כל את תן יהצנ שהקג"הסציט



ק~
 יומףגלנזי

 ה'מ תן בל"4א דאבף אע ו"ה ל' בחה רעח"ל כתב הט?ג אסו,"חיצראל
 יצכבר אעטי לחחצ אץ השרה נמה לא דעחע 4ל שיד 1ןימשן אדם במבה
 לפמ ומתחת ,צצבה1?א

 הקבץ~
 עסף בףלקט ויחצה ח1ש" על רמטע טכבר ודףק

 הידם מפסוק להק"מת הףל דלכארה אנ"ל --- יע'"0. סץ סימן "גחלק
 בשו"ע קיימ"ל הלא ילי"ק דהנה אפ"ל אולם פעור, בית ט% בניאי ונשב כ'ב()ני,
 ,ינשב' הק-א אמר ואיך אמות. ד' אלילים מהרך להתרחק דמצוה ק"נ סיייורשד
 רק ישבו דבאמת וצר'ל ? שם לישב להכם אטר הי' היי פעור, בית טולבניא
 לסמן דאסור מה דהה"ד י"ל ולפי"ז דמותר, אמות ד רחוק פעור" בית,טול'
 לי, שטור לומר טותר אטית ד' רהוק אבל עצמה ע"ז דוקא הוא ע"ז שלדומקום
 טדעץ. אמות ד' רחוק פער בית שמול" מסטן דהקרא לק"ם וא'כ המקום,יסמן
- ופשופ. ,מבה, כמו מותרהה  א,ים ושם משום טא. דטעמא דלק"מ ועוי.ל 

 אשם כלל להזכיר שאסור דהיינו ע"ב ס"ג סנהדחן בש"ם כמטאר תזכית לאאחרם
 ע"ט, שמה להזכיר מוהר בתורה הכתובה דעט'ם בסמוך לקמן שם איתא והאעאן
 שמזכיר נמי כדאשכהנא הכא, לה מדכרא שפיר בעצמה ששה"ק כאךכאשכ
- נ*ו(, קערעספור הגאבד"ק תי' )ו:ן ופא1ופ, אחרנא, דוכתא בכטה.פעורי  
 אטדתי אקגי ובכל : הפסוק לפרש שכ' )משפפים( קדומים נחל בס' ראיתיוכה

 כל כי דר"ל פיך, על ישמע ולא תזכית לא אחף' אלה" ושם .תשמרו",א*כם
 אחרכם אלקי' ושם פלונית, עא בצד ל. שכור לומר יטל בתורה שההכרהעא

- ודפה'ח. תזכירו, ולא פיך על "צמע לא בה1רה( נזכרו)-שלא  עוד ]ועיץ 
 טארפינס- הגאבדק'ק בשם פ.ב( )סימן שני חלק יוסף בילקט זה בפטק נאהפי'
- נ'י[.בערנ  פניו ויאר ויראתה אהבתו בלביט ויפע בהורתו, עיניט יאיר חה' 
 ב*נ'ח,- המכבדו מוקירו בברכה חותם והנני ידיט,- מעעמ בכלנ ויצליחטאתן,

 שווארמץ הכהןיומף

 - נ'ד םימן-
 =2=2 מרדבי לבושי שו"ת מפי על וציונים הערות==2=

 שטא ול"ח נדה לאאשה גט ליתן להתיר כתב כ"ב, סימן בחאו"חא(
 וטאז כן, ג'כ שכ' ג( )אות ע"ד סימן ה"ב השדה פף בשוית עין נה,י%

 נשים( סדר משניות )על ישראל תפארת בעל להנאון עזר" ,אבי בקונטרסראיתי
- ס"ט, בם"ק עיי"ש מח*צה כ"ש דהוא וכתב נמי,קפד1ויר  בית שית ]ו1ין 
- ייח[, סימן ח"ב יואדיצחק  

 לבית ליטוד ספף העברת בענין קידש להבת דת באש האחך ס'א במי'ב(
 היק- השואל הנמד הרבני הנה ! לאסור ומסיק קטמכם, עץ בשב"קהס8ר

 נץ

 דבשם עה~ת בשוית ו1ת זלל"ה, חסד"א רנ הצריק הגאץ לפני נם הדברהציע
- דפח"ח, ע"ז שהערב מה ס"פסיכע  

 "צ ן פסח לקרבן ל~צחופ נדי על שאמרה אשה נדבר צ' ס" שםג(
 חיא צין בנין בשושת קל'פ( סי' האו"ח חת"ם השו'ת )מלבר לעהן בכתוביםאחו
 יד ק1ו"ת כ"ה, סיטן השליח טי שו"ת כ'ד, סי' או"ח לעאי בר שו"ת כ"ח,סימן
 או'ח טבין פני שוית עיד, סיטן ח'ב מהר"1"ם ושו"ת כה, טף )ירהצלם(יסף
 יי"ר4- םען 1דוד קק "1'ת ]ושץ קט", סיטן אבררם מושה ף18'ת ק'יטטף
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 דאין ליויג"פ בביהכמם עשבים שטיחת נענין ק"ר, סי' שם, עודד(
 תדןצא המדאר מרמז דע"ז זצ"ל הנאון מאאטו"ר שמעתי ט4א הייתי כדלשנות,
 כריע' האיסר מלבד כי נפשותיכם, את ושיהב: הה"ד וע' עשב דשאהאר'ן

 מדרש על מ"ש ]ועמ' ודוק,- יות-, בשנף גם לעשות "צ הפמק בלא:השתחף'
- וצ"ל[, הגאון לרה"ק נפש משיב בם'זה  

הי(

 במ-
 גכט הנה ! לפסח ארמה מפף קמה עערית בהיתר הא-ך קנ"ז

 נודעתי אולם להיחרא, ג"כ וממקנתו גדולה, תשובה זה בענין כתב נ"י הגאוןמו"ח
 מרום" גאונים שרובה העברים במחנה חרועה קול שם העבירו תיבב"א יהשלים בעיה"קכי

 קכ"ד(,- סימן או"ח הבשם ערוגת שו"ת )יעי" מאתנו, נעלם וטעמם הדבר, אסרוופולין
 באר"ת יעיי' ! בכלי הריאה נפיחת בענץ האריך כ', סימן בהיו"די'(

 וראיתי ח"ב ש"י מנחת חגי"ת לירי הגיע כעת אבל לאסור, שכ' כי( )סי' כנףמע
 ילקה"ג )וורין כלל, ופקפוק חעהצ שום בזה ואין להתיר שמסיק נ"ד סי'בחיךד
- 1,(, אות 4ט מי'חיו"ד  ובשו*ת נ', אוה ס"נ ס" ח"א השדה פרי שו"ת ועיין 
- מ"ו, מימן חיו"ר מביןפני  

 עוברז בשו"ת אשר '"ב לצלע י"א צלע שבץ הבשר ע"ד ל', בסי' קצמ,ז'(
 המכאצל להסיר שזהיר ל"א סי' טהדו"ת בנוב"י אביו דבר 4ישב כ' דך ס"שון
 באצבע הראהי 4, אשר ז'( )טימן סופר שבס קשושה הס' בג4ץ הנה ! אדםסבמ
 ואר"ה ע"ר, סי' היו'ד צדק שערי ולשדת קס"ב, ס" מהדו'ת שלום אמילתלאצ"ת
 טו"ב סיכק שחיפה[ הל' ]על חורה דעת ס' יצכסוץ הטו"ת ק', סי' ח"ב הלףמהף'א
 ט"ב.- סימן שמחה של נסיעה ושו"ת ל'ד, סימן רשעי אירי ביצו"ת ועיי' בזה,אשהאריכו

 פסה השוחפ חייב ערהי' לר"ש משכחת דאו הקויציא מתר*ן פ"ז בסומ"יח'(
 התוס, עפימ"ש הרבם, שיזרוק עד טמנו למש:ך ריכ:לי' התר"ס הו"ל דהרי ההם*ןעל

 ברלקט כן הבאדצ כבר הנה ! ההר"ס ל"ה מעשה מחוכר שאין רברבר ט"1במכות
 ליה טאלטשווא הגאבר"ק לפני נם הקושיא הצעתי ומאז צ"ר, סי' ב' חלקיוסף
 ]עיי' בזה הארכתי ג"כ בתשוכה י"שנכי ר"ז, סימן ב' הלק יצחק יד בש:"תעיי
- י"א. ס" יעקב הלק ובשו"ת קט"ו[, סי'לקמן  

 ע'י מקוה ונקיון הכשר ברבר האויך וקמיד, קמ"ג, קמ"ב, במי'ט'(
 יוטף בוילקט נדפסו נ"י שארבאגארר הגאבר"ק רברי כי להעיר והנני !פלומפף

 רוויטצען הגאון כן וכמו נ"י, דסעמיהאל ה:און דבר'1 על השיב וכבר ל'ה( )סי'ח"ר
 פ' סי' שלמה בית ו,צו"ת במפהחות, כ"ז טי' ח"ב יו"ד יצחק בית שו"ת )ועיץנ"י,
 כי מודעה נ"י השואל מסר וכבר וקל"ר(, קל"ג סי' ח"ב בשמים הף חצויהופ"א
 מים( )בנחלי ה"ר הוטדה פרי שז"ת ]ועיין ועולה, כמסרהפק רק להתיר רצונואין
- קכ"ב[,סימן  

 מקהשר ממעות לשלם מותר אם שאלה הביא ב'( )אות קע"ט בסיייו"ר(
 בוה הארך י"ר סימן בהרא מהר"ם בשו"ת הנה ! קרשא ולחנרא הקהללקופת
 עין וטוב רהחטיר חוכך פ"ד סימן הי:יר סופר שבט בשו"ת אבל ישי"ש,מעשר ממש" ליתן בדעתו הי' להחבר עצמו מכנים בעת אם בתנאי להתיר, מסיקיבסוף
- תעשר, עשר נו רקוים טעשר ממעות ישלםלא  סיי חיו"ד מהרי"א שרת ]ועי 

 י'ט, סימן ב' חלק השדה פיי ויצו"ת ל"ב, סיסן תיו"ר אפרסמון טהרי שיהשל"ה,
- ב'[, %ת קס"א סימן אאיארומלק  



 ף ס זייו נגיר

-%מזנ"ה-
 יה השן, ק השצז ימד, פב וב1 חוד, בתצדן 6יש "ק" כ:ריטלום

 הץ, גמן חזיף הסמגנ ח~ד וובמ חסישת (רש ותממירזי
 נו"

 וץ נ ר 1 ב נ ע י ע :יק מ' מ"צערמרדכי

 באיח המיז על שהעי וטה --- תף. ט' לרטת תם הנוםמכתבו
 חהב בדרך %א שלילה בדרך מי עהצפ יצלא לברך תיקט דע"כ שכ' ט"וס"

 תקשצ לא ע"כ נכרא, שלא לאדם מב וגסרו שנטט לפי ישראישעשני
 יום בכל אומףם אט השן ולפ-"ז נעשה ש%א לו דפוב האדם שנעושה העש"על
 לרקב-ה וסהשבהים ומברכים לכבץץ, שבראט חלקיפ המו בהך : ההפלה בסדריזם
- ? האדם עהצחתעל  הגאבדשק טהרב בזה מצאלתי אשר עגים כק%לעשה וה הנה 

 ל,ן-ר ודגראה רכיפ(, סי' שביעית מחברת חג יוסף רלקם )עין יצ"וש4שץבא:איר
 ל8רש ז(רל נבר( הורה )בעל המצבע בצלאל מו"ה הנאון בשם ששטעתיעפ=ם
 קדוררך בדרך פיך, כהש8פי כל ספיהי בשפתי : הד( יג )קי'פ, תה4כםפמקי
 הם יצהלארן רפט נברא, שלא דנטח בפעסא כ' דהמהר-צ"א וון, כל כעלששרמ
 ומצל' ממנה דיזירה באטת אטנם מלשכה להפסד קחב יותר א"כ טרעשין,ימו

 פרך, כהצפשר כל .ספרתת בשפתי ה"ש טלה6מד, לשכר יותר ק-וב איכטחפא,
 )דהיפ ערותיך בדרך אך נברח, שלא פוב ח"ו חש"כ טט"ע, יותר הם דהלית וראה דטנ'ר'ל

 תרת ו(מ ינתן דאטר איש הכ"נ דא"כ ודפה"ח, ומצי, דטנימ' רק, כל כעל עמצתיתוהשק(
 פהרששק הגאת ישף נשכ *יושב -צ וו"ק,-ובזה שבראמ, אלק' בתך שפיר א'כאמתי
 יוצר טברמו נעיאץ בברכת דהף הטוא, על שתמה קמ"ח( ס" חיים שנות )נאגאתזצ'ל
- ?האדם - ל"ג שאלה לישראל נחלה בס' ושץ   סנעה דתורה דהא ייל אך 
 בחרא.נ מה-ש'א )ועין כידוע אשה לו כערש הה בטהרה, שלומדי' טה תאומצל'
 בפהרה הירה עהז ללטוד קויוכל נשהשין בשעת ואאכ ע"ב(, כ' דף דה עטדהלמס'
 שנכרא פוב "ייפ לבדו, האדם היות ,טוב' לא נ'כ וזה האדם, יוצר טברכיןשפיר
 ללטוד )ויכול אשה מצא אבל הנשואים קוףם לבדו כשהאדם להיות, יוכללא
 ודו"ק, שנברא, פוב אז "טוב', מצא מהפסד, לשכר יור:י קהב אז בטה-ה(תורה
- חזא[י סימן עעךרת הלק יו0ף רלקם]עי'  ד,וזייף דוב ידידי נם תי' רפה 
 עפים"ט יצ"ו( איתא-אש הגאבד"ק ה:א )3עת סינעט מ'ם נ"י פריעד יחיאלמף

 עולה בתורת דעוסק ק'ד מנההז נמ' עפ"י דג"ל דטהרש"א מעם לדחות מנדיםהטעם
 אם דאפי כלי(, עאמ' ב4 אף ה;'שות לקי.מ י:ול א"כ הקריבם, נאילווקרבנות

 טהל"ת מרובי' דהמ8" א"כ בפועל, קיים כאילו ו:ח-צב נם3ה הסצוה בתורת עיסקרק
 עיישש עגברא לו 8וב וקשפיר בנקל, פעמים וכמה כמה יום בכל לקייטנםדיטל
 ופבא שבראפ, אלקין ברוך מא:ד נכון ע"כ אסה, תורת לנו ונהן דנתי' הכאוא"ש
 בשפהי הנ"ל פסוקי נאכ יל"פ ועפי"ז י:אד[, טאטד ד:ד ביה בס' ]ועייז עכ'ד,דוא,
- תע'ק, וכף, קושתי עדוהיך בדרך וכו'ספרתי  ירחים בטסר עפיט"ש הל ]נם 
 וזה ענברא, פוב א"כ אבא טזכה ברא דאם לנשואץ( ו', הוברת שליעויה,)שנה
 האדנ4 יוצר טס"ים ושפיר חלציו, יוצאי כ*טר ער, ערי בנין ממט לווהתקין
 תתתיה היהה שלי התורה עהטד'ר )תצוה( הכת"ס מ"ש בצירוף י"ל והכ"נעי"צ,
 שלם יף יש ע"טי האהן כל נררך הול אנכי בפסוק האלערך ע8י"דל,



יה ף פ 'ו וי ננ
 בקשור רק כתבתי כי היטב ודיק שביאט, אלקיב ברוך מ~לא א'כ בתוכנו,נפע

 מהלכים יש התורה עץ רק כי וכף, ששתי ערותיך בררך ההמשך נ"כ ונכהורסבא,
 אפ4 "תמניא על ובספרי ורו"ק[, אגברא, וטוב מת, לא וכא* העומדיםבין

 * ואכ"מ. בזהרששרכתי
 ריש אהרע מעשה שם דאי ר(, )משנה רפאה בפ"ב העיר ואהטרב'(

 ל'( )אית בתפא" וכתב וכו', ושאלו הנזית ללשכת ועלו ר"נ לפני המצפהאיש
 לשאול עטו עלה רר*נ לאו .עלו" ודקאטך :ה"ל

 וה-

 סנהריין, ראש הי' הוא
 פ"א ברמב"כ! פסוקה הלכה רהף בעיניו גפלאת עלו, ר"ש של ב"ב ר"לאלא
 לב"ר שואל מישראל לא' ספק בו שנולר דין כל שכ' ר'( )הל' סמרםמהל'

 ושואלי' לירושלים עול" הב"ר אותו עם השואל לאו ואם א'ל, ידעו אםשכעירה
 להדיא אי' וכן השואל, עם הלך הב"ר שנם יוצא מפורש א'כ הבית, שבהרר(ב'ר

 שלד-ם* ומופלא "רוא לא ואם להןי אמרו שמעו אם רסנהררין סופ"קביההצלכו
 לב"ר השואל עם הולך הנשאל מב"ר דהטיפלא מבואר הף מב'ר, העואלי'באים
- עכ"ר. ? מהםהגרול  בראשונה שא5ו הם מע'כ הבנת לפי הנה ! ואומי ואען 
 שבלשכת בסנהררין לנאול השואל עם לעלות ר"ג צריך הי' וא"כ בעירם ר"גאת

 ר"נ רהא כלל, ר"נ את שאלו לא מתחלה כי ר~מר נראה הי' ולענ"רהנדוב
 התפא'י :כמ"ש נשיא, שהיו בזמן ב.מיו הי' המעשה אך מהסנהררן, הראש הי'עצמ.
 עמהן הוא לעלית צריך ל"ה וא"כ נשיא", ר"נ שהי' בימיו כלומר ר'ג, .לפני :שם
 בוילקם הנרולים הרבנים )וכ"נ לק'מ, יממילא פיו, את לשאול עלו דהכסאל*ו
- עיי"ש.( קנ"ו סימז רביעי חלקיוסף  היערנים בסשניוה אח-ב ראיתי אלם 

 כלומר שלמה( )ובמלאכת התוייפ וכ"כ ועלו ר"ג לפני .ובא" במתני'דדגירסא
 נירסא הי' ישראל ד5התפארת וצר"ל שניהם, ועלו בידו י"ה נמ5יאל לרבןעושאלו
- והבן. שפי', מה פי' וע"כ במשניות,אחרת  הקשה הרועים מלא בה:ה'ת אך 
 קורם שנה רארבעים יבע"ז רשבת בפ'ק ואמף' התוס' כמ"ש קטן הי' רינדהא

 שר'נ יצוייר איך וא"כ בחניות, לה וישבה תזית טלשכת הסנהררץ גלתההחרבן
 סנהררין היו נרול רלצורך ל' בכתובות התום' כמ"ש ו"ל ? ושאל הנדת ללשכתעלה
 הנדת ללשכת וחזרו נרול צורך נזרמן דאז אפש"ל וא"כ הגדת, ללעוכתחמףן
- החורבן. קודם טעטבזמן  

 ש"צ רביום סק"ח כ"ה סימן באו"ח המג"א רכ' בהא שהק' וטהנ'(
 היא דהמילה כיץ והטעם הסילה, אחר עד התפלין לחלוין אין מיו[הבו

 שמקיים בשעה תפלין אות עלינו להיות ראוי אות, המ הרזעילין וגכ!אורע,
 אות, עצמם שהם מפני תפלין מניחי' אין ויו"פ בשבת והןי מילה,א~ת
- בצ"ע, והמח ? אשלהם לאות זל?ל הף אחר אות מניחי'ואם  העירנו הנה 

 בזה עמר שכבר )ןיוררא( נ"י לעוויא מג'ל קיב!עון מו"ה החריף הךבידינ'פ
 להיות אסרו לא רווראי לתר*ן אמר נ"י הנאין ומו"ח ז"ל, רוקח מעהשה בעלהנאון
 בפועל האות אצליט מכר לא דבשויו"ט רק טפי, עריף ואררבה אותות שנילט
 הפ*ן של והאות מרדכי[, תכלת בשם מ"א סי' סוף לעיל ]עיי' בשויו"תרק
 ירנ"ט ולא תפלץ של אות לנבי שבת של לאות זליל איכא :א"כ כל לעיןניכר
 דיטניהם כיון ותפלין מילה אכל בשבת, תפלין אסור לכך לאות לנו ישחקשבתכלל
 אותות שני לנו להיות טפי ועדיף חבריה ינבי הד ולזול ליכא א"כ בפועלניכרים



 ף ס יו י , ננקש
 ט[. סעל ח-ב )סדר"0 יתדא סחנה יטףת מעיןחץע,

 ועט בם' ותיתי .--
 ו-צבת דק"ם"ל לפ"מ חן 4ית בם' החן דיי הקשה : בחדל יטי קאעא ס"קגת
 למה א'כ אות, עצמם יטהם ויואט שבת יצאי לאות וה? דכרעי' תפ4ן זמןלש
 משום היינו שבת דרחי דהא ותירן אות, משים נכו מילה הא שבת ד:חהסילה
 ישובו כבודו סחילת ואחר תזריע(, בפ' )עיי"ש ב*לה לסלו דא"א סהג"שליל

 בע*דנא בעינן דהא ליתא מוצאש ס"רם שת" דמה מכיר, אינו וקהשרתונסתיה
 אות נ"כ דהיא בטצאעש י"ט חל באס יעשה דסה וע:ד עףטה, מקיים לאודסיעקר
 למה א"כ יו"ט טוצאי בשביל רק מוצ'ש בשביל לסיוואיצ

 מ"
 עדיף ספי הא בשבת

 תפלין דושאני כלל סכיר אינו קהטייתו ועיקר ? משבת טפי דקיל בירפלסולו
 שהם ויו"ם שבת יצאו ולכך אוונ מעים שהוא רק אחרת מעלה בו נמצאהלא
 וכהנה ברתות "נ עליה שנכרתה טילה סטת דנדולה סילה סשא*כ אות,עצם'
 דפריך דסילה ר.א ובפרק סשבת, טפי עדיף ולנך בנהייכם כדחערב רבותמעלות
 מילה דיליף סש:ם הינו אטן בי' כתיב נמי תפלץ א"כ שבת דוחה דמילה האעל

 לטסקנא אבל מנז"ט, נמי הפלץ סקףטה שפיר ואהכי אות דאות קיה מנזירהטהשבת
- עכ.ד, כלל, למילה תפלץ לדטת אץ מנזישדחד  )קוש" ,לתרץ נראה ולדעתי 
 את שש:מרי' אחר "נת לנו ד"צ כיון ססעט" תפ4; נבי דבשלמא חן(הלךת
 ד,טמירת אות ליכא ולגבי' התינוק על האות צריך מילה נבי הכא אבלדהטבת,
 מאות, לספע" ליכא "ג'כ,טבת,

 רוע"
 צריך יום דבכל כהב בסס"נ והנה -

 עדים ב'להיחע
 )תם"

 לאות שדיך איננו אות( ג"כ )דדוא בשבה וע"כ וכילה(,
 שמתו דערל להעלות רוצה ועפי"ז שמענו, לא עדים דשלשה תפ4ן, עסדטרלה
 בשבת נם דאז בשבת תפלין להניח צריך הי' מילה אות דל"ל סילה טחמתאחי'
 ק*ה סי' וכתבי'( יבפסקי' הדעון תרוסת בשךת כתב אבל עדים, ב' אלא לואץ
 והערב ע'ז, נשאל שלאד אלפ" שני סיסן הרדב"ז נם ע"ש, רחסנא פלינד4א
 האות מסנו נתבטל שונסו סכנתו שמצד אלא הוא, אות בעל בעצטו לל שאיןאף
 ועיי' עיל, שהוא לכל לפרסם שלא כדי ועוד החש, ועהטד סצרה לעחיםאבל

 ל*ם סיטן נפת4 בית בשרת הית ע4ו, שספלפל סק'ב לאא ס4 ששחבברכא
 ואהלות מור ובע1.ת רל"ם, סימן ח'ב יצהק יד ובי1"ת )תזרע(, עה'ת ה'ובאסרות

 הביוש ]הוא נ' אות ל"נ פרק הטוטפת יטער סופר ובחתן בהנ'רע ע"ב 4בדף
 ותפלע דשבת ל"ו בשי' הרוקח עפיסאש ותי' הא"ר, בשם הנ'ל חן רייתקהשף'
 יוסף ךלקם וע"ן וח"ק[, אחר, אות דרוא סלה לאפוגך סצתם סישףאת שרתר*מה
 נ' חוכרת חם"שףרע שנדה מצין ובתורה קאי, סימן י"א וחלק קנ"ד, סיכע יףדח4
 אות "ד כלל אום( )לחי חים ברעס' ראיתי הדפסה באשעת ]ועתה כ'נ,-סעע
 הךלל בית בשם קם'ד סי' וחידותם חכסים דברי בס' בתב : בזה"ל ושדגהשל'

 לרגיח "מצוה" מילה סחסת אחיו וטטתו ערל דישהאל תרהאד ובשם סרס'הלירשר
 ודרק, בהטבת,*.

-  חלק תלפיו!-ן ובתל יאד, סימן ח"ם .בא בתאווב'  ועיי' 
- ישד* סימןשביגי  

 ה' ינדלהו סרוביס, הטלוטים ופוביס, איוכיכם בחים' יתברך אסיסובזה
 ב*'נה, הדף"ש עידו כעתירת ויוץססון, עסו ףדו' להורהה האסת דדכיוינאטאדו,

 שווארטץ* הכהןיוםף



קלי יוטףננזי

 - נו ט'מן-
 ובקי, החריף הי"ברך הרב ניסי אהו' כבוד ושאגן, בטח ישכון רענןכדתיפרח

 טו'ה וט' וט' נעיטה, אמירה דברים ומתרש ותסימה, ה' בתורתהעדסק

 טשוקע אכריק היה': )כע: א,. ד א ד ט" בק'ק ףי בריסק צבינתן
 יצ"ו,וסאלאנטא(

 שכם שכ' 1'( נ', )א', הימים בדברי רשא דבף על העמדתאשר
 שמת 5.סד נוכ5 א5ישמע וגבם כן, שמו ונקרא אהר בן לו וט5ד מתא84לט
 דאלישמע אמר כבר אם מלא והיא שבעה, ונשארו מת מאלו א' ונם אהר לווטלד

 ונשאת מת מאלו ינם אח"כ אמר ולמה שבעה, נשארו מטילא טתוא*פלט
- עכ"ד, וצ"ע, בזה, רשיז"ל כוינת ומה ?שבעה  ר~'תי ראשונה נה'טקמה הנה 
 הי' וא"3 "א*שוע" אהד בן עוד ה'צב שם בשמואל דהנה רעויד5 דכותת*סר
 רשיי שאמר חה מת, זה דגם וצ"ל שמתו, ואליפלט אישמע לבד שטנה5ו
- אלישוע, היינו שנשארו שמנה מה ר"ל מת" טאלו א',ונם  אה"כ ראיתי אולם 

 כל הלא זנם 3ן, לזמך א'ן א"כ אל-טמע, הזא דאליעיע שם בשמיאף(במצוז?ת
 הקרא מזכיר לא ולמה הרבה, בנים 5ו שהיה ד:ד של כבודו מפמ נכתבהספר
- צ"ע, ואכה' בקמנותו, מת נוגה 'טגם במצידזה כתב ועוד ? א*שוענם  ובאמת 
 נוכל ובקל עשאז הלמידיו מתלמידי א' רק עצסי מףט"י אינו דה"י שפישידוע
 סי- הרא"ש ותום' הצ"י כל5י מלאכי יד ]עיי' כתבו טועה ת5מיד יצאיזה5ומר
,]'1-  ליישמ כהב )יאלשווא( נ"י אטלאם אברהם עשלום מי' היה"ג ץעה 

 שאליפ5ט דאהר רצ"ל כן" ,לאהר היבות רש"י כתב א5יפ5ט דאצל .ראהדהרואדה
 בשמוא5 מנה לא זלכן אליפלט, ,טמו וקיא בן לאה"כ לו נולד טת כברהראשון

 %א אהר" לו ".נולד רק רש"י כ' לא א*שמע אצל אבל אליפלט, הד רקשם
 שם וקרא בן לי טלד היותו בהתם הראשון א5ישמע דבעוד רצ"5 "לאה"כ"כתב
 שהיו מאלו אי וגם רט"י וז"ש הראשט' מת רב זמן ואהר אלישמע, נ"כהשני
 אלישוע הוא ה-איםזן דאלישמע אע"נ רצ"ל שב;ה, ונשארו לאה"כ מת בהייםיהדיו
 ונגה שבעה, נשארי ולכן בהיים, עוד הי' דאז בשמואל, אותו מונה מ"מ לאה'כמת
 5דעתי אב5 ענ"ד. שם, ובטצודות ברד"ק עיין ב'צמואל, מצאו לא בקטנותו דמתכיק
 היותו בחיים עוד '!ו5ד השני דאלישמ; יצא בכוונת כן לפרש נדו5 דוחקהוא
 הראשון שטת בא5יפ5ם נמו ורצ"5 כן כמו כתב רשא דהרי הראשת, א5"טמעש5

 י"5 לאח"כ, כתב %א אחר 5ו ונולד רק כאן כתב ד5א והא השני, נולדואח'כ
 בזה, לח5ק אין כי יבין והמבין מימי, 5עי5 מ"ט ע5 בזה סמך ד5 אשרשש4פי

- קל, דקדוק רקוההש  הנאון 5אדמו"ר אפ-סמת נהרי בשרית מצאהי זה וראה 
 בצ"ע,- והמה הל5ו, רש"י דברי ע5 ג"כ שעמד ע' סשן בחיו"ר זצ'5מפוטנאק

 שהביא תניא( )ד"ה שהיטה לה5' בפהיח' הפרמ"נ על שתמהת וטהב(
 45ו דשבת כן אפשא5 דהאז בסימ, נצטוו "הצבת" ניבוד שנם דנימא הטו"1קווטי'
 5ה', היוס שבת כי היזם אכ5והו משה ויאמר בפסוק מטאך ה5א סיני עדנצטה

 קודם נצפמ כבר שבת דע5 בתר נראה דמכיו נר, אפו תאפו 14שר אתק

- ?סיני  : 4 וד-4טבתי מטלי-ציוןי אי חנם אותי הקשה כן כי הודעתיך כבר 
 דשבת המצווה פרטי כ5 מ'ם במרו4 נצטוו שבת שעקר דאף פשוט, הדגרלענ"ד



 יוםףבבזיקלח

 ויצאר הךצאה לענין אוכ*' ערעוף וכל תילדה, שנקרא ומה אב, שנקרא טהכין
 הפרט'נ דיק וע"כ הללט'ס, רק במרה עריין נאמ? שלא י'ל אלו עלמ5אכית
 כהררים שהם שבת דיני דכל רעל בסיר, פח' "על רנצטוו ממא לא אמאיבלעומ
 נצפוו לא עדין אותם דלטא אותם, יודוך' אנו שבע"פ ומתורה בשערדעהתלו"
 סיטן ד חלק יוס" וילקפ )וע*ן ודו'ק, צרתיך, כאשר קאי ועיז בסיני, רקבמ"ת
- בזה(, דבתם א-כותק"צ  )טהה"ת( עה'ת שאו5 דבף בס' עפיט'ש -ל ועוד 
 אבנים לוחות לשני שבת של בשחרת כנהע אנש. שתקנו מיה על ףשלחפ'

 וקיצה השבתא ארע בנ'י ושמרו בינירתיך וכ"כ שבת שמירת בהם וכ' בידוהעיד
 דךלך ה*לה ה" ט"ת דקודם י"ל אלא ? טית קודם השבת על נצשוו כברהא
 דסעים במ*'ד הובא המדרש כוונת )הה שלאהייו ולילה יום שבת הצמרו דרוםאחר
 חול שהוא יצלאחתו בלילה והיינו חול, של בשבת אפיי טישראל שכינה ההלא
 אה'כ חא"כ להיפך, רק רום לילה שבת עממר" 4ה במ-ה לפ"ז שכינה(, זוה לאט"ט
 לבריאת זכר עצע' והייט שבת, שמירת בהבם וכ' *מר תקמ ולכך ויום, לילה השבתנתן

 לעת בשש יצבת הקב"ה שיוי יום נ*לה ההצניתה הין וא'כ השבת, עעצה יטים עמצתדהן5ם
 השטים את ה' עקצה ימים עהצת כי לעולם הוא אית ההצבת את ב:4 ווצטרו ח"ש,ערב,
 דנצטוו אף כן, הי' נ"כ הפרט"נ דכותת -ל ומעתה עיי"ש, וינפש שבת השביעי ויום הארץהעת
 סיני ער נצמץ לא ויום לילה שבת לשמור אבל ט"ת קודם עור שבת עלכבר
- ודו"ק. שסרר, הפרמ"ג טקיצהא"כ  שתיי לץ בקידווצ" הסקנה דברי זטרע 
 קודכם התירה א:ינו אביהם קים האיך כ"ז[ סיטן לעיל ]עיין העולם קהצי'ער'ז

 דאכרהם אלא ? טיתץ חיב ששבת נח בן והח נח, ק דץ לו ה" דאםאתירענה,
 יעג-אל דץ לו ה.' אס רתא, ממ:"פ וא'כ בלילה, ובט"ש בע"ש טלאכהעעצה
 רין לו הי' ואם הל'לה, אחך הימ הולך דביש-אל ב"ש:ת מלאכה עשה לאא"כ
 הלילה ב"נ אצל דהרי ישביתו לא וקיים שמיר, מ(אכה עשהב"נ

 הו*
 אהר

 בם' ]יעין ~- ע."ש. נ"ס סימן נפתל. רת בשו"ת בזה א-כות נדפס וככרהיום,
 - נה[. פ' ריש זצ"ל ה:און למרנ"א אטתהשרת

 דלא יוחנן דלר' אמריי ע"ב( ק"ג )דף חולין בטם' העיות ואשרנ(
 נרונו דנהנה :יון ואנלו, וח:ר והקיאי זית חצ. בא:ל ח"ב נרומ הנאח רקבעי

 בפעם נם והקיאו הז- אס אפ.' הא השנית, בפעם ואכלו נקט למה ותמוהבכדת,
 נ' הל' מטא:"א פי"ד ברטב"ם והנה עכ"פ, נרונו הנאת מעוום לר"י לחייבהשמה
 אם אפי' יתחייב לא למה הטוה באטת והוא וא:לו, והזר בהקיאו רק נקטנ"כ

- ? רקיאו ניכאח'כ  : והשיב נ"י, דנאון טו"ה לפני זו הערה ד,צעהי כבר 
 כתובות בטס' כדאסרי' נכאסי' הם פיו תך כבר שהיו אוכלין באטתהנה
 בהקיאו הייב יהי' אמאי וא"כ צריכא, לא ד"ה בתוסי זעיי"ש ע"נ( ל')רף
 דרק להלק, דיש תר"ל יצהק[, באר בס' העיר ]:נן יאכלווחן-

 שוי' עדיץ אם טייר. בהכי כהוב:ה נמס' דשם כלום, -צוה דלא מא'ס,לאהרים
 ט"רס' דלא הז" הרי דאכלם כיון וטשו'ה כ"כ, נטאס איט לעצטו אבללאחרים,
 נ"כ, שבלען לנטרי, אכלן אם דוקא היט כן אטנם אחיצבי', שפיר השייךבעיניו,

 דבאטת הקיאן דטשףה י58 אריכ הקיאן אכם משא'כ בעיניו, נטאסו שלא והינןהיי
 דאסהצר אחשבי' עזיץ ולא הקיאן וטשו"ה בפיו פ"א היו שכבר כיון בעינ?נמאס
 אכל אח"כ אס רק ח-ב אינו ומע4'"ה טיא.ס, טחמת אותס מקיא באטתדסהצרה
- רו"ק. שם'א(, סימן חיס שנות בם' )ועיין אתשבי', שאך דאזלגסרי  



שפ ף ט ר ליי נג

 עמ5ב"ש נוע המ ! עימה 'צדרה לו עיש ף בע שכהבת מה דע'דד(
 וצמח אז ד סא רב העשמה יצאם בדבה משד טחמר העצטן0 טועעת"-ף
 צרך אז טעט עקשות רק י"כא ואם כלל, בהקה ול"ס השדרה, עבפפקפךבא
 נחע" הברקה ]חעפן ע"ע, כשר סופו חד מתח5ט יצלם תקפיא ועזט,נדעףת
 רגאק --- היפב[, אח"כ לבדוק נקל ואז ההם, עם הקררה ימט5 לצתתהטר"

 מתיר אז לסכעש הומ" קטמ' ,ממצת אהר היא העקום דאם פסק חי5ניהרט'ק

 יד בס' אולם בדיקה, בלי מטריף אז מזה -מעלה הא העיקום ואם בדיקה,ב*
 חו5יא נל יפיק לבדוק נהג דטתחלה י:סף מטה ס' בשם הבהש ניד סי'אפרים
 ישראל נחלה בס' וראיתי עי"ש, רביתי דהכי בדיקה בלי להקל צידד ואח'כוחו5יא,
 הוא הוקום אם אף הפסד בטקים נראה ומעתה : וכ' דבריו ושהביא כ'נ()עשא5ה
 ומי 1 בדיקה, ב5א אף -הק5 מוצא טקום חש כיון בייקה עכ'פ טהני5מעלה
- בזה[. אריכות י"א ס"ק ל"ב סימן תשובה דרכי ]וורין ! בדבר להכריעאנכי  

 - נ"י כטיכמן-
 ! הרמב"ם על למלך מעשה מ' על ודגדותהערות

 )ביומא דהתיח הא על תמה י"ח( )הל' המקדש כלי מה4 בפ'זא(
 ? עיו בראיית ליהטת אסור וה-י העם, לפני הכיובים להראות הפר:כת לגללנ'ב(
 לתרן מאז אמרתי ואנכי ל(, אות א' )בפרק ישראל התפארת בזה עמר כברהגה
 עילא מלאכתה את העם שיראו כדי פ'ח דשקים מחמ' על מקער' כיךבדדגה
 "מלאכתה' ת'בת למה שם מדקדק סופר קול בס' דהנה אפש"ל אים ש"ש,נאה
 דהטהגי' אלא ? טשה שהוא העם קרראה כדי ל:מר די וה" יתר, כשפת וצאהלא

 מלאכהה את העם שיריאו כדי כל, עיני למראה שיהי' שטחוה דלכךאשמשי
 הנאת בשביל ומא יעשו האיך ידעו לעעבת יצפרכו שאם הפרוכת מעשה~סה
 אסר, בעלמא הנאה בשביל דלרא" דבאמת לק"ם לפי-ז שטחוזע בעלמארא"

 שגי הלק יוסף רלקט )ועין שרי, שפיר ווה ערלטדו, כדי הכוונדה ה" כאואולבם
- 1ד1"ק. קנ'ם,סימן - יו"ד. סימן יעקב חלק וצו"רע ועהן   

 המובח : שכ' הימב"ם על עמר יייג( )הל' הבחירה בית מהל' בפ'אב(
 יתר:( )בפ' מפ:הצ מקרא ננד הוא ותיי "גזית". אבמם בנין אלא אותו עהטץאין
 מעשרים יותר וחה ההיים, בין כבי נ"כ נשסע זו פליאה ? נדת אהווו חבנהלא
 פנחם מו' הרב והנה הי"1, דפה חורה לומדי גרוע, לפמ הצעתי' *ששרשנה

 אסור, הי' מברזל נדת באבני דרק עה'ת הרמב"ן למם*ש הערנ נ"יבריער
 במלביים ועיין פ'ז, דב"ק ובהוספתא בחי, ברבינו )וכ"כ מותר ה" מכסףאבל

- כסף, של גוית מאבני נ"כ הרמב"ם דכוונת י"ל וא"כעה"ת(,  אברהם מן' יהרב 
 שבע באר בשם ט"ו הל' סיף שם המל'מ עפי"טש ליישב יצה נ"יפאללאק
 שהקדעב לאחר מין אם אלא קשיך לא ברזל עליהם תנוי דלא זהדאיסור
 ועיין שכל, ד"ה מ"ט סוכה ת:ס' )וכ"כ עת'ש לא לכן כ~דם אבל למבה,האבנים
 ייאלא' שמ הרמב"ם ללשץ ארזכה טעלה זה אין אך צי(, סי' חאו'ח רב'אעב'ת
 בשער אע שוצקדער ק~דם נזית אבנים ערהי' ורוב ערש שבעולם האא שוםוכי

 הנושא יחוטר כמובן, חיוב, ארה" לא אבל *טכשר, נאמר אם דשנומתלת,
 אפשרי



 י1פףגנזיקמ

 אבנים, אלא האדמה טו עפ* המזבח יהי' שלא טלמדנו זו בהלכה הןמב"םדהף
 שלבנים הו"א מעתה לאבזי הלבנה להם זתהי הסלנה ברור נח בפ' מציכוהנה

 נעך' אבנים דוקא דבעי הרמב"ם קמ"ל טזבח, לבנין כשרי' בלע"ז .צינעל"שקורץ
 כב' לתיץ יש אסור נזית הא הקושי' לענין וא. לבנים, לאפ:קי הה- מןחצובי'

 הרטב'ם מ"ש טטן נעלם ובמח"כ עכ"ה מתכת, שאר או הקרשן קודם הנ"4ת4
 בשם מ"ש שם משנה בכסף יעיץ בלבנים' "מנין בפירן'1 ח' הל' זה בפ-קשם

 מדתה על עסד שככר היאה נ"י וויים יצחק מן' הרב וככוד ---"מכילחא[,
 טופר פעות "גזיז" שמלת וכ' הימב"ם( על )בהנהותיו זל"ה עמדין ס:הר"י הנא:ןוו
 המזבח ד"ה י"נ דף סצות תרי"ג על הכסה מעין בם' יכ"כ למוחקה, תרדהיא

 הנ"ל דומבץ דברי ועל -- ליתא. וףניצאה קוטטאנטינא בדפ:סי זבאמתיע"ש,
 דאי' סהא הקשה זצ"ל דפאקש הנאץ שנבוך נ'י אויש יצהק מר הרב 4אמר
 יפי עי"ש, רחסנא אמר ברזל עליהבם תניף לא ונסרינהו נעביד היני נ"בבע"ז
 כ'א(, )שת יחרו אליעזר בדמשק עיין ? מקשה טאי בכסף שמותר הרמב"ןדב*י
 עשו שהחששנאים מ"נ בע"ז דאי' דלק'מ אמי זצ"ל פאללאק מהר"ם הנאוןאבל
 עי"ש. זהב של עשאוה עוד העשית כטף, של עשאכם העשירו ברזל, שלמנורה
 כסף וכיפות לכשול וא"כ כטף, להם הי' לא מערה לצווך ראף להדיאה-י
 נפע כרם בם' וכ"כ כ"נ(, סימן לחנוכה משה תקון )עיין אתמהה, ?סנרן
- עיי"ש. משחרב ד"ה הם' בטוף הכרם מחיל בקונטרם טוטהעמ-ס  חכם והנה 
 לגדז ה" מיוע שסדה נזית טרות שר"ל היא היסב"ם שכוונת לפר'1 רצהא'

 כמדות הבית בבנין כן וכמו ע'"ש, טפהים ב' נותן זה בגדת ב"ב ברישכדהנן
 נטצא לא כי דוחק שזה היעב"ן כ' כבר אבל אצלם, יריע מדה היתה ק1היאגזית

- הא, 7(הרמב"ם ומנ"ל האבנים, מדת על חכז"לשהקפידו  ?טה וישקפ נועין 
 הוא נזית של שפירושו די'ל א' רב לי כתב תוד ~-- קפ"ז[. סיטן מי1חלק
 על אב: להחליק והיין טשהזת, באבן רק ברזל בלי אף ומנוררת משיפותאבנים
 ותום' נ'ב, דעע נמ' ננד הוא אולם א'(, משנה דב*ב פ"ק ברמירה טשיןאבן.
- קכ"ח(. סימן ד' חלק יוסף וילקט )ועיץ היטב, שם כמבואר י"ח,חולין  שוב 
 נם ה*טב"ם ע"ד עמר שכבר נ"י ה:רו:י'ן דוד אברהם טי' החז"ב הב' ליהראה
 פתחא לס' בהוספת הנדססת ]בהשובהו זל"ה ארק מאיר מ:' המפורסםהנאון
 תיסא ווה נדת, אבניכם בני' בונים "אין" וצר"ל מ'ס ד'ש וכ' סוכה[, הל' עלזוטא
 הוא "גית" שהיבת העיקר אולם ? הברזל להניף דאטור לקמן מביא זה דיןדהרי
- כי[. טיטן )נתנוב( לישראל נהלה בס' ]ועייןפ'ס  ההדפטה בי1עת ועתה 
- קכ"ה. סוס" חאו"ח אברהם טחזה בעב"ה שכ"כראיהי  

 ע"פ דאבות, פהה טשנה מפרש א'( )הל' יהמקדש כלי מה4 בפ"חנ(
 המאשך ופלא גתורתיך, חלקנו ותן ביהטק"ד איבנה יה"ר לנ"ע, פנים ובושתלניהנם
 רבי"1ן ולא כרקתני עז"פ שיהי' צןיך דבלימוד משום רעק"א בהוס' ]וכ'הענין,
 טשום ולוה בה:רה, אפי' עזית נטצרך ולא רעה הארין תטלא לעת"ל אבללמד,
 עבודת ותארב עירך שתבנה יה"ר עז"פ יצצריך ובתורה למהנם עז"פ תחלהדאמר

 בהא הבעק"ד דבוי עפ"י ופי' וכלן טכל העזות יתבטל ואז בטקומהביהמק"ד
 אאך הזהב וציץ בגדולתו כהן יראה אשר הוא טי כי ש"פ, על טכפר שהצהןדאמרו
 אל מהביפ בקרקע פניו ינבהצ שלא טצחו על עומד בו חקוק הטפורששם

 שש י ספק אץ בי חשחכפ ר~שלם איש לכי הישכל טוסר יקח וסשםהאלק"
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 עליו ומכפר העז"פ מונע הש?ץ הי ועי'1 מפניו, לירא וראוי עליו נקראה'

 מעדפ וימנע לכבו יכנע ועי"ז בציץ ומשמש עומד ונה"נ ב.המ"ד קי.ננה יה"רהשש
- 1 ע*1ופכפר  עיי"ט.-ואנכי רע"ה אות השדח '2יח בס' זה על ציינתי כבר 
 יקראל רוב החה בזמן כי זצ"ל, מוהך"'2ק הנאון בשם ההמאשך לפרששמעתי
 חהטה עלי' בני ראיתי חכז"ל כמ"ש לג"ע ומעוטן לגיהנם רובן היי לכךחוטאי'
 בבושה הולכת וג"ע רבי2, לה יש כי זקופה בקומה הולכת הניהנם וע-כמועפין,
 פמם ובושת רב, עושר יש שלה כעז לגיהנם פנים עו ת"ש מועטין, עטהכי

 ובושה לג"ע היבים להיפוך ךהי' ב"ב ביהמ"ק ש.בנה יה"ר כלום, לה שאיןלנ'ע
- ודפח'ח,לניהנם,  הרב לידיי אבות עמ"ם ישראל כנסת בס' מ"ש עור ]ועיי' 
- ואכט"ל.[ נ", נאלדמאן מוהד"יונד  

 )בחו*ן צריך למה המשולש ההוט קושי' הביא י(ב הלכה שם,ד'(
 להוכיח ייכל בלאו"ה הא שלימה, כשהיא דשריפהה ושרף דשחט הקישאי"א(
 עבודה בשעת רק הותר דלא כיון שחיטה, בשעת כהונה בגדי הכהן מדלובשרוב

 כהונה בגדי א"צ בזרים כיטרים קרבנות שאר בשלמא הרמב"ם(,)כמ"צ
 והנה - ? כלאים של והן הנגדים ליבש דכהן ביר פסזלה דשחימתה למ"ד בפיהאבל

 בט מדיר דהאב כ"ט בנזיר ראמרי' ממה הרמב"מ על מקשים רהרי לומך רציהילכאורה
 בנדי שנטמא נויר של ציפרין המקייב הכהן לובש איך א"כ מדרבק, הואבנזיר
 הש"ס שמריך וכמו תורה, של מצוה במקום ועלא כלאיבם הוי האכהונה
 )אפנ"ה( באר מי בש"ות ותי' וכוי, ב;זיה חילין מייתי קא והאשם

 מה"ת המחוייב" קרבטת שאך ישהקריב היום עבודה שעבד דכדן די"ל קכיה,סשן
 דמעשה וכיון אביו, יטהדירו טמא נדר 'ט? ציפיין הנהו נ"כ עבודתו אחר מקרבהי'

 אח"כ בהוא לית תו חובה עבזדת משום בהיתר בהחילח היתה כהונה בגדילבישת
 התוספת וכמ"ש וא"ת שב דהוא משום כלאים איסור משזם מיר נךבנותגהנהו
 עכ"ה ציצית, בלא היובא בת מלית עטיסת גני ב?הו בד"ה ע"ב צ'ביבטת
 השאג"א קוש" ליישב י"ח סימן נבודים מגן בסי נם כתב כן כי אח"כ]ומצאתי

 סופר בעט רבריו הובא עיי"ש, הטפק על הבא העוף מחטאת הרמב"ם על ל'ס"
 שאשחט כהן דהאי י"ל הכ"נ וא"כ ייתין, ובביאור ב', פרט מ"ד כלל שניחלק
 יליף לא וע"כ מקורם, שעשה אהרה עבודה עכור נכגרים, מלובש הי' כברהפרה
- 1ד1"ק. מושרף, רק מהשהיטההנמ'  מחהן שוחטין היו הפרה דהרי ז"א אולם 

 בהם ההליכה אבל עשי', ל"ה כהי:ה הבנדי הסיר שלא דמה אף וא"כלמחנה,
 ומלבר די[, אות נ"ה סימן לקמן ]זעיץ יהשב, למעשה אפיטר הבית להרמהעזרה

 לטבול הכהן צריך הי' השחימה דלפני ב' הל' פרה מהל' פ"ג ברמב"כפ טטארזה
 תץ"ק.- ממש, לביענה מעשה והף כהונה הבנדי אה"כמהדש לבוש הי' א":עיי"צ,
 אריאל[, בנין בם' ]ו:"כ ס"ט סי' ליי"ר בשו"ת ההת"ס עפי"ד חכ"א מ"שנם

 רבו בפני הלכה מורה הי' רשמואל ל"א רברכות )טהקושיא הרמב"םלת-ץ
 שלא מאיסורא לאפרהצי הי' הא הר דהלכה מורה ומאי כשרה, בזרדשהיפה
 הוצרך ממילא א"כ תיכף הדם לקבל דצריך רכית כלאים(, ללבוש הכהןיצטרך
 ]ושץ הדם לקבלת תיכף מוכן שיהי' בדי ישחוט זר אם אפי' כלאיםללבויצ
 הכ"נ וא"כ נ"ב[, מי' א' הלק מועד ובאוהל יו"ר סימז ה"ב השדה פףשו"ת
 דעכ"פ אינו ג"כ זה הקייקה, בשביל הבנדים ללבוש מיכרח דהי' מואשחט, טתחלא
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- ודרק, מויטדף, לומר וא'צלזרקה הבגדים דלובש מהא הנמוכח  נעיקר אנל 
 ודעת פעם בטוב שהא*ן טה ב' סימן אי"ח אף' קול בשז"ת עיין ה*טב"סערטת

 טכהגים הקוש" נדנר מ"ש פ"ו ס.מן יוסף ננזי בשן"ת לקמן ]ועייןמצפיטר"נ
- בסקדש[.שפיגלו  שהנהש כ"ת( )א:ת לך פ' חיים יבא בסמר ראיתי שיב 
 אפ" סוחר הראנ"ד לערפת הקושיא יח?ר לסי י"ל אבל : וכ' הנ"לי קושי'נ"כ
 ועכ'פ כלאים, מחשש רוב שליף באטת י"ל הדמב"ם ולערטת עבורה" בשעתשלא
- ודואק. כלאיב(, הבנדי מלבישת או הקרבה, מעיקר או רוב, נשמעסטנ"פ  

 דגאת הרנ לידמץ נכד נ"י, הנ"ל דוד אברהם מ' החו"ב טהב' נ"כ לזה]תתעוררתי
- ש*פ"א[. הווהן הלוי פנהסמי'  נעך'ת כוונה בבגדי כלאיב( בענין עוד ועיץ 
 - - וכי. י"מ בשטן 1נם יי"ח, י"ו ש' יצלמהלחם

-------- 
 - ניח כמיכפן-

 ידיניפ איצ, כטד קני,י הנקרא בבנין, לראורע ךזכה ענין, בכל יצ*ח הטג"יביטי
 סילדי מי, בלום שטואל טו"ה זט' .ט' ההרוץ בו-שי"ש הטופלנהרבני

 יצ"ו(, א י 1 ש א ק בעיר אביי )כעת סיקסא,קיק

 : וזאל שפי' אותו רנמו עה"ק אמר( )פי עה"ת ב*ש"י תטהתאשר
 פרק כהנים טתורת נובע )וווא כטותו אדם של ששלותו מכאן העדה כלבמעטד
 דגט' יליף לא ואמאי שס(, האפה זעשירית העדה קרבן בפי' ועיין ד, אותי"פ

- ? מהכא שליהות ט"אבקידוקוי'  שמעתי כבר כי אכחיר ולא אניד האמת 
 איגר עקיבא ר' הנאון שגם לי הראה אהד וחכם כן,להקשות

 זצ"י
 הש"ס בהנהות

 לעצסי ואנכי ההשובה[, בסיף ח"ב מהדו"ק ומערב שואל בע?ו"ת ]ו?ין בזההעיר
 כל על מופל אותו ורנמו זו דמצוה טשום מכאן למילף דליכא דלק"מאמרתי
 יפות בפניס שכ"כ מצאתי ואח"כ לינטו, שליח עו'טי' יהס כערתפות והו"להעדה
 שכ' סקום( בכל ה:ר"ע קושי' ליישב )יסזדו קשוה הדת בס' ראיהי איםעה"ת,
 אוש ושחטו שנא' כטותו אדם של ששלוחו מנץ ס'א קידושיו במס' :נחה'ל
 סכאן שם דפירש"י אהא להקשות הנאון דכוונת חשבו רבים כי ויצמעתיעכ'ל, העדה" כל אוהו ורנמו בפמוק כ"ד רקרא בפירש'י לין הש"ס בנ*ון וכ'וכו',

 אך פסח, גבי דכתיב מקרא וה דלדמדין מטא זכאן כמותז אדמ שלששלוחו
 ליכא דגס' על דוודאי קווש" לשזם הנ"ל הנאון נתכ.ון לא דמעולם ב?ר נראהלדעתי
 להביא פפי להנמי דניהא משוב( דורנמו מקרא ראי' טמא לא למהלהקשות

 שום ליכא נ"כ נחומש ריט"י ועל נשמזת, שהוא בתורה הסוקדם מקרארא"
 קשה דהיי ומשום שמכאן' תיבת שם רעו"י סדבף שמוהקי' באמת דראיתיקוש"
 כמוחו ש'א שיצלוחו רשץ כ' להכי העדה בכל *גימתו לקיים אפשד האיךלרשרי
-עכאד.  

 מצינו לא דסהתם לק"מ, : נזה"ל )בהידושיו( כתב נ"י הנאעוטו"ח
 טנא קרא לאו דאי הוא ד*צליחות ילפותא ענין כל דהנה כלל, שליהותלכץלף
 כ"כ נחשנ שיהי' לטיש או לקד,ש כטן ?אחרם ורצזנו דעתו שסגלה שמהידעי'
 לד,ףטות יוכל לא רצתו שלולא נדבר דוקא היינו כן אטנם נעצמו, יצעהצהכמו
 בדבר סשא'כ שליח, ע'י דסהני קרא צדיך שפיר ומרועף' קידחטץ בטחדבר,



יג ף מ זייו ננ
 ליצאולשש'צ
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 כל 14תו וינמו התית עהלמרה מקלל גמ הכא כמו כלל
 ח.ו חפצים שתרנם אומף' היו הקהל רוב אם שאפי' מילתא פשינא והאהעדה,
 דעת בעיק דלא ומק אוהו סיקלי' הב"ד היו לא אטו אותו ם ולרג הקב'הבצווי
 איתו ורגטו רהמנא טדכתבה רק כתב לא והתו"כ הש*הות, מהני שפיי העדהכל
 אול דש*חו משים א"ו אותו סוקלי' היו לא "טיאל שכל ופערטא העדהכל
 קאטר לכך הקב'ה בצוף מרוצים היו וכולם מענב א' עבם ול"ה בסוועאדם
 אפשר אי ידאי זה מהני דשליחות לעלמא לילף משא"כ העדה, כל אוהוורנמו
 בממי דדחינן וכמו בפירוש, מוה' ה" אם אפי' נעשה הי' אשהמעשה התםדיצאני
 הארכנו דשליחות לסומ' ובחידישנו ודד'ק, בעכ"ח, ישנה שכן למההצין סהקיויער'
 -- אי, אות ח' שעי שליחית שערי ראערן חלק השדה תבואת בספ-י עיץבזה,
 אותו ומטבילין לקטן דזנין דהא כתכ ט'( )דף בכתוטה השטמ"ק דהנהאני"ל,
 ב"ד מ"מ מה'ת לקטן זכין ואין שליחות מטעם דזכין דאף היינו ב'דא דעתעל

 בם' דאמף' הא על הרשב"א קושיי לתר'ן בזה שכתב במקנה ]ועיין עישש,שאמ
 שליהות מטעם !ני' זהא והק' וכו', נינהו שליהות בני לאו קטנים והאקידוערן
 זכ" דאין אף הש*ה.ת מהני שפיר ב"ד עפ"י הי' הארן דהליקת כיון וכ'דיא,
 שאני ב"ד ר"ל ביו, עפ"י נסקל הי' המקלל דהלא כן י"ל הכ"נ ולפי"זלקטן[,
 י*ף לא ע"כ שליחות יודעי' הי' לא בעלמא אבל שליהיה, ומהני יפה ב"דדכה
 - ט"ד[. סימן ב' חלק יוטף וילקט ]יעיין והכן, אותי, סורנטו שליחותבנם'

 ותיי ישחטי, לא דנש'ם א"' ההל' על להקשות שהבאת ובמהב'(
 דאיהו סה דכל שליה לעיטות יכוין וא.ך הפסה, יטחימת במצות הנקרם עלהחיוב
 מרבינו בכתובים אתי יש הנה ? 'טלי" משר מצי לא ה'טתא עביד מצילא

 היז'ד אמרסמון ניהדי ,עז"ת בספר! נ: הדנ- נדפס ן'עתה זצ"ל דפוסנאקהנאק

 ע' סימן האה;"ו מהד:"ה הנינ"י עפים"'ט ל'ייטב ,טאטך מה בסופו[ קל'דסימן
 שיהי' רק לן איפכת לא בהס,2לה אבל ה'טהא, יטליהותו עביר מצי יהי'דהשליה
 עור א"פני דחשידין ישהטו לא שניטים א"י דוהלכוי דטעם זעוד דב-, אוהיבתה-ת
 דאין אלא מ!תר 'טשהטי מהשהיטה או:לים בעצמם הם ואם יי:ף, זשיאשכמ"ש
 בודק ד"ה ג' הזלין הוסי כמ'"ט ,טיאכלו בשך כזית הוקך סמך על לדהנםניתני'
 טות"ת לאכול מצרי 'טהא'טה הפסה אבל ואכלו מעשתלי דילמא דהיישי' נוהינבי

 א'[.- ממן היז"ר אשכנזי מקר"י ש'"ת ].עיין יהכן, א"י, הה-' לשי' אם"לשהום
 אינם בעצמם דהנשיבם אף וא"כ לשליהזה' א"צ דבב"ד הג"ל שטמ"ק עפי"דאני"ל

 עבורם הפסה טזנה דהב"ד אבות, למת שה מיקןי מ"מ אבלשוהטות,
 דהמניעה היכא דכל שלוהין הל' אפ-ם המחנה עפ'מ"ש י"ל נם ידי"ק, קטנים,כמן

 ההוא, להכלל ליתא אזי איסורא מחטת הוא ואת לש"'ת יטל אינישהטשלח
- נ"י(, הירי"ן דוד אברהם מו' ההו"ב הב' תי' )וכןודו"ק,  דהל' דינא ובעיקר 
- קי"ד[, סי' לקמן ]זעיין במקךא, הרבה כתבתיאייי  

 שאול מויה ההריף הגאק רבך בשם לן דאשדרת הורפא וע"דנ'(
 הקת-צ ילהיבת טאור, נהמד הוא ני לך, נמטי אפריון זצ"ל,עהרענפעלד

 השם מן לא אומר ר"י ע"א( פ"ד )דף פמחים במם' : וז"ל לונרק, דבריואעתיק
 רמז ב"ה שאסרתי לפי"ם ומל ? דקאמר זה וסה האי מה ומדקדקי' זה,הוא

 בצירוף .דשמי ביוה'ק עפמ"ש זכף", וזה לעלם שמי "זה שטוה דפ' מקראלעדל"ת
 השט חצי בצירוף וזכרי ללאויןי רמז שם"ה עולה י"ה דהיימ ב"ה מה-ה שםזוצי



 י1םףגנזיקטד

 לעשה וכף ווה לל8ת רמו שמי רזה שאמי הה שבתורה, כם'ע רמ'ח עיהרה
 כתיב דלעלם חכז"ל ררשת וירוע הטים[, בשער תרוטה לפ' המשיש חופ]ועיין
 העשה רהיינו וכרי זה אם נעלם ה5"ת דהיינו שמי דזה טוומו וטעתה נעלם,אוויא
 השם חצי מקיים העשה דבקיום אוטר ועתה :הבן, הל"ת, נעלם העשההננר
 אם לעשה הניתק בל"ת ולפי"ו כנ'ל, י"ה השכ2 חצי ל'ת ובקיובם כנ'ל,והימ
 מנתק ונם עשה עי"ו ממיים דהיא האום כל מקיים הלאו המנתק העשהמקיים
 משום לא כלוטר זה ווא השם מן דלא שהשיב חה יחד, טלו וזעיהלש
 ודפה"ח.- טעש,ה בו שאץ לא: משום אלא השם, כל ע"ו דמקיבם הניתוקהלאו
 והזכירו הואיל שפירש'י צדיק איש נח : בפסוק )רוסי'( שפר אטרי בס' ראיתיוטש
 ל,שונם שיטי וילדשק ירקב, רושעים הצם לברכה צריק זכר שנא' בשבהוסיפר
 הצדיק את כשטהצבחין דהנה הנ"לי דרך על י"ל אך ? שם ויירשעים זכרלצריק
 הנרטו העשין כל שמקים אותו טשבחים רק הלאוין עבר שאץ רבותא כ*כאץ

 העשין מקים שאינו מה רבותא כ"כ אין הרשע את וכשטגנץ כנ"ל, וכףבתיבת
 זכר בצדיק אמ" ע*כ כנ"ל, שמי בתיבת הנרטו הלאוין על שעבר לוטררק

 סרפ הנהר רהוטת וספי בלק, יעקב אוהל ]ועיץ ונכץ, שם,וברשעים
 שאלה לישראל נחלה ובספר י"א, אות )פריוואקס( מ,צה וקהלת שרה,ווי
- ל"ו[. אותע"ד  

 בהא ס"פ( )סימן בחיו"ד החת"ס קואר' ע"ד לפלפל יצאת ואשרד(
 עליו שיצהה על טלקות חייבים הרי הייבי', טזירי' במקדש שפינלו כהניםדתנן
 ט4ש יביפו לטכח עיניך הנה ? מיניי בדרבה 4' וקים כלאים, שהיו כהונהבנדי

 בתורה ביאר בית- הדברים ונשט )והורו צ"א סימן נפתלי בית לשו"ת3הגהותי
- ט', סימן ד', הוברת ב' שנהמציון  פ"ז(, סימן זה( )בספר לקטן ועתן 

 )שיי חשובה רהשהיה לימר ואין מעשה, בו שאין לאו דהף בפשיטות,ואפש'ל
 המקדש ב,את הלי ובטל"מ י"ז, שבועות בתוס' דעיין ד'( הל' נלאים הל'בכ"ם
 טעשה, בו שאין לאו ה:י בהיהר הי' לבישה דהתהלת דהיכא כ"א הל' נ'מרק
 לאו דס"ל לר"י שייך התירחן וה אך מיני'י בדרבה ליה קים לומר 5"שיא"כ
 האהיוני' כמ"ש וצר"ל הדרק"ל, לוקין דם"ל לר"ל אבל לוקץ, אין טעשה בושאין

 סיטן שביעית שנה בהטאסף )ועיין ודו"ק, הותרה, כהונה בבנדי דכלאים ס"לדריל
- ואנב(. ד"הק"נ  ט"ו, סימן שערים בית שרת ועיין 

 כפ"ס, ל ומאוה דווצ"ה כאהבתך הדבוק ידידך בוהוהנני

 שווארטץ הכהןיומף

 - נט סימץ-
 יריו ובקי החריף ההיג הרב ירירי לטבור חורש, ראש בזה סקירש, עורו ה'ישלח

 שמעון סו'ה כבור טימי, להי רלית מרנניתא רחכימאי טוביינא לוירב
 יצ"י 'צ ט פ י י ק האביק ףי ווייגערצבי

 שלא בנמ' ס"ד הי' איך ששאל ומה - . . וכו' יורעתי,כבר
 ? אחת במלאכה נתחייב מקושש הלא נולם, סלאכות הל'ם שעהצה עדיתהי,ב
 ועיין )ףקהל(, בטורחי כן הקשה שככר זכר לא כי בקיאוהו נורל על בעיניפלא



 אברהם תולדות בס' ]ונם להרץ שם שד-אריך עשב יבטות יצ5מה ליקופיבם'
 ה" לא ד'ה ע'ה בסנהדתן התוס' שהק' לפי'מ בפערפות, י"ל ואולי ה'[,פסדום
 דבסקי5ה ע'א לעובד מדמה הי' הסברא מהוך הנק היא סתם דטיתה חעע-ניודע

 שאמ ממקועמצ למיפשט ליכא שכן :כיון בעיקר, ככופר בפרהסיא שבתדטחל5
 אות )ויקהל( הטדה כלי בס' כן כ' מצאתי ]אח"כ ודו"ק, סמא, דבפיהסיאהתם
-ב'[,  ותי' זו, קושי' נ"כ שהביא שלח( פ' )סוף משה בוידבר ראיתי עווב 
 דכתי' משום במזרחי כתב כילן שיעשה ער דסד"א טעמא רמידי ולפ;נ"ר :בוה4ל
 לטוצה רהלכה ב*ה"ר אמ:ת ר' מעביר ולפי"ז יהר, כולם טלאכה כל תעשהלא
 דחיב פעויטא מלאכה כל ל"ת בכלל ול"ה צ': שבת כדאי' הואטסימ
 לסימר ס"ר ה:י ס'ם הי' מעביר לאו מקושש ט"ד ולהר עצטה, בפמע*ה
- ורו"ק. אש, הבערו לא אצפחך ועכ'פהכי,  ראסרינן עד"ז, י"ל ועוד 
 השבות ובקשףר בה-ש ה"ל ונו' תבערו לא אומר נוץ ר )ע'(בשבת
 אלא חייב אינו כולם רגל שתים הייב הקצירה ועל זהח-שה על אוטר אני:עדהן
 לא ת-לאחת

 תבע-

 ראצ" וכם'ש סכילרעא כמ' בגמ' שנרסו שם בתוס' )ולין
 אטרי' הוי תבערו לא כתיב ה" לא דאפי' בהתא משם מוכה עכ'פביבטות(
 ודוא צ"ו שבת בטתני' כרתנא הף תולש וסקועמצ חייב, וקשףרהדאהרישה
 אטף' הף תבערו לא לא: ראי הרא'ם קהצי' שפ'ר סיושב וא"כ רקהגהתולדה
 המקויצש המיתו לסה וכ"ה מלאכות, ל'פ כל שיעשה עד היבדאיס

 בעב-

 מלאכה
 ודרק,- תשבוה, וקשףר דבה-ש מקרא הייב ובקהנר עצים תלש שהוא עשא4הא'

- דברים(. ארסת י"א סימן יהודא קול שו"ת)ועין  
 ה-, טריפה רלטה מיתה למקושש מףיבי' הי' איך דקוש" וע"ךב'(

 בחביות מבהוץ יודע הנהן ראהרן כ"ב שבה הום' לפימ"ש דאפש"ל כתב שההנה
 הטק:שש של'ה מבה:ץ ידעו מרע"ה של דינו בית כן כטו א"כ בפני' שם רר'מה

 לעיל )שין זל"ה מלעטבערג להנאון יצחק מת בשו"ת קרמו כבר אבלטריפה,
 הא"צ ימ:ת מות למשה אמר רהקב"ה כיץ לק"מ לדעתי אבל בא-כוה(, מ"אטיטן
- ספיקא, ליכא שמיאוקטי  אומר ר"י א:ת: ףקרב: בילקומ הטבואר עפ"י י"ל נם 
 שחילל ב"ר ראו הף א"כ מו(, סימן ו' הלק הת"ס )ועיין עמו והבילתוהביאו
 דטהו ושפיר ב'(, אות מ"ד סימן לעיל )עיי' עשאי"ל, בעיק לא ב"ד ובפנישבת,

- בהנ"ה(. קס"ב סיטן המיער חלק יוסף ילקפ )ועיין והבן,בסקילה,  
 ירצר ידי סעשה בפי' זצ"ל מתיש"ק הגאת תירוץ על העיר ואעורנ'(

 נעבר הוי הרי הצאן טן במצ-ם הפסה להקרב הותר איך הקהצי' על)רגערפ(
 לגבוה אשר דנעבר הא דהרי ע"ש, ל"ת רוחה עא~ה טכה רדותר לנבוה,חשסור
 עד45ת בזה עריך מוו כלל, ע,צה בו אין נענר הוא ואם הקרבןי כאענאי א'החא
 רמקש" בהא וצ"ל רפאקש מהנאת שמעתי ]וכיףב העק*, ובצרק אתו האמתעכ"ר,
 הל אבל ועשה, לאת דוהה עשה :אין דשא"ז, עשה נם איכא דבנבילהומהרשף' י עדל"ת סטעס ראכל לומר יכהג' הלא לטימי, איכא מאי וקדערם פסה י"בהה~ן
 הלגת נאסרה שלא בטקום רק עדל"ת אמ-נן דלא דטחדש ט"ו פסחי' הצל'העפא
 ה85ת אם לא אבל ול"ת, הע-אה 'חד שמזדמנים אירע רק עצמו, זה דברעל

 בעצטות נס נאסר רטריפה הלאז הלא הכ"נ וא"כ יע'ש, רטצוה בעצמותונאטר
 ועהן ודרק[, עדל"ת לוטר כאן עריך ילא הקרא מן לקרבן פסול דטריפהדמצוה
 הלק הש-ה פרי ובשו'ת ר'ו, וסימן ב' אות קפ"ה סימן נ' הלק יצחק ידשרת



 ףח מ יו י ז ננקכי

- פ'ר. אות פענה צפנה ובםפרי נ"ה, טיטןנ'  נ"כ מטאר הקהטי' טף אבל 
 דמשמע וקחו משט אמר איך : ת"ל עשירה( מצה בחלק פסחים )מם'בשל"ה
 לקרק דוקא דר,יינו ותירוין לקרבן, אסור נעבד והוא העכו"ם טן נםשיקחו
 בה ואין במילה זו ש:1"ם להראות דהינו בעצטו זה ענין על להקריבו אבלאחה
 לפיימ כי, אריי פני צ'(-~ובםפר סי' חא."ח צדק אנני שי'ת )ועיץ עי"ש, שך'ממש

 סן בלקח נבילה בשר וא' שחיפה, בשר מוכרת חניות תשע גבי פ' פסחים ב,ט"םיקיימ"ל
 ד"ה התום, וכהנ ומ'תר, הרוב אחר ה* ובפירש ואםור, מחצה על כטחצההקבוע
 שטלד הקביעות מן הנכרי שלקח ראינו דאם נכרי ביד נמצא נבי להלקהאט
 רובא בתר ואו~נן כפירוש הו'ל ראיט לא אם אבל אסור הקניעות במקוםהספק
 ועולחע זבחים ב-יט תתן אתה שנם לפרעה רבינו משה המדש זה וטעםיע'ש,
 נם ווה ישראל, ומסקנה כשןים מקגה הווב הלא נעבד דהף וא. לה"א,ועשיט
 את נעבוד מה נרע לא שאנחט יען ה' לעכ!ר נקה מטנו וע"כ עסנו, ילךמקמנו

 נקח אח'כ אם אף וע"כ כלל, פיעח טצאן ליקח נצמרך אם לנו ניע ולאה'
 לא הקביעות מן שלקח שבשעה כין פירש רהי' כיון רשאים נהי' לעביממנ:
 כתיב רהנה לתרין, כתבהי שלי בהדא"ג ואנכי ורו'ק[, ומ:תי, הספק עדיץנולד

 ולא פ-עה לב ו'כבד אחד ער ישראל ממקנה מת לא והנה פ-עה ךשלח)וארא(
 ישראל ממקגה מת קולא שראה אהן לב: הכמד איך ומקשי' העם, את-שלח
 המלב-ם מ*ש ינורע ? בה יותר להאמין לו היי כן עשראה כיון אדרבההלא
 בים שכתב וכעין מת, ראחד דמשמע אחד' "עד דכתב בקרא לרקדק ארשעפי"מ
 בכלל עד ולא ער והייט ניצאר, שפיעה חכז"ל ופיי אחד, עד בהם נשאר4א

 הישראלית האשה בן בהמת שהי' ת"ל אהר, מת שנם כן דבאמת אלא ? כןוהכ"נ
 וכין מישראל, שה.א חשב ופרעה כמצרי, הי' ישראל שבדיני סצרי, אייט בןוהוא

 שמעתי אבל --- פ-עה, לב ויכבר וש"כ מיצה, רב- נתקייכם לא מההישבדמת!
 את מהם שימל פרעה חשכ א"כ ישראל סמקנה מת שלא רמון בפשיטותלהר*ן
 אטר דזאת . י"ל וא"כ ודהבן, לכו, את הכביד ולכך בהמותיו, עבור ובהטתםצאנם
 נעבד, הוי לא מטילא ולפ."ז מהם, יצגזל מה היינז בידינו תתן אתה נםמרע"ה
 ובשו"ת רל"ה, שמן היו"ד חה"ם שי"ת )ושי' וד:"ק, דשא"שי איסך אדבם איןרדהא
 מבין(. פני ושו'ת גי, סימן נפתליבית

 עה"פ הנגאל הר' בשם שהביא )ויצא( בהיי ה-מנו ע"י ומ"שדי(
 בנים במ כשאמרי שהרי בני חקבנים באטרו לבן כיזב : במ והבנים בנתיהבטת

ה-

 במס' מפירשת נט' נגד היא וה"י וכו', בטת בני על כן אמרי לא כבמם הם
- ? זפוסקי' בש"ס מקשות בכמה וע!ר ס"ביבמ!ת  זועה הנאק יאדמו"ח י"ם, םימן נפתלי מת בשו"ת זצ"ל הנאין אאמו"ר בזהמ"ש יביפי לנוכח עימי הנה 

 ]אח"כ באייכוה, ב' סימן הסמר שבסוף בתשו' ש~שי חלק השדהבתנואות
 גם וע9ן בזה, נ"כ שהעיר כ"ד סעי' ר"מ בסי' וראיתי יו"ד על דור בית ס'נדפס
- הרש, כל ואין ט'[, שמן מלכיא רבביצו"ה  גם פלפול בזה לי הי' ]וכבר 
 בנליל הארינטש אבד"ק נעת ג"י, מרנליות מנחם מו' החריף הרה"ג ירדיעם

- יצ"ו[.מרמרש  ראיט שכ' מ"ם סופה ר(מס' כהדאענ המהרש"א ואודות 
 יעקב שטת בשו"ת )ועיין הבת בן בין הבן בן בין חילוק ראין זקימ בכנודהייב
 קצת ניאה לדעתי : שכ' )ויגש( הטדה כלי בספר ראיתי הגה ל"די(, סי'ה"ב
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ימ יימף נבף
 גיאה דנא, ברתד בר רבי רבי אעש. דאמרי וה"ט ,טס"מו ,טם דנט'מליצט
 כיץ א( טעמאי מתרי בזה ף"ל הבן, בן מ'טא"כ בכיבוד ח"ב אעו הבת מןדרדקא
 ב( מחמת:, דאתי בנה היה מ:בי פטוה לבעלה נשןאה בשדה בעצמהדבת
 ת"ת דלענץ מבואר בט בן את ללמד אדם דח"ב תורה תלמי ב?נץ דמציטמת
 'ום בניך יבני לבניך דוהורעת מקרא 4י ויפ" בניכם את ולמרתם נכללחף

 לנדלו החיוב אין דבזה כיון והייט אנא, ברתך בר רבי רבי הנם' מדקדקיכן בכיבוד בנו בן דמחויב ה"ה לתורה בנידולו מחויב דהוא וכ'ון בהורב, עמדתאשר
 ]ועיין 1ד1"ק, הבן, בבן משא"כ שמנדלו אעפ"' לכבדו חייב אין הוא נכםלכן
- נ'[. אות ע"ד טימןלקמן  אשמח, אנני שיחי עליו יערב יאכם כתבתי, והנלע"ד 

 דוש"ת. בלת"ה המוקירו ידידי בזהוהנני
 שווארטץ הכהןיומף

 - ם סימן-
 לפ"9 תרם'א שנת אלול שלהיב"ה
 בתייש המופלנ הב' ירידי לכביד ברכותיו, ממעל יריק ע14תי1, במיסהמקרה

 ה4סד ספק'ק, נ"י גריינער שמואל אברהם מו'ה ום'החרו'ן
 יצ,1, ר א טס א ס די הרטהביעךבה

- וט', הבטחתיו כאשרעעייתי  לר מאיר העין קוקוי' לתרין ומ"ש 
 בלא הלא ד, תקנה למ"ל אחותו בת משום בניטין זסן תקט מאוו"ה דס"ליוחנן
 את אדם יגרש דלא צ*א( )גיטין רס"ל לב"ש על" לחפה יוכל לא נמיתקנה
 שתאטרה מויל מה וא'כ שזנתה, דהיינו דבר ערות בה מצא א"נ אלאאשתו

 שמחפה? מה מועיל ולא זינתה כבר וא"כ זטת, בלא נרושה אין הלא כבר,שנירעתה
 עדים באו אכם לב"ש זצ"ל טשאבא מהר"י להנ' צ?ן אהבת בס' שחקרעפי'מ
 זונה היתה שלא לטפרע וטדע והדמכ: עדים באו ואה'כ בעלה, ונרשהעוזנרעה
 הקפיד דרחמנא כיון בטל דהנט נאמר אם בזה, לדון מה בה, עט שקר כימעלם
 נימא או בפל, הגט א"כ כשרה שהיא לט דנודע וכיון נשרה, אשה לנרקםשלא
 כאן ל"ש זה דאעל'מ נאמר אם ואפי' עשר, וכדין כדת שנירשה, שבעלהכיון
 לנרעוה, מחףב הי' שעה דבאוהה כיון דרחמנא אמימרא עבר לא דכאןכית

 גרושה משכח"ל שפיר וא"נ זתה, אינה דבאמת אף בכה"נ כשר נט דהויוהעלה
- עכ"ר. דנהד*ה  דל אינר מוהר"עק הנאון זו הקירה על עטד כבר הנה 

 קי"ט מימן אהע"ז בחלק ישיע"ק בעל הגאץ 1?ן משניות, עלברגזעתיו
- ע"ש,סק'נ  בטסי יהושיע הפני עפימ"ש במשיטות י"ל הקהש" ובעיקר 
 מדעהה אבל דזקא בעכ"ח לגרשה אלא פליני לא וב"ה דב"ש שםגיטין
 פליני דלא נמי אי ע"ביי סימן שמינית שנה בהמאסף ]ועיי'שף,
 גם, בר'ה נ"ה סיטן יתזקאל מראה בשו"ת ]ועיי' בשמ, ולא ראשץ בזיתגאלא

 דמסיק למאי וגם שני[, זייונ הף שניהכ: דלגבי אלמנה שנשא באלמן דוקארר,יינו
- עיי"ש דבר ערית בה טצא לא אפי' עבד עביד אי דבדיעבד רבאשם  
 סימן האהע"ז יעלה יהודא בשו"ת אסאד מוהרא הנאון בזה א~האחך מה]ועין
-קץ  דנה ערות בה טצא בלא אפ" לנרש יט4' אשר שחץם אופנים יש ועוד 
 ט18 סיטן בי וחצרת ט14, סימן א' חיגית שביעית שנה טצין בתורה אחטתעין



 יימףגנזיקמח
 מעושב דג"ל דרכים ]ועפש בא-טת, עש סימל יעקב שארת ובשו"ת כ'נ,וסימן
 כרענת עליו והיתה נכסיו המקדיש כ"נ בשהכין דאי' בהא העולם קועויתנ"כ
 הנאה יזיר כערגרשנה אומר א*עזר ר'אשה

 וכ-

 הש'ס ומסיק ערחדרנה, דחחש
 אסרה בלאו'ה אשתו את שטנרש כיק ופלא ס"ל, כב"ש דר"א ב"ש, דברי הןהן
 הנ"ל לפי אך ? הנאה לידור צריך אמאי שכו וכי~ן לקחתה, לשוב יוכל ולאעליו
- ודו"ק[, נ"כ,ל"ק - י"ט. סימן יהזקאל בית קב"ת ושין   

 הירושלמי קהטי' לתרן כתיבות למס' בפתיחה הפמי עפימ"טאנ"ל
 תפשל לקחתה לשוב הראשון בעלה יוכל דלא קרא איצטרך למה דב"טאליבא
 ס'ל דב"ש דנהי *תאי מעיקרא הקוש" אולם סוטה, משום לו אסורהדבלאו"ה
 האט דבר ערות דהאי נ"כ ונאטר דבר, ערות בה מצא א"כ אלא לגרשדאין
 אלא עדים, בשני אלא לבעלה נאסרה אשה דאין עדים, בשני ביר דברדוקא

 קרא לויקמ' איכא שפיר וא"כ דמה עדים כשני פתוח דפתח קיימ"ל האדאפהה
 א"כ יעש"ה, עלי לאוסרה דנאמן כדקייט"ל נמ, לה ליתן שצריך ומסיחםבהכי,
 פ"פ שאסי ע"י שמרעוה שאמר מחרי, בהכי נמי הלז דהסוגי' י"ל שפירלפי"ז
 דלא להיות יוכל דהלא בוודא., כעפרית חזקת ראיתרע למימר ליכא ובוהמצאתי,
 דשף' טע~ם עליו לאוסרה רק נאמן, אינה כתוכהה להפסידה דהלא בפ'פבקי

 משטע עליו לאוסרה הלעוון אליעזר ר' מדנקט שם בפנ"י ]ועיי, הד"א,אנפקויה
 אסורה לדידיה רק הנירישין קודם הראשון בעלה מת אכם שריא אחרדלכהן
 שאמר משום אותה טגיש דהי' משכחת שפיר א"כ הד"א[, אנפער' שוי'משום
 בפ"פ בקי ע~הוא חושב שהוא מאמרו ולפי עטה להיורע רשאין דאין מצאתיפ'פ
 אח"כ אם א"כ בפ"פ בק. לא דאולי בהכי איתרע לא שלה כשרות חוקתאבל
 בושקת לאוקמא וליכא ג114טה, היתה דכבר לזמר עלי' טחפה יהא זינתהבאמרע
 נתעוירתי )ולזה ורךק, א"א, בעורה נבעלה 'טלא כשרות בחזקת שפיר דאוקטהא'א,
- מפוטנאק(, נ"י קאטה יהושיע מ:"ה וט' החריף הרבנימכבוד  בס' ועח' 
- בארכות. ה' מאמר דודבית  

 עלי' שבא נד:לה אשה : כתב כ' מימן באהע'ז הרפ"א דהנה י"לועוד
  ומטער הואיל  אולם עי"ש, יהו על טיתה היבת  אינה שנים ט' טבן פאתקטן
 רוחצת נבי מטין סוף ונם רוכל, נבי כ"ד מבטות כדאי' נט דצריכה יילהדב-
 תחלה עתה אם זה, דרך על עג, לחפות דיכול י'ל וא"כ רוחצ" שב'אבטקום
 ויתן ע4' ףחוס מיתה עתה חייבת והיא נדול, עם ואח"כ פ' מבן פחות קפןעם
 א'כ הקמן, עם זנתה כאשר עוד כבר לה נתן שהנפ ותאמרת זמן, בלא גטלה

 הפנ"י קועמ' לרערץ שכ' סופר בדעת )ועיין ודו"ק, פטי', היתה הנדול עםכשגתה
עדא(

_ 
 פ'ט בתו"יט כתב אחותו בת מש:ם הש"ס בכל דנקט הטעם והנה

 אחותו בת את לשאת בי מסרבין היו דנדרם פ"ה בכוף דתנן עפי"מ ט'בדניפין
 ריב אהיו דחכז"ל טאז אמרתי ואנכי עי"ש, מלו בת שדואלפי
 מזנה הוא שגם העולם יאמרו זינתה היא אכם א"כ האם, אחי אחרי הלכיםבנים
 טשמהאל בשם )ועי' , עצמו בשמל על" 'חמה ולכן נרע, שלא רק אישבאשת
- לכה;(, אשתו שתצסרך שפך ז"ל מאמרם בפי' נשאפ'  שכיכ מצאתי ועתה 

 תקי"ז. אות משניות על סופרבקול
- .  ונכון. 

 על תירףן א' ג"ען בשם בכתובים אתי יש כי מלועדעהו אמנעולא
 חפ8ל לקתתה, לאחב נעלה יוכל דלא קיא אצפרץ דאמאי שושק' הירהחלסייאש"



קטם י1םףגנ1י .י:

 ודטוצכחת דא'ש, ב'[, אות צ"פ סימן לקמן ]עיי סופתו לד:השיר אסורדבלאו"ה
 אהע'ו בשו'ע )ע"ן תירשה שותקת והיא יטזינתה שאמי בע"א סופה, בלאנרהצה
 קרא רצויך סופה, היתה ילא נלן הוא שע"א עדיכם באו ואה"ב קע"ה(,מימן
 נדרים מם' בסוף ת4'ן כמ"ש ערנח"ד דשותקת כיון אמף' לא לקהתה, לקבבדלא
 שבאו כהן באשת סומה בלא נר~שה משכחת ובמ'ל.-ועוד יוסף בעצמות חצי"אשי*ב( )קיויושין רי"ד בתום' וכמ"ש בארוסה, ואף שונה"ד אטרי' לא לו סהצהעבדה שהיאכיון
 ול"ה וחליצה נרושה בן יטהוא עריכם באו ואח"כ ונירשה, באונם והינההעדים
 טובים לחיים רכתב ירים, קרנו הטוב וה' הדברים באלה יסתפקוהנה שם[,- ובציתים ק"ח אות פענח" "צפנת באיכות וגדול בכמות הקפן ובספף4ח, סימן י"מ חלק יוסף וילקט ]ועיי' ודו"ק, לקחתהי לשוב דלא קרא הנריךסוטה

 יהנה, ולילה יומם ובתורתו ישגה, 'טלומו וזהירם, נעימים ומתיקים ארוכיםבמפרים,
 ידירו, כעתירת ימיו, ככ( ישכיל אסמין, שובעימלא

 שווארטק הכהןיומף
 ר'א את א' אלמנה בן שאל ל"א, ערושי' במם' ! היחעהבשולי

 הנח אמ"ל קודם, מהם איזה מים השקיני אומרת ואמא מים השקומ אומראבא
 נתגרשה לר"א שאל לא מדוע העולם ומק*צים וכו', מהו נתגרשה *שמ"ל כן אמ'לרץ לפני ב~ו אביך, בכבוד הייבי' ואמך שאתה אביך כבוד ועע1ה *וטךכבוד
 וב'ש ב"ש מתלמירי דר"א משום לימר דאפשר טליא הייתי כד ושטעתי ?מהו
 ישטעאל ר' ד"ה ג' סוטה תזס' ]ועיין דבר ערית בה מצא אא"כ יגרש דלאמב-1
 עכ'ה בנתגרשה וא"כ בעצמו[, כן סובר דר"א הירושלמי בשם בהריא שכיאומר
 שאל לכן בכבידה, הייב הבן אין בלאו"ה רציב עמך, מעשה עושית ואינהזינתה
 נתגחצה לו שאל לכך לנרשו לז מותר תבערלי הקדיחה *ופ" סובר דהואלר"י
 סי' מהדו"ת ציו; בנין שו"ת י"ב, סימן א' דצברת א' שנה מצ?ן )תורה ונכתמהה
 הפור לדעת תינח דהא ז"א, באטת אבל בעלמא, להידודא רק זה והנהקי"ב(,
 ראף הי"א מממחם בפ"ז הרמב"ם לדעת אבל בנבודו, ח-ב אימ רשע אביודאם
 תשובה כשעשתה א"ש לא להטור אפי' תם א",ט, לא ל:בדו חייב ר-צעשהוא
 לעיל כמ"וצ זזנה בלא אף נרושה מ'צכח"ל לב"ש אף זאת ועוד לכבדה, חייבל:"ע
 קכ"ב( סיטן עשירית שנה )המאסף והבן, :לום, תי' זה אין א"כ אופניםבכמה
- ב'. אות י"א מימן לעיל יוסף ננד שרתועחי  על תמצא ומוסר אגדה וע"ר 
 - קע"ז. סימן שלישי חלק יוסף בוילקפ נפלא פי' הנ"למאמר

 - ס"א כ!ימן-
 מלא החרוץ הטופלנ רב, לו יריו הרב, מדכ לינש פורמי ושמחת 4שרים,אור

 נ"י אדלעך אנשיל אשך מרה וטף פיפערש בעלונדוש

 ט-

 בקהל
- הי'1(. ברתאפעלדראר )כעת יצ"1 ד א אפ  
 ס"אש וויד - . וכו'. לץץ הניעו יהב' כתובה נעימה אמ.והמעי"א

 ליה' קאמר אמתי בן "יתה שועתי שאול מ:2ן קרא על ע"א י"פ בעירובץרש"י
 מה ושונים רבים מיהשים עיניו ראו כבר הנה ל להוצטיעני זאת צריךסה



1ילנליייייי -  

 עיצ המה וץ כסלם הבם אבר( כ"1( ומי' 8"ה )סי' ה' הלק עסף בףלקפושהבאוןי
 8עות כאן עיש ני ם אשר א' נדול מרב מכתב קבותי הזה דךהם אבלהדזחק,
 נתקלקשל זונית שב"ה למנודשה די*ו איתא בחרס שם ע"א י"ה בדף דהגההדפוש
 שמעת בן ירמ4 ר' אמאסר מאמיים ף על טזז דוא זה וסיסן טי0ן, אשלש-הבטודאה

 שלקשה וסימן חזמצא, דוק ע'א, 4פ ובדף ב', ועמוד א: עסרר בהאי זה אחרזה
 ראשץ לפני אחי' דבארס 4ל העה יש, מהנם פתהי ש*שה ראמר הא עלקשמ

 לפי באוצר ראשי בעינו נראה ה" לא תאת אהה אטרא בשם וה טאמרנטצא
 ולא אמר אלעזר בן ירסי' ר רק המאמר שזה להשר סוכיחין ע'כ דיגשלהסימן
 ר"ל *' קאמי אלעך בן ק-מי' שכהב בזה זאת רשץ תיקן לכן אחר,אמרא
 מ*שת בתיבות זה אסוראי שם כהב לא רש9 אטנם אהר, אמורא דלא שמראהור

 בראעי אם כיהשל'מודנ
 שרשת וחשבו המדפיסים פועים והיו יב'א, : יזה תיבות,

 והדפיסו רישץ מוצך האלה ר"ת טוציאים וף' לכן ,אטיתי, ,בן "יתה על טחםאלה
 וע4כ 4ה' ,קאטר ראויי דברי סוף ואת-יו אמתא בן "יונה באהיטהת השםתהתיהם

 החר להטן כדי ומאל' שמבטן התיבות בתהילה יכוצב להוסיף נ"כ טוכרהיםהיו
 אבל שאול, מבמן תיבוה ב' הני הינו 4ה' קאמר אמיתי בן ,יונה רש"ירכתב
 ור"ל יב'א בר"ת סתם רק שאול טבפן תיבות כלל כתוב הי' לא בהצ"באמת
 נאמריכם.- ובשכל נפלא כי ודו"ק טיטיא", ,להאי ליה קאמ- .אלטר ,בןשירם"

 קדמרר' כבר ע'ב(, כ"ו )דף סוטה בטס' ההוס' קוש" לתיץ וכט'וצב(
 : כמה זה אצ* כתובים כאשר הדב-ים, לו סעתיק והנני ביאור, וביותרתחלה,
 ישמעאל ר' לו אמר רע"ק, דברי נפקרת עקרה האה שאם זרע ונזרעה ונקתהתנאי

 תיל מה א'כ הפסירה. נסתיה ולא הואיל וזו רפג,דה העקרוה נל 'סהה א"כלנפחוי'
 ר9 לימא בדעס' והקשו ברייח יולדת בצער יולרת היתה שאם זרע ונזרעהונקתה

 ורגיחו הפסץיהי נסתרח ולא הואיל וד ב-יוח וילדו בצער יולדת כל יסת-וא"כ
 דגה כי לתר*ן, שכ' )נשא( אפייק בם' וראיתי בזה(, הצ"לה מ"צ )ועייןבתיטא,
 לפני דגה אמרה ר"א אטר תראה, ראה אם איתא, ע"ב( ל"א )דף ביכותבטס'

 בעל4 אלקנה בפני ואסתתר אלך תראה לא ואם מוטנ ראה אם רבש"עהקב"ה,
 ונקתה שנא' פלסת- הורהך עהצה אתה ואי שוטה שי לי משקי דמסתהרנ'וכ?ן

 "שטו בס' ווהיר*ן ? בחנכם השם מחיקת תגרום איך העולם וטקאום זרע,ונזרעה
 ודוא בנים לה כשאין דוקא דזהו 4ל ולפי"ז עי"ש, הבית שלום טאום שםרוקה
 סשום ליכא דתו במם לה יש אם אבל בית שלום משום היחר יש אזעקיה
 תרךה לא וודאי כדין ושלא תעשה ואם השם, מהיקת לגרום לה אסור ביתש*ם
- רפ'הה, נשכר הופא יהאשלא  הרנב"ר בשם הנסק9 סברת ע"פ נ"ל לררכו 
 העוצה, קיים אלאו דעבר בשעה הקברות בבית שבהרה כהן נבי ל'( רף)בב'ם
 בכך, טה נמרה שלא ואעפ"י הלאו, עקירת בישעת השבה בטצות דמתעסקמשום
 באאשה נם י דעשה יצדוע דלשבת עהשה סצות לקתם לה א5השר אי הכאואיכ
 ולפשה עי"ש, ב' דף ובהמגה שפהה, ויחוא ד"ה מיא מטין בתוסי כמבואראויך
 שתלר, אפשר אי המעשה זה דבלאו הל"ת דוחה דהקהשה העדלם קוקש"כרהצב
 לה ביש סהצא"כ במם, לה אין אם תינה הא 1 במצוה, והתעסקות התחלהוהף
 ע רגטצאה לה לעשות באמת ואסר כלל, זה אריך לא שמין בעלי רקבניבם
- חיושק, כטובף התוס' תמיהת שפיר ומיהשב דהעולם, קואךטאשום  ב8נים דגין 



קנא י1םףננשי

 יומף דברי ז', אות חן יעלת ובס' ק'ב, ס" ח'ב סופר התם ש'ת עה"ת,י6ות
 וכאשר ה'(, אות מנ"א על רלקה'נ ע"ו, סימן יעקנ שא-לח או"ת אל",אבני
- בזה, האיכתי ארהעל בק'ק תיפ"נ( תצא פ' )בהשב'קדרוטתי  מצאתי ועוד 
 יסתתרו העקרות כל א"נ רע"ק מקש' מה קשה דלכאו' : עד"ז בכתוביםאצלי
 בדקו לא כי ואף שדנת' חשדא למץ שתבאנה כן הכאררחע יעשו תיתידמויהי
 מצינו לא דלרבינא בנמ' מבשר אכן ? לה תלתה קהכות דהעילם יאטרוהגצם
 העקרות כל א'כ רע"ק מותיב שפיר וא"כ מדרשא, לבי בנייהו דמיקף רק דסועאזטת

 בעקרה התינח יפהז תולה, זטת למימר ליכא בנים שאיל דבעקרה כיןיסתתרו
 יאמרו שפיר דבהא דימתתח, לק"מ בריוח יולדת בצער דהיולרת ~ע'קמאנאשכ
 המשולש חופ )ועין ודו"ק, חאשדה, לידי תבאה ומה"ת לה, תויה דזטתהעים

- ית-ו(,פ' - מנחם תפארת בס' נם עיץ   
 כעתירת ופודו, טאלו טהטוב ומאודי, בטש ויתברך הודו, ינביההקב"ה

 רדידו,אוהבו
 שווארטץ הכדןיוםף

 - מ"ב סימן-
 כבור כרוכים ושטת ארוכיט, בהיים זירום, -:ביה וקרנו דוריס, דור לנצח ישמרהוה'

 יב"ת נ"י הויזנעי יוסף טשה סו'ה וכו' בתר'ש הטפלג הרבנייד'רי
 "", טץ י ז ק נ סטאבמר

 אאמיר הנה רבא, קירטא על 'טאל ואשר ,-- , זט' וט' אהוהאטת
 תאט רט אצל יטלמד כפ"מ הץ מממו כל )אער וט"ל הנאק מךה וכמרכ וצ"להנאץ

 לעשות רטלש הע מאתמואה ד"ע יט מנחם מרההמ:הק

 תמ-

 לעהות ערנלי טי בק
 לו הביב ואם ח, סעיף ו' כלל בה"א ועיין כן(, לעשות דא"א נדע הלא )וב,ש כוס,רוב
 שעויטים מה הוא טוב ]ולא לונמיו, מלא וישהה רביעית מהזיק הכוס שיהי' יזהרי'ש
 לכה'פ לשתות שיוכלו בכדי מטטיעור, קמן בנלי י"ש על קידוש אנשיםכמה
 חמרה אר,ן ס' בשם הניא ע"ז סימן הוו"ע הקיצור על הפנים לחם ובס' טם[,רוב
 עא'ש, הדעות לנל מכורר טעות וזה שיעור צריך א,נו די'ש לומר מזסיפי'ועור
 יש : וו"ל כתב ערב בסי' )בוששאטיט( אב*הם אשל במי מצאת, זה ראהאולם
 נרנש טמנו שמעט מצר כנ"ל קטן בכלי י"ש על קירוש העושים על זכוחללמוד
 על יעמיד במים שכשישרנו ביבש ז"ל שאטרו במה לזה דו:מא ומציט כר,הרבה
 טוב ומ"ם שם יסיים שיעור(, על יעמוד מים טטיעריב זה בנידן )וכן וכר,כדח
 ולזה בש"ע, כמ"ש ביטתייתם מצמרפי' ויבים וכוי כשיעור על לביך וודאיונכת
 כי אנש'ם, מכמה שתיית לצרף יוכל מ"מ כשיעור ת"ש ליטתות לו שקשהנ8

 אחרי זנ"ל : והוסיף דבריו הביא יתשיע בנין ובס' עכ"ל, נתפריש :(א הנ"להקולא
 בכל כששותים יי"ש שתיות אח*' ב"א לברך ר"י בסי' כהטו"ז נוהני' אנחטשאץ
- עכ"ד, דסת*י, קולי כתרי ונתהווה ע"ז, קידוש בשבת נעשה איךהשבוע  )ועץ' 

- 1'( אות רע"נ סי' הייבם ובאיחות רפ'פ, סי' תשובהבשערי  תשובה ש41ר 
 יי"יט על והמקדשין ומסייכם צ"ה, סיטן ח~ע"ח שערם ביה בשו"ת נם זהבענין
- אחרהן, להרהראץ  ושו'ת מ'ב, סימז חאו"ח טהדו"ת מרדכי לכושי שו"ת ]יעיין 
 * 8"ב[* סימן לדודקרן



 ף מ ו * וי נגיב

 למאי מע דשבת בפ"ה דזצחפ ק"צ'וע"ד
 אצטרי

 קלף וש ל המתנ"
 רב מ קף דדל ישראל" "שמע ימוא יטבתפלץ קטנה :צ"צה עלו לכהובכדי

הפר,צעת
 שבהפ"

 דרצה כתב הדוצים בהוס' הנה ? הקטנה היא אאו והמצא
 טפי( זוטא דשיעור שטה פ' קתני לא )אמאי י"ז סוטה בתוס' הר"י תי'לרמוז
 דאינט דוחק וזה עי"ש, לכך אהאי יהירא ומשנה טפי, שכיה הפלין רפיסהטוס
 .שמע נאמר למה אבל אל"(, בשנות )יכ"כ שבתפלין, קמנה נאמר למד רקמתור"ן
- ? קשה עדיין"טראל'  טשנה עפ"י תי' ורלנא לש'ס הרש"ש והדהטי ובהגהוה 
 וכו' הקמנה בתי את קדשתי ס"בדקידושי'

 כו*
 שבגדדלוו4 הגדולה, מן הוין אסורות

 שמע שדשא קם"ל ע'נ מהנדול, קטנה היינו קטנה דפרשה למפעי איכאוהכינ
 זה תם המור[, תי ובס' הר"מ, בעיקר ]וכ"כ עיי"ש, שבקטנחע הקטנה"טראל
- לבד. ישראל" ,שמע פ' לכתוב רק הו"ל דלאדזהק  סימן לאו"ה ובבאדץאסו 
 הזריזיס דהסופריבם הביא י"ד סעיף שם המהבר דהנה : עד'ו וץי' י"ה ס"קל"ב
 והדק קטנה, שהיא שמע פ' בו לכתוב יוהר הטוב קלפ" מיני שלשהששי'
 ע:שין שלהם שהסופרים כהב הרם"מ אולם וכו', גדולות יוהר שהם האהרתלפרשה
 נלען שממהי' אלא א' ובעובי' א' באורך שוים הס הקלפימ שכל אהרוהיקיז

 הקלף ארהי' א"צ שבה דלענץ לאשמע" אהא דההנא י"ל א"כ הקצחה,בפרשות
 ישראל שמע פ' רק ע*ן לנתוב כדי הוא השיעיר רק בהפלץ כמו הנליון עס אועב
- ע"ש, דק ההא שהקלף ואף גליהוא"צ  קדהטים הדעת עפימ'ש י'ל יענ"ר 
 נס, יוהר כתב הקצרות הפר,צ'וה כוהבי' שלנו דסופרים ל"פ[ או"ק במק'ט]שם,
 בקטטה, ורק גדולות באותיות הקלף על לכתוב ראוי דאיט דאע*נ התנאוקמ"ל
 ע*ו לכתוב כדי קלף סהם שכתב מרמב"ם טשמ; וכן הים שיהי', ענץבאיזה
- ודו"ק. ש.הי'1, איך הכתב נודל על כלל רמז ולא ישראו שמעפ'  )ועיין 

- פ"ד(, סימן ט'ז הלק עסףרלקט  אפש"ל : בזה"ל שכ' עשיר הט בם' 'ט:"ר 
 בלא ק"ש לקרות דאסור ול"ז השייכים דביים שני הם ותפלין דק'ש לנודדמז
 בתפלין כתיקונה הפרשה עלי: לנתוב ראוי דאיט דאע"נ דקם"ל י"ל ועודהפ*ן,
 כיץ שיטה, כמלא לארפה שיטה ובין קטנה יו"ד כמלא לתיבה :תיבה ביןשיה"
 רהתנא אפש"ל או ש"יצ, חייב שיהי' ענץ באיוה הפרשה כל ע*ו לכתובשראוי
 אמאי הנ"ל סוטה תוס' קישי' ומיושב בהנין, כנהוג והם האותיות כדל עויעורקמ"ל
 האוהיות לנודל שיעור אין סופה דבפ' משוס מפי, זוטא דשיערו שטה פ' קתנילא

 סץ אות בראש אשד בטלואיס בשטיס קב בס' זה רבר טטני נזכד )וכברודרק,
 - ר. אות ק"כ סימן יעקב עצאילת יצית ועין --עה"ש(,

 - ס"נ סימן-
- טהדוית, א8רסטון נהרי שרת ס' על וציונים, הגהותי הערותי-  

- זצ"ל* מ8וטנאק הנאון לאטושר-  
 באר'ת עין הכתלים, על ציורם ארש בבית להתפלל מותר אס א', בסהא(

- בזה. דבריס אריכות ס' סימן א' ח~ק השוה.פף  אם בשף שהעיר ומה 
- נה'ה. סיטן טהדו'ק ש'י תשורת שרת עי" צורות לעעמת לננף לציתט:תר  8ביהכנש4 יצאת ראיצון לייותם יצלא לוותר צרני' הכדג*ם אס ב', נסייב'( 



קע ף ם ייו ז נג

 סעץ הע יצחק יד ובטףת א/ חלק הערה תבח~ת ס' טף עחדפם בתשףעא
 )ראמפפ- קיפור יצל רח9ם בדבר מ, בס" ג" .--- מץ סימן ,צערם בית וקי'תע,ה

 בית ובשו"ת ף4ב י"ב סימן שורק נפע שו'ת עיין שבת, לענין שותפיי שלמיה6
 ושית כ4ג, ומי' כ' סי' או"ה מהייא"ץ ובשו"ת ג', סימן ריב"א שו"ת ז', סי' איחהידצר
- מ"ט. סימן סביןפני  פאבריק( )עססינ הומ*ן עקרית בהיתר ד', בסי' ד( 

 שו"ת ועיין בזה, שהארך ק"י סי' חא41ח שערים בית בשו"ת עיןבשבת,
- נ'נ, סימן דבריםמארב  אי אדם ביאת בענין מפלפל ב'[ ]אות ה' במי' ה'( 
 הנאון אאמרר מ'ש כ"ד סיטן נפתלי בית בשףת עי במעשה דתליא רובאהף
 בסי' שפ'ם.-1'( סי' שא תחוורת ושו'ת ומה, ד'ה מ' סוסא חיויד מהרי'א ובשיתוצ'ל.
 סהיש'ם בשית עי' שב'ק, שיחלל שערות( )טנלה ספר ליהוזץ ב*תו להשכיר מחער אםח',

 חלק השדה פיי ובשו"ת סימןנ"ד, חאו"ח הבושם ערתת מצו"ת בזה, קפ"ד סימןמהדו.ת
 נבר חמץ, בענין לתמורה מפסהים הרע"ב סתירת נדבר י"א, במי' צ"ז.-ז'( סימןנ'

 להמו"ל ]1ה1'ל ע'ש, ל"נ סשן האו"ח במהדו"ק עור בזה זצ"ל הגאון רבימהאריך

- ואת[.י  ומצא שנהם בדכע יו"ד ביצה תו"ם בדברי טפלפל יאני בסי' ח'( 
 מדזיקוב להנה"ק נועם אמרי בשו"ת עיין דשיל"מ, דהוי משומ ברוב דל'בשלשה
 ומרים השובי"ם שחיטת בעמן י"ד, בסימן ט'( -- בזה. מ"צ ל"ז סימןי'ה

 ונם באחכות, שם קי"ב ובסי' ואודות, ד"ה כ"ז מי חיו"ד בטהדו"ק שץד,צפק"ה
 נ"א, סימן ה"נ יו"ד היים מחנה ובשו"ת א', סי' סוה חיו"ד ?שודק נפעבאר"ת
 ס" ובמהדו"ת ח', סי' היויד מידכי לבויצי ושו"ת ז', סי' חע"ד מהתא"ןובעוו"ת

- ט"1. סי' האועח הבשם ערתת ויצו"תד,  דצא שבנו באשו"ב ט14, בסי' יו"ד( 
 ויצא בת"ת זו שאלה נדפס הינ"נ ביצנת הנה אותו, מהזיק ואביו מעלליםרע

 עבירה, עוברי ידי מם9ע מקמם אסורה כוה יטו"ב דאשהימה הזמן טנדוליהפסק
 ס' בסוף מ'ש עוד עיין השטקו"1 בענין זצ"ל דמשאטה מהגאון שם הביא]ואשר

- דנ"ל[. מראר4שג להנאה"ק שפראסף  עחמים התרננוו(ים ע"ר י"ט, בסי' י"א( 
 ראיתי שנה עשרים ולפני י"ה, סימן נפתלי בית בשו"ת עיי' הנדולים, אוווותובר
 ק% שרת ועחן זצ'ל, נירעדיהאז מהגאבד"ק נדולח השובה הוזר( )מכתב זהבענין
 ש*חית שנה תל8.ות תל ל,ד, סימן היו"ד מה*יא"ן ואב"ת כ"ב, סימזיהורא
 מ'א.-- סיסן תפארת צמ ושו"ת ע"ו, סימן היהיר הבשם עיינת ושו"ת מיה,סיטן
 בשקר הנה הליצה, ,ט:ר ליקח בענין העיר ב'( )אות נ"ד כסיייב(

 מכל פנוי הדין ד"אם 1' משנה דבכירות פ4ד בתף'ם מבואר כברהדבר

 עח"ש, *קח אסור עארר רב ודוקא ליטול, אגיי הליצה שכר נם קבלודהווע'מ עסק-

 חלהנה, שפר כחיבת בעד שכר ליטול דשתר כתב סק"ו ק'כ סימן נפיןובהורת

 שה' נ.. תנקה נ,א יח.עה סיצ: אוו 1,יש יתן  יכו,י וא(שמות.

 טדח דבף נעמו ומה ובמפתחות(( קחנ סימן ה"ב מדוש'ם שו'ת )תמ"*קח,

 נאר שתה יבדקו לא נדולה היא אם והבמה את לבדוק כאבבריך בפעם נ"דגאון
- ואיב. ד"ה קכ"ב סי' ח"א החצדה פף בוצרת עיעהדינים.  חץ בם" י'נ( 
 ל"בר"ם יכיר בס' שיו הומן, תוך מקומו לעזוב רשאי אם וג"ב בעניןהאריך
 ט" הירד אש אמף ובשו'ת רם"4י, ש" חטד תורת בשם פחעל ערך ח"בחוימ
- פ'1, סיי ענזיל מהףאא ובשיתצ"נ,  -  יצהיתה באעשה ט'ב, בסי' ישד( 

 לנחק יד '4%ת ע"" בטוך, עמה לשסהצ לבעלה ורתר "צ האם נ*דהמטתגנת



 י1םףננזייי

 סימן חאעץ יהוי8 גרת ואמ*ת נ"ח, סי' טהה'ק טהיש*ם שףת ייד, פי ס8חא
 וסי' י"ד סיטן ח"ד היצדה פוי השר'ת צ'א, סי' ח"א אעץ יצהק בית יש*תני,
 טריכי לביאוי עב'ת בושייטת ק"ב פיטן עד צ' טסימן אברהם אוהל אן'הנ',

- קנ'ו. סי' הי*דמהדחת  
 קפנה א' תשובה מעתיק הנני 1 בטר ע'ד ומ"ד, ט"נ בסי'פ"ו(

 טאאצ"-
 מובן אבל חסר )השאלה בכתובים מצאתי אשד זצ"ל נפתלי בירע בעלהנאת
 בדבר עטו שאדבי אלי הרמה טביתו א' חרבא חשכתי הגה : ה'5 התאיב'(,טודך

 ברדאי כי נכץ, על להוויעדן הגני היטים ארכו שלם בעדדו, אגידהבטהת
 זמן עד הנדלדם כי השאלה, טטני עמצאל תעצא עש"ק זמן עד המלדים אתיכיד
 והלאה וטאה נקבות, ח~א זכתם הם אם והייט בכרים, הם המבסרת טאםההש
 טי חרד מבכרה נפפת ומטילא כנהונ וצלו מכירה בשטר העסק כל אשמכיאטד

 באתיגים טבואר כבר אבל בחת"ם, כטבו48 ספקות יש עוד שבשפד דאסבאטצע,
 הזכרים מקודם, הטלדי' אכן בכלל, העטק כל במכר ומנש'כ בפרופרופוצהתירו

 אחת שכל זו חוקה על דסמכי' ס'ה שפ"ז סי' בע"ד טבואר ולהכירם בטרים,הם
 בהם יהתנהב לכהן ליהמם צריכי' מומין בהם יש אם ואפי' ולדה, אתטמקה
 בררך רק לעכום לסכור ואסזר ולשוקלם, במרי4ן למסר חואם:ר הינו בבכורכטו

 והעורות )אינטערל( ההחתון יחלק ההלב רק למתו,הזמנה
 מוה-

 וכ"ו למוכים,
 לנרום לבעה.ב ואסזר חקצדות, יש שבכהן כהן מביד טיב יוהר "פדאל בביהשהם
 במרים הם אלו אעצלדות לו שיאטר או מומיזי ערעשה לנף איאטר החעלכרמץ
 בש'ך, יעיאש ש"ב מי' בשו"ע טטאר בזה ופדפים מובם" בלא לאכלןואסוד
- וד:"ק. יאירי הות בשם שמ תשובה בפההיועי"  ה'ד השדה פ-י שו"ת ]ועיי' 
- בביהק"ב. דהקא לקבהי צרכי' ~אם שמת בבכיר נ' אזה מ"דסימן  ובחב'ת 
- פ"ט.[ סוס"י מהדו"ק אפרסמון נה-י ובשו"ת קנ"א, סימן שמההזכר  
 על בוה לציין הנני הפאסט, ע"י נם שליחות בענין האריך נ"א בםי'פ"ז(
 )דעעש( צרק שערייצו"ת

 והנה, ד"ה קי"ב סימן ובהץ.ד קכ"ב סימן האהע"
 דברים א-יבוה טהר'צ -צנדפס מנויארק נ"י נארדאן אהץ מף לה-ה"נ טאיר אבן בס'ועיי'
- או'ב סי"ו דר"א מיצנת :בשו"ת קס"ז. סימן ג' ה"ק הוורה פף ובעגי"תבזה,  בסי' י"ז( 
 כ'ה.- סימן ג' הלק יו"ד חיים מהנה שו"ה עף' נדה, ששמשהו טען שבע"ה אקצה ע4דמ"ם,
 לא דהשיעבוד טיטים מצאהי בפ"פ נאמן דע'כ הקהטיא בדבר ה'(, )אות ל"ה בסי'י"ה(

 באעא, זהנה ד"ה ע"נ ד' דף כתובות עס"ם סופר בדעת לעיי' לציין הנני ע"צ"ה,התחיל
- צ'א[. סיסן יוסף כזי]וב-שוית  לעשרס המע שכבר דמי הביא מ"ח בסי' י"פ(, 
 במילוי אלא נשים לישא שלא לענין לפמנ טוצהינן לא טצוה שטשיי גשא זלאאגה

 והטוהה כלה לענין נם ו"ל היסד"א רב הנאון בשם הבאתי כן כט הנההלכנה,
 זצ"ל מזהרש'ם ]והנאון ל"י, סימן ה"ב יוסף וילקפ ועיין לדוש, דאין ווויןב-צשת
 חסד סקוי בס' מהדש הנדפס ז"לה החסיד רא לצוואת בהגהותע זאתהביא
- ז'[, אות כ'1 סימן יוסף ננזי שוית ועין כינ, אותעי'ש  בסכנתא דאפי' ובהא 
 רע"נ ]דף עקב בווה"ק א' חכם 4 הדאה רע, דבר ידע לא מצוה אעמראמד"
 דשדים דאוקטה ואען ומ', בשבת ככתת שתי על לטבצע תנחנא ד"העשאן
 אינן מצוה שלוהי הללט"ם, אמזים ב' בצים ב' דאוקמה כמה ?טוה עלמכונים
 כנוב"י וממש זמ' טצוה שומר אמרי' בסכנתא דאפי' ראי' מכאן הף עייש,נזקץ
- יטם, מצור: בטקום קפלנית "וחכ*צ  כעטד קבצתי כבר ווטת ;נין ובעיקר 



יה יומףגנזי
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 באיצר ונד5ס זכרוני, קפ לפי בס6השק ושנמצא לזה דחאויכים הדברים כלנורנה
 ב" קרי זיל רכ'ה סיי הב חלק יוסף ביילקפ רבות ובהוספות ד' חלקישראל
- ב'[. אות ס"ח סימן לקמן ]ועיי' חדעוות,ותסצא  

 - נם"ד נמיכפן-
 הדפ"ב האברך ידונ'פ אהיבי כבור וחיים, מרב כ:ל יתברך ,השמים, "'טמי.מן

 להיניפ יקיי יבן מי מאננענביים משה מחה וט' בנש"ק בתף"שהסופלג
- שליסךאי( טארנא אבד'קדצאה"צ  - יצ"1, סלרויא אבד'ק הרה"נ כעת 

 לננד שהבהקו העלים על לו עהצלחתי ההערות קיבל כברבל*ם
 עור לו 14לוח אמרתי ועתה זי"ע, הנאה'ק מרבינו טרל אשר החדש מהס'עיניו
- וכר. דבריםאיזה  מחנה בס' טבואר ]וועא העולכם קהצי' הביא ח', בס" כ( 
 יעביתו עפמא דל'נ בטעמא שכ' חהריטב"א הר*ן על מ"ב[ לסוכה בדודהמולף

 ותי' ? נפל שמא ס' הוי נ"כ דבמילה קל"ה משבת ודאית, הוי דהמצוהבסילה
 לא הנה עי"ש, נפלים דאינן בת"ר דאלי' ודאית המצוה הוי דטה"ת כת"םבאאכ(
 בעל הנאק אביו בשם נ"ח סי' גחאו"ה כתב שכן יודע ואנני מקום, באעהצין
 דעת .וסף ובס' ס"נ, סי' ח"א מהדי"ק ומע1יב שואל בשו"ת )ועיי' זצ*לחת'ם
 מקשך אלם ס'ח(, סימן בנימין נחלת ובשו"ת ס"ח, רם'ו סימן בהשמטותעיור'ד
 בת'ר היני' בבל ובני מעובר אינו אלול פעמיבם דרוב י"ז בר*ה מבואר דהרילז
 לחלק יש אבל ? במילה כמו הרוב ע" ברור החיוב הא לש"י הששו למהוא"כ
 ובמקום ננאק והוא השקר יתברר ביחשלים אלול יעברו דאם זהכא דשאניולומר
 ח"ה משה תקון בם' )ועיין ודו"ק, במילה, משא"כ ש"י ונזרו ארוב סמכו לאכזה
 פרפ ח' כלל ח"א סופר ובעט ל"א, סי שבת הל' בינה אמרי ובם' צ'ד[,]דף
-ד'(, - באריכות. שנ"ד סימן שערם בית בשוית מ"ש עיי' הקושי' ובעיקי   
 ברכת מברך אם בביתו אינו ואביו מצוה בר אוות ב[ ]אות מ'ח בסי'כ"א(,

 לברף צריך אם שמסופק ומה : שכ' ש"נ סי' ח"נ .צחק יד בשו"ת עייןשפפרנו,
 תה זה, של מעונשו שאומר כן מוכה הברכה מנוסח הנה דוקא, הבן בפניכן

- בפניו רקקריך  הברכה לענין אפרם ושערי עמוקות ומנלה פרמ"גד בשם ומ"ט 
 דפח"ח, ע"ב[ קי"א ]דף ה"א סיפר חהן בם' בזה מ'ש יעיין ומלכות, בשםאם
 נ', אות פענח" "צפנת האיכות ורב בכמות הקטן בסמר עליהם ציינתיוכבר

- ט'[, אות צ"נ סי' לקמן]ועיי'  
 דלמה ק6"ז סיטן ביו"ד הפת'ש קהצי' הביא די( )אות נ"ה במי'כ"ב(

 ? באחר נתנה שעינ" מההצ תשמיש מהמת נ"ם דראתה לומר אשהנאמנת
 שהרי דעל'נ טלתא דהר ותירין ל"ח, סימן ציון ערבת בש:"ת כן תטה כברהנה
 שמשקית ףמצא הדם וראתה בו א"ע שבדקה העד מיד לי להראות לה לוטרבידו
 אות מ'פ סימן ב' חלק יצחק יד שךת ]ועיי' עי"ש, כן, לפעון לנפשה תראהע"כ
 בתקנתן חכמים הועילו מה העולם, קוש" על כזה אמרתי ומאז בזה[, שהאייךב'

 דעתו, תתקרר ש1א וכרי יהטבי' ב"ד בשכה שפעמים ד' ליום נשאתשבתולה

 דבעל, דעתי' לאקחרי כדי ותעיטה עצמה על תחוש ודאי דנתה באסת אםודרי
 אני, ופמאה נדה שפרסה לו תאמר דבעילה קורם דוביעי בים הכניסהאחר



 ייםףגנןיקנו
 )שין נאמנת, ותדי' ירבריה אטתלא ותהו אני טה!רה לו תאמר ה' מוםולמחר
 שו"ת מ"ב, סימן אהע"ז סופר כתב יצ:"ת ב', אוה ל"ג סי' ה"ב מהרי"אשו"ה
 דף מהדדק אפדסמון נהרי ובשו"ת ;"ב[, ק"י ]דף ה' חלק השם בן הברליקיט.
 שתלכ5ך ואי שנטסאת, 15 שתראה לה יאמר דבעל וי"ל ועפ"י(, ד"ד ר"נקנ"א
- ודו"ק. מהני, לא דבמעשה אמר:לא, אה"כ יועיל לא א"ב בדם,כסיתה  ]שוב 
 ציק שיבת רבר שהביא כ"ר סימן בתיו"ד וראיתי שאלה עמק שו"ת ליריבא

 )בסוגי' נר-ם מם' במיף דהתם כלל, ל"ק : בלה"ז ימהר*ן ברבריו, ומפלפלהנ"ל
 לדבריה רבנן חיצשו לא מלהא מגרר משום אמריי נאמנת רמרנא הנם לד( אנידטמאה
 ףצפיר לבעלה מ:תרת היא המיד שוב עכיציו ששמרה מה האמינוה שלאוכיון
 דמשום יאמרז יהכמים נאמנת, היא רמדינא כאן אבל חכמים, של הגררקאי
 שלו עד על ימצא הכעל כיצישמש אפשר הא לה, נאמין לא מילהאמגדר
 ודו"ק[.- באמת, ראסיה יתברר רשמא נרר כזה עשו לא לכן אהה דהאמתויתברר

 כ"ב(, )סי' חחו"מ .עקב ברכת בשו"ת הקושיא מצאהי מופלג,ואחרי,
 תשמיש מחמת דם ג"פ שראהה לומר נאמנת אינה דבאמת רצ"ל מתהלהוהנה
 והיא לדבריה שמאמין אומר 'צהבעל היכי או רבריה, לברר שתוכל היכירק

 כי לבבה ונתום מעשיה בכשרון יודע הוא כי באחר, עיני' נתנה שלא לומרגאמנת
 העיון אחר אולם י"ט(, פרק ו' 'טמע' 'צמעת' ביצכ )ועיי' כזבים תרברלא

 הבעל אם אף תשמיש מחמת רם יצראחה פעם בכל לומר אשה רנאמנתנריאה
 שאמרה רצופים פעמיכ2 'טלשה כן קרה אט ואף לרבריה, מאמין שאינואוכר

 הש נאמנת מ"מ עולמית לבעלה היא אסורה וא"כ היטמיש, מחמה דםשראתה
 לבעלה, עצמה לאסרה נאמנת דאינה לך אני טמאה אמרה בין איכא נדולוהילוק
 על עצטה לאסיה שנאמנת תשמייצ מהמה דם שראהה מעמים שלשה אמרהובין

 לגמף משקיה באחר נתנה דעיניה משום אמר' לך אני בטמאה דבשלמאבעלה,
 ואיכא בר"ה נדריכם סוף בר"ן )ושי' כלל נטמאה ולא לך אנ. טמאה שאמרהבמה
 ביראי תשמיש מהמה דם שראהה שאטרה פעם בכל בנדה אבל וכו'(,למידק
 נא:נות ועיקי זה, על האמינהה ההורה דהא שתטבול ער עצמה לאמורנאמנת
 פעמים ג' כן אומרת כשהאיצה והשהא ע"ב, ניטין ר-ש ועחן ילפ", מנדה אהרעד

 דכם ראהה ולא לגמרי, יצמשקרת למימר יכילנא לא תשמ.'צ מהמת דםשראהה
 נאמבת, החורה לה נהנה נדה טומאת ע? דהא כ?ל, נדה טמאה ואעהכלל
 עולמית בעלה על שנאסרה נצמח שעי"ו אף מהימנא, נרה טומאת רעל כיוןוא"כ

 נאטנת לגמרי, שמשקרה למימר יכילנא שלא כיון מ"מ רבעל משענורהומפקעת
 מהדו"ת מריש"ם אשו"ת )ועיין ורו"ק, עולמיה, בעלה על עצמה לאסור געכהיא
- רמ"ה(. סי' ג' ומהדו' רל"ה,סי'  

 -- נם"ה טיכמן-
 נאוה לו וחסי צרקה יירף :ש"י המי,לב ה::-ד היב:י יריי13 ל:פיהשלום
 יצעי א נ ל א ט בקהל נ'י שטי'נעך מידכי דדד טו-ה וכו' היקרתהלה

 אם בשאלתו ונפשו א', בליעל לאיש שלו העבירוה שטכר מיע"ד
 ולקפח4 בזה נתבהו שנים איוה לפני קךד הנה ? התורה עפ" זו בטמרה טטשיש



ק" ף ס יו י ז נג
 וסי' קע'ט מי' פ"ז חלק יוסף בוילקט שהבאתי טה ]טלבד בספה"ק שנאסרמה
 עמ'ת ועיי' עוה'בי קצל חלקו ף(מכור אדם יכול אם אי גדול סרב תשובהקצ'ו,
 מצאתי ואשמ ינעתי ולכבהיו ממני, נאבד אך ר"ז[, סימן א' חלק יעת טעם6וב

 ופי' קי"א )סימן מהדו"ת שלובם שאילת בשו"ת כסדרן,-א'( לפניו, אציעוראיתי
 הוא החוטאת והנפש כלל, ממש שום ט במכורה דאין פשוט הדבר : כ'קנ"ם(
 אשר ונשמתו נפשו פגם יתוק; ובמה אדומו אל זה יתרצה ובמה עונה, אתתחשא
 לא הדין ע6"י כי אנם והקונה למותר, אך בזה והאדיכות ועונותי1, בחפאיםפגם
 והראה בפרהסיא, ש"ש חלל כי מנשוא עינו גדול בכ"ז המוכר, של העביחתקנה

 רוהי' תיפח ח"1 דין 4ת כי ואומר ועומי בשכר כו6ר דצא כי כל לעיןבעצש
 התורה, בספר הכתובה האלה כל בו ורבצה לו סלוח ה' יאבה לא נכראדהאי
 והסרסור המוכר וגכם עולכם, ולדראון להרפה ויהי' בארון, שופטי' אלקי' ייט כיוירע
 המוכר רצה ואם כפרה, וצריכי' הדין את ליתן עתידין בזה יד לו הי' אשרוכל
 תכופר הטאתו עונו וסר נמשו בכל ה' אל וישוב ירבה וצדקה תשובה עוטתיולכ6ר
 שכם לעבדו כולם ויעוובו ויראתו אהבתו בלבותם וישם עפן על ירהכם השםוט'
- עכ"ד.אחד,  מעולם שמענו לא : כתב כ'( )סימן ח"ב חו"מ חייכם מהנה ובשרתב'( 
 אם יודע מי המריש"א בשם טנידים שהמונים ומה בישראל, הזה כדברהנהיה
- נברא, ולא הי' לא אשר בעולם ומפיחי' שמספרם במה ממשות*אש  והגאון 

 מתחייב וזה נהנדה זה כי העבירית ממרת מיעיל לא השיב נ'י מלעמבערנהנרול
 וה"ה נהנה, לא כשזה מ:ש"כ פטור, נהנה ולא אכל הוא ראפי' והטעם אמ-י',לא

- ענ'ל:נכאן,  רבה ממדרש שעשה עבירה למכור יוכל לא שאדם לרבר וראי' 
 נל הן פזתחי' אם : ודל באהבה ביהו הון כל את איש יתן אם עה'6שהיש
 בידם מתכמר אינו מה"ת א' בדבר ממונם בותמ' ישלהם תסבריות כל אתאוה"ע
 ממונם כל זטתני' מה"ת א' בדבר שלהן הסבריות נל אוה"ע 6ותח" אם ר"אלעולם,
 האומות אם שדייקו הרי עכ"ג לעולם, להם מתכפרת אין וחביריו ר"ע שלנדטיו
 מעבמד ישראל ימצא לא ואטו עשו אשר העון להם נתכפר לא ממונם כליתנו
 היא החוטאת הנפש פשוט אלא עשו, אשר העבירות מהם יקח אשר א' נכריא

 )ועיין ות"ק, איש, .פדה פדה לא אח לעולם והדיל נפשם פריון ויקרתיות,
- הרבה(, ברא*ות עוך שהארך-צם  

 הביא קנ"א( )סימן נ' מהדוי מהרש"ם בשו"ת מברעזאן הגאון וכבודנ'(
 דמרע'ה שכ' מספרי אמחע לי חטא אשר מי בפסוק )תשא( הרמב"ן דבריטתחילה
 אטחנו לי חטא אשר מי השיב והשי"ת תמותם החיים מספי שטו ארמחורצה

 וישבנא, הלל נבי כ"א ומסוטה עלי, פלגא יצהק שאמר ע"ב פ"ט ומשבתמס6רי,
 מן לגבות ירצה אם השי"ת ביצון והלוי עיבות, מצד רק דהר מטיק ולבסוףוכר,

 ורצה לישראל ורמחול שמו למהות השי"ת רצה לא משהרע"ה נבי ולכןהערב,
 שופ לקבל שלא מלוה וביד הערבות לקבל רצה לא ונם עצמו, טהלוהלננית
- וכוי,ערב  שנשתתפ1 בשנים עובדא לפניו אירע חורפו שביטי הביא אח'כ 

 והאיב מבראד, ז"ל מהרעךק להגאון וכ' שותפוה, הטטר קמן ועשו ועביחתבסצות
 חב*רו ומת כן הבירו עם הוא שנשתתף הרא"ש בן ד"י ביט. אירע כזו עובדא כילו

 ועדה קהל בהוך ביהננ"ס לפני במטתו המת פני נילה הראיש בן והר"יקודם,
 הטתשא הוה, בקנץ טטש אין ני עלי בטשחק 6ניו הטת ופתח בדמשיתפותשןיטר



 ף ט יו וי נלי"

 חביץ יו אגקשבע א"ית עובדא שם שוו' ימצא המעיין אבל יבק, בסעבר 9מישה
 81ושא34 המצהת מן חפחר נעחשה א4טת רכית עלע ושהק ולזה סיע אחר אליולבוא
 חשלם בלב חרפהו על ל%4ת דוא אבל בטכירתו "שסח לא הסגר ולנןבנ4ד,
 וטעאר מעישרו הוע על יתאבל הקונה אבל וט', תא%בה, עווצה אם לכסרומומסיע
 עיבות ברש%ת שנכנם טפני ממלימים יענא4 פן לנמשו וידאג ויפחד וייאחביע
 6שיהם, לסוית בהץ אמשין ברבר אנל וכר ערניבם "צראל כל כי חשםבערו,
 וששו ד' זית ראה בסשן שם עור )וע"ן גו", וכו', הכל ע*ו קינל הזהוהינה
 זטת(1- לויום4ץ%

 6" חהרט אר"( סצפה מא81ת אגי חלק )וווא ארנ"ע ייתובשוית
 עשז שדמ כנר דגה בעוהיב, חלקו לאחר א4טכר באהר המעאשה ברבר : כתבליה
 פ" אלושקר מרושם באן'ת עי' לפניהם כ9 אואלה נושאלה אושר קש"צאךרנני
 זכה אם וו*ץ זכיאיהכז שסוכריי באותן טטהש "צ אם שאלת שד : השל שכ'ק-א
 המ3 דברי אלו רברש 9 עיקר לה "צ י 6עיה ואם המוכר, הפסיר שהעגה
 לוה וה של וטעףש'8 וה ק4ל שכרו כי לב על יעליה ו4שיך ע*הם לססוךש4מן
 ונה, היה' עלע הרשע ורשעת אמר וכן תהיי עליו הצדיק צדקת אוטר הכתרוהלא
 ייצ אבל וכרי ושלקח דשומעווע להקגה לרוור צרך והמוכר מטש בהטכירהואין
 בחיה ערקיא ע'פ 9עב לאדים כושמתן דאפ" האי רביני בשם דוס'א ט"שלשרר
 לא ולנשה להבא על טחגדה ומא בכה*נ והא מרגי לא נ4כ לו הקריאה זכותותאר
 ן8ל 41מט התורה ללמשד יוצשכר ביד שטחהק טה זטת ג'כ לזמלון ארשרק זכווי יאששכר מכר לא דהתם וצרקל וזבו,, רישושכר עובדא זהו הא סהנייה"
 כי טשמח ש"ף ידי שטס"ע טה המצוה בער שנר שניפל רק יששנר שלחלק
 בושכעה לרנק אפשר וט' חכדל וררשו בו ולדבקה כדכתי' מצוה הוי מפאוהו
 ייל ישכר ארקח כשטתנה אבל כ4א[, סופה ]ע*ץ לת4ח פרקמסי' עשהאלא
- עכ*ו: תדו', ע*ו רננדיק וצדקת כדכת" מהני לאחבירו  טועק רבי )ועאן 

 ראבות מהג" על וציל דגאון סויח ט'ש שני חלק השדה תטאות לס'בהקרסה
 ודפחאח(1- שהן ,בטקום' אלא רר אני אין ל1 והארב *בטקומימ", שתריררשונך

 א' בא"צ א%4ע צדקה בנבאי הביא ס8ם )סימן חארח תנה נףובפ
 קזומת כל על, '"קבל כסף חסיצים תתן אם לו ואטר כרשמ לו *תן וצהשלא
 וקינל סתם, אמר נפיו אך לצדקה, ה" הנבאי ומונת הוה, היום ער סעורוהאיש
 וט', לושר רגנ4ה רצה ואח'כ שמי, וט-זבו להזוא4 כף ותקע בקגא'סהנבאי

 וג4תן טשא ענין נל וודאי א'כ : בזה'ל סםיק ולנסוף רב, נפלפו3 שםוהאחך
 בשביל ה" הצרקה ט8ט לצדקה דנותן דגת ה" ח4פ" העחשעים, ומעא4ה רג:לזה

 שרחר עשט לצרקה % סלע טשוטר הוי נמל דנר חה חפ4רה עונאר הנבאיקבלת
 לצדקה אטר לא דהמתן נם ומה סט'ו, ר"ך סי' ניו"ד כטבואר פ8ור ומתבמ
 אם אך חוורץ, המהמת מקח כאן שאין וכיון טו'ט דדך לדגבאי נתן סהםרק

 יקהשה ורגבאי נפאן כופר לצרקה זה טשת וותן לפנע פונ ישר א"צהמתן
 על חשזה בשמים אלן" מ וכם"צ 141נה פיו לשסור עליו רקבל קללותהתרות
 הנמת ושא וף יראת והן ארץ יסד בחנמה דו מ מעפים, דברך יויו ע"כהאוץ
י בלימה. על ארץ תיה כי ששקה, לחכמהום9נ  נשד נלל נאגים דבף ]ושיי 
- נים[,4מת  
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 - טץ טימץ-
 הפפט הרב לבמ חלת "ן?. אז אתמ יד, 1על רת" ש,י ת "םיח
 ע'ו, ודיין קל'ינייא 4עא נ"-' הכהן זעלינ פנחמ פוקו וכוי ה"הץ פ5נ6לא

 להדמיט התחלת כבר כי הורעחני 611חג* ומ', קבלת' מכתבך יקיתאת
 אנכי פרור כי אמנם ואם וכה, בעורך ה' 'ה" החמה, ברכת על אור4 "הרחהם'
 לטבש[ כ'ג א*ר, ד א', ]ביום ת'ל( נבחרתי כי שמעת וגם ידעת הלאנערנ
 להעת יעדנו ה' לטובה, ושמה נוסע אני מעפ ועוד יצ'ו, נהשסיאררייולק*ק
 יכשב טער קצת לי לקחתי אע8י'כ וכו', לבבי, עם כאאשר רובים אתטמזכי
 על המ.וסר השרה" ,עומר הקונטרס )טלבר בזה לי אשר עניינים איוהלך

- זצ"ל(. הנאע ממו'ח הללו,הלכות  
 ראבינאתיפץ רוד אל" טףה המ1רסם מהנאין אורח' ,עינר במיא'(

 דעיקר א1י"ל בסיד כתבתי תרכ"א באשנת : כרץב ח"ם( ארחות לם' )דעספחזצ8ל
 ובכוינתיט חמקומות, לפי הברכה שעת תשתנה ועאכ שניתלית, לקשעההברכיה
 השישית בעשעה ערב לעת השלישי לים טכותת שהשעה י'ל לצפי רגופות)רוסי'(
 בטה או, לי הסכימו והרבה אושקה לפי מקום כל ו:ן החמה שקעה שלאבעור
- אדמם. קדמניח1לא  ק*דאח שלא שאירע אחת בקהלה תעמת מר א' נדי רב 
 סיגט ח*נ יעקב בשבות כ' כבר אבל הלבנה, בקידוש כמו נראה שלא מפמהחמה
 )אא הל8יות במדהש דטבואר משים הפעם ]ואהף לסטוך, טה על לו דאיןיו*ר
 יטות אשלא לו מובפח הלבנה המקר,ש שכל ביזימ קבלה לבנה( ברכת ענףכ',

 תק'כ סי' תענית ובהל' סק'א, סוף תכ'ו סי' אךח הימב באר ועי' הה,ש,באיי
- פ'[,סוס'ק - יו'ד. שת מיז סי' לקטן ועיין   

 ח*ב הפנמ"א : הביא ניסן( חורש )בטאמף ניומו יום דנר בסיב'(
 באשם לברך יש השמש נעש רואין ואץ עפים שמכסים ראף לומר שףדרפל*ח

 וראיתי העלם, עהמן וכן וטלטת, שם בלא לברך אמערה שכ' וע*ושומלכות,
 ח'א ושש ונהינא שו"מ, בלא שברט תרנ'1 בשנת )פרמישלא( עירינו פהמעאשה
 ט8י ושטעת' מאו, ע5 בעירו כן עא1 חהרבה בשו"מ, וברך מעאשה עשהבעיח
- לה עלתה כך ור"ל וה, בעבור שקללו ז"ל מיצעעיא הנה"קאדפ'ר  נס' יהנדו 
 קירדשה וטן ער הלבנה את לקדש אפשר בשאי החו יעה דמנהג כ' פקת*ךררך
 הזאת הטימרא בהורה כעוסק ליפד דרך ואומר" הפור או סנהדרין אלפ'סלדקחין
 אשר העים מ* ה'א אתה ברוך אומר בחידושה לבנה הרואה א*ר אר*ה"נו

 בשעת יעתה שבם, הכתוב הנוסח וכל הכרכה כל ונומר" שחקים בראבטאמרו
 לכאורה, וא'כ דבריו[, ג'כ אשהביא אטנם ר*ה תקפ'א סיטן המפה קצה בס' ר*מהיהדפסה

 דא אבל ברכה טספק עצטו להחרא כן לע,שות יכולין הי' החטה בקהץשנם
 באדני )ועיין לשון, בקיצו אך ומלכא, בשם הברכה מסח בפיההש נאטי א1לאעקא
- וצ"ע. היורע"(, על דסמכו מחצום ושכ'פז  

 ששומף' העולם מהגע כדע ד,שלא כתב ק' סיטן השקל במחצית הנהנ'(
 נהטעת ס*ג סימן שור לרי'א באר טי שי'ת )היין פק ב% הלבנה קירהצברכת
 ברכה בין לחלק יש אבל החטה, נברכת נם להקפיד אסהצר תו"כ אדם(, חיעל

- כמובן. לנריהקפנה  )הך4ן תקי פרוה בטקום אותה לקדץש לדקדק יש נם 
- כ*ב(* שאלה לישראל נחלהבס'  באם*ת עין אדם, בני ש5 מחיצה מהני ואבם 
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- נ"ד. סימן אי חלק האשדה8רי  אשכ' יפף5 כצאן .ט"נ בם' ראיתי הרנע ובי 
 מצאתי הוה'כ ו דאג*אה על תשהוממתי הברית" ,טכר יברך בתקופתה חמהדהרתוה
 ולא דינא להאי כתב וטים שכיב דכד וכ' בזה, ע*ו שדא1ע דגחלחע" ,צאןבקונפ'
- סהשמשת. יונלנו וה' שעה, בשתו דעחו ב*להדףתה  

 רינ4ם בא41ת מצאימ בס8רים עינתי כאשר כי להזכיר ראיתי עודד(
 כי ורטרנא זצ'ל, נפו,לי מו' הנדול הכהן כאאמויר בהמכמת ו.הנדפםשניפך
 תדירנא : ושהביא לאח פ" בחץ'ד סהצמע( פובא זמנים זמן אצ*נו מתח הי'הכתש
 יאנב היהש צבי מרה הנאת אדמו'ר טה תקמ'ה בשנת החמה את מקדשץכשהתט
 יהא שלא למעפ רצה כי אמן, יענו העם וכל הברכה יאמר יבדו הש"ץ שרקז'ל
 לבפלה אמנם אדא(, דר' או שטאל תקופת ספיקת )מחמת לבפלה ברכהחץ

 אטה א החמה בקידוש עשיתי אני וכן ישראל, מנהג לעקר שלא הוי לאלנמרי
 ולא ן ראי' אינו ראיט לא ואח4 כן, נוהגין שטעט לא אנחט אולם עכ"ל,שנים,
 סיין במטץ משאת שו"ת ]ועיץ חד,שות, ולהשמיע להעיר רק להכריעבאתי
קשא[

_ 
 אושר תאשא, בלא עובר ישא"צ ברכה דהמברך שסובר הרמב"ם, ובדבי

 לקדו'ז ארי' קול בשו'ת ונעים נחטר פלפול עאן דל, האחרונים גדולי עליותפשו
- ואכמ"ל. ו'(, )סי' זצ"ל מאוה"נהנאון  

 רבו בשם העירני נ"י בצלאל כמ' וכו החתץ המופלנ הני בניה'(
 לעיי' יצ"ו( ערלויא )האבדק'ק שליפ'א סופר ושמעון מו' הצריק הגאון הרבמחו'
 העתת נ"כ נמצא שם כי י'ח( הל' יהד )פרק ברכות הל' הרמב"ם עלבקובץ
 דראיתיו ושבמוף מהחאל בליקופי עיי' : בזה"ל שכ' ומצאתי החמה, קידהשמענץ
 כמ"ש שהמ ושם אשכ' אלא רכ"ט, ס" כנה'ג בארורי מביאו בזה מעאנהעהשה

 ובאאר ברכה, ס' קצת האוי בתקופתה חמה ברואה אחר פי' העתך בשםבהנה'מ
 וגם דבבלי כתלמודא דקט'ל בדידן ואנן ירויצלמי הוא דהג'מ פירהשא דהךכתב
 היתשלמי שמדברי והאיב זלה"ה, בנעפ[ ]מרדכי מו' הגאץ הרב עם בזהורטה * הי' החמה קידהצ זמן אז שהי' תקע"ג ובשנת ירושלמי, הך הביאהערוך
 התאה דתניא הא לפהט קאי דשם אלא הבבלי עם היק שדוא ראי'אין
 בתקופתה ברואה אבל הערוך, כמ"ש ימים שלשה את4 דהיינו בפהרתהרקיע
 זלה"ה וףלנא אלי' מו' הגאון בפי' בירושלמי שוב וראיתי פהי(!קת, כאןאין
 ו*ת היא טה בפהרהו רקיע לפיווצי בא ירושלמי דהך רק כן ממרש החששנם
 רבות, פעמים החמה לקד,ש יזכט וה' הכהעג, על וצ"ע ברכה, ספק שוםבי'

- הטעיינים[. לתועלת דבריו ]והעתקתיעכ"ד,  
 העבודה עיקר אשר אחף הקר, ויצלישים( שבעה )שער עקידה הבעלר1

 כל אנהשתדלו עד א1להם ע"ז עיקר זה כי ףרח השכהצ עבודת הי' העמיםושל
 וא'כ אחריהם, ישראל יתעו וטא מלבנו הזאת אמתה אוורש לעקור ישראלנבי(וי
 לעקור למען אדרבה כי הרב אשם וביאר ? הלבנה קידש טצות לפהז יאותאיך

 הלבנה התחד,שות בראותיט כי הזאת המצוה לנו נהן הזאת הכהבות האמונהמלבנו
 ד,צטוש מאור וףק פעצמה אור זה אין כי יביט מה, זמן הסחרה אתיי חודחשבכל
 שנחסרה אחרי אלקי התו א1ח"ו תאמר איך חו'כ האורה תקבל לעומתה תגיהאהשר

 נם הל ובוה כ'(, דרויצ חתם פרי ס' )המין לוולתי יצפרך לא ואלקיקשלשותה
 נלקה האיך אלקי הש חשם חמהף ליקף יש פעמים כמה דהף החמה, קירהשלעמן
-חיו'ק.  ז', סי' חאואח א6רם טת שףת ]עיין העולם קהשה' נם בזה וטווישג 
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 כוכביפ חצאר על יא רוקא חמה על טברכין מרוע זי[ ס" חארח מההיאחי"ת
- ודףק.ומחית,  אב'ת ]יץ וו בביכה נארם נם לתיב אפשר ה" זה ומטעם 
 ומארב אבאל הצףת ל'ר/ טימן טופר כתב חצו*ת נ'ו, סיסן אהח שפרחתם

 חיהש לעקור כדי צ[ מי' או,ח ארק מהר"ם הצו'ת קם8ח, פי' ח'דטרשץ*ב
- כמונו, מלבם נם שתאטנה  

 המרינה ראש 4החיפ הנוול הרב ייר אצל נמדאפעספ ה"תי 2צובד(
 השיחש אחת ונשד נח, פראנקל מ"ש אביהם מו*ה בתשבחות ומהוללהמנצרסם
 ווירמז אהרן מד )להרה'נ אור מאורי בספר לי הראה עטו, אתי 4 %'אוצר
 כי יען יבנה, החמה מברכת נארם מניעת בדבר אוהעיר ע-ב, ק"1 רחז5*ה(
 נשתנה ומה : ויל דבחו, נ'כ לך להעתיק אמותי ע'כ המציאות יקד זהספר
 משגיחיבם אשאין פעמים חדתי את, מה שמר תם החמה, על מברכת דגאףםשאין
 נחרם אשכחן ולא חמה על לברך מצי הצפיר מסש שאיע הגדמה מכחוהכל
 נבר לבש לא רחמנא דקפיד התם שאמ בהוצאה שבת למחללי רק בפ"עעם

 לעא%ת עצמן "צמכנימת לדידן עכ"פ שרים'נ ממ'ע ערף רלא המנהנופטיכת
 מברכת, שפיר עולם צרכי בברכת מכ*ש לברך אפיי כרמב'ם דלא חו8' עלושסכת

 עולם לברא לשבח הכא שאני שוצמ'נ מצהה מעאצית רעדיף צר*לולההמבשם
 מלתא להלל ד% ולא הנארם דמרחיק טאן וליכא בים זטט לשבף המתןנמו

- עכ"ל. הברכות, מלבד בפ"עאעיכא  
 כצאת "ואוהביו המקרא בפי' )שב(( הפריח דבמ נעמו 1מהח'(

 במורח וורחת ובוקר בוקר בכל השמש הנה כי בגבורתו"ההצמוש
 מעחב בצד תשקע ערב שלפמת עד הארץ בכרור והיכת סובבת היוכםוכל

 שלמחרת עד רנליע תחת אשר הארץ כדור כל חהולכת מובבת ה4לה כלואח'כ
 ה"ודפ יקח ממנה המורח, צד הוא טשם שוורחת למקור לאיתנה תאמבהבוקר
 נשטתו לו נתנה אמו :מבטן ניחו בעת אשר נשמתו עם יתנהג איך וסוסרראיי

 עד הזמן ופגעי מקרי תחת הארץ על חלדו יטי כל נכר רומובב והיאלפקדץ
 תעובת הנשמה ואז פקדומ לי תן פקודתו יום בא בעת הפקדע בעל יאמראשר
 האדם ויתבונן מרומים לנבהי נחצבת משבם אשר למקום למעלה מעליוותעל

 ותטעתו כחה וכל הארץ כדור לסבוב בטזרח ערהת השמש כאשי השמשספעולת
 מנרעת ב4 באה היא משם אשר הראאבן מקורה אל להניע אך הואופהלכה
 האדם יחויר כן אורח לרוץ כנבור יאויש מחפתו יהצא כחתן והוא כמ'שוחמרון
 האדם שבם ואם ומנרעת, פגם אמם בלי הראשק למקורו נשטתו הואפקדומ
 מקורש כי הצב אל רק לנטות הגושמ' מטבע כי ברבר הוריב הו*ובנשטתו
 כסו בנבורתו", השמש כצאת ,ואוהביו אמר ועאכ נטיתה, הק%"צ חשלמחצבתה
- והבף למקרה, הנשטה להחזיר ה', אוהביך פעית ככה השסהצ,פעולת  וביותד 
 לטקום היקיפה לתחילת החמה חוזרת אהט החמה קיוז2צ בעת הרבר לררהציש
 עם האדם יתנהנ האיך ומחמר רא" ממנה ליקח הצריכי' ברהתה, בתחלת אצםאוה"
 רביא לפ"קי תרכ'ט שנת "הטגיר* במכ'ע כי ]ובוכוו:י יעזתו, וה' כג*ל,נשמתו
 האבד'ק ח'ל נאפהאמאהן הלף שאול 'וסף ש"ה הנאון 2שדרש מה רבריםאחכות
 - היטה[. ,דש נות ע.ו,מנוינ

 1שנח1'ט
 ,שלא מאוי והזהיר דעת, בבלי עירות באיזה כן חצנתפשפ וכי הלבנה ברכתאחר



ננזי,יופףקסב

 עלעו 5ופר חכםש רחה שו החמה ברכת אחר אעם לומר יתכן ולפ"ז כן,4הת
 פתח ס' בשם שהביא חטר שרי בם' ראיתי אכל הלבנה, ברכת אחר כטו5חשכח
 אטירת ררקן דיההשיע כיון החמה ברכת אחר עלינ: לאמירת מעם דיילהדביר
 ראה אם בפ' אשמואל בילקופ דובא בראשרת נא:דת ואי' ירהי, מלחטת עלעל?ו
 פד רהל זו תיביעית וט' בראשית ימי ז' כנגד הם עקיות זי אמתיך בענ*תיאה
 יוסף ועסד פאיית יהי אלקי' ויאטר שנאי וכף וירח שטש בו נברא ומר? די?ם
 רבדול הכהן ע4ה וביא*ר ע"כ, השמש והנה שנאי ל: השתח? והכם רחל שלבנה
 ומה רחל של בזטתה הי' ד' ביום שנברא מה : וז"ל חנה ע' תלפיות מדרשבס'
 אוהעמיד מ'וסף א1ה" יהושיע ממט לצאת שעתיד על וכוככיבם וירח שמש בונברא
 יההמע טטת הי' החמה שבריאת וכית ע'כ, וט' דום בנבעת ו5בנהחטה
 החמה ברכת אחר לומר אייך יריחו, בטלחטות השמש יהעמיר מרחי לצאתשתתי
 ]ועין עכ"ד, השטש, העמיד שבה יריחו בם5חמות יהואויע שת*קן לשבח עו'נונוסח
- בזה[. עור מ'ש "ב אות ס'ז טטןלקמן  

 טקוטו על אבא כאאשר א"ה והי' קימטי שביתת פה יה"ומעתה
 חשס"ם בחז אלקפ אשו ענינים איזה עוד לך 5שלוח *ד'ה אראהליילובם
 באדףר, הדיש אחן בא והנגי ידיך, במעאר ותצליח עטך ה' יהי' -הפחיחהמעין

 לסזק, תיפ"ד שנת :עוסר 4ג היי:ס

 שווארמץ הכהןיוסף

 - ס"ו סשץ-
 המעולה, 5"יש ונויולה, כבור יסים, ואורך נעיגךם חיים רפץב, כנן תן:ישלום

 ההשלם החכם הרב ירייפ, ה' יוידהיה
 השפ~

 הקשךן החיץ, בתךי
 מאיך פקק וט' רענן דת נהפר פרי עינימ יפה הבינים איושהמרומסי

 יצ.1, ל ע ה י 1 א א' ש, נק'ק נ'י, הארפשמייןאליעזר

 נזבה זו באגה כי היות עזררמ ואש- וכו', הנה לי נשלח יקרת.נועם
 השדדהש שעהשר הקתפרס כעת שאדפ'ם הי' פוב ע"כ החטה". .ברכת לברראאה
 והסנדג*ם הדימ' כל יסרר ולקבץ 5לקפ ונם זצי5 הגאת מסףח לפני דשכרהראושר

 כאלה ל*ער יצאו שכבר טה על נופף סיוחד, ספר טזה ר5עושחז בודעהגמצאףם
- וכו',ונו'  התחלהי וכו' כרעא אחד עור בה*ות* דגה 

 ד"נימם ואמ~חו בזה,
- סץ(, סימן לעיל )עאן נא טפיז ה*קר אחילנבוד  הומש5ת ע*ר רק באת* ולא 
 יוס-שי5ך, מ*פימ מחור בשחו ארסות יראענ לא החכם? שקהיש ש% ד0בהשרבהא
 5רעה דהשקה ושושו ? ההסה ישקרשו אף מאו דבים כי נן סעי א"ט הנס?ןוהף
- ! וה על פספיק תיחץאטה  באים מפהש וה דבר מצאתי לא בשת אנכי 
 או בישם סק-ר תר"ב ס" באהח הבאהשפ כן גתב הלבנה קת,ש לענץ אךססך:
 הלבנה לחדש לסעושה הלכה א' נדול עאשה זה דמפעגם שמעת* וסאז עיץש,הוקש
 א*כ חש בחורש למות ק51א סגו5ח זאת בטצחה דיש כ?ן דסחמת, שמ יףפבליל
 אות כיפ, סימן ב' חלק הו*ר אפ'ת )עין רבנן ישי' כחו5 מת לנבי קגי.ושפ
 ]חמה[ בברכת נ'כ נשים 5חאב א' מוושלנ ת'ח רצה דמהשפ לי נאפר נםאףם,
 אים מזחה, לענין 5"ה קירואר' בנמי וכמ"ש חאי בעי לא נשי דוכי טאמםולבנה



קמ ף ס וייו נג  -= ================ ========-=========----ז---

 ועאת בהמעת תכץ ס" א*פ ת ארח בס' ראעף ובאטת בה. ע*ו ם%ם9ורמם
 טרם ההשא ו*אטעם חב *יי רק מיל דהסמלה פזדחת ראיצ דאץעיו הלר אבל בחיה, טכעל 6?שים רק הוא דהסגלה כתב דבסה'ב וש4לסיצ"ףם
- עכאל.ונדוסיע  ,א%לא כת'ב מי פירכא וזינא דטעיקרא רי"ב בס' כ' רפה 
 הטשו שאדם פחוופ, בה*ך ורנל בזה אחרת יטונה כתוב, ארמות יראת לאימת",
 ומי שנמרתו, אחרי שטימה ושכן לפני במעקמו עכח אם הרן סים ארא ימץגכל
 תלטייו לו וכאמאמת כ*ח( )ברכות פטירתו לפני שבכה בע יוחנן סר' גדוללצ
 לפני אותי שמייכים תכו'ו וט' בו"ד מלך לפני א* אמ'ל בצה אתה סהטמני
 על המברך כל מ'ב( )בפנהדרין מבואר אמנבפ אבכה, ולא וכוי וזקנאה_טמ4ה
 לר*ביל אלא ישראל זכו לא, חולמלא השכינה, מני מקבל כאלו בזסמחוצד,ש
 אחרת לסצוה וכו לא אלו 9ל ופהיוצא די' חהרש חדאש כל שבשמים אביהםיני
 הלבנה שקה"צ שטי הכותה וא"כ בחדשן א' פעם שכינה פמ שטקבליי ל11אלא
 שאף חודש באותו שיכצת יושיג לא שוב וה בחת"צ השמנה פני קבל נברדיי
- ורהק, כהנשל, ביו 1 אצאביה סזן וחשבון טדין ישנ לא ח"ו ימתאם  

 עד ימהין וחם החמה חרהה ק"ש קורא כשר,יי האסתפקת וע'ריא(
 בעבים טכזסש ושטים פעען תם הי' כי עוד לקד,צה יוכל לא ותפלה קאאשאחר
 לדעתי ן רעמ.ם לענין סק"ה ס"ו סי' באו"ח הטנ"א כמ"ש לפסוק ישאם
 1"ש שם, גהבכוף שלא יפפק לבנה ס"אלענץ סימן מהה"ק הנוב"י לט"צדדטי

 שאר ולא עשבר הברכה אלא או לומר רשאי דאין פאש"ט ומ"מ דפח"ח,בארכות
- הלכה[. ביאור בשם שלמה בקהלת ]וכ'כפסוקים  שם הטב"י דברי ובעיקר 
 סיי חיימ שנות בס' הוציג כבר קורם דתריר טמלה ומקרא לבנה קידהצלענץ
 לילך צריך לננה קידוש ומצות בבההכנ"ס, לפניו הטמלה קראת מצות רהאקל'א
 בשמים בשית וכ4כ התר'ר, מעלת דוחה וזה עהמ"צ א'מ לומר אריך וא'כל1עץן
 סילה דמצהן לתק.ש סילה להקדים קצייך דלא ותק'ש, טילה לענין וצס'ב פי'ראש
 אות השיה הלקת ועיי' אכמשל, אך הרבה, לפלפל ויש בה-בניס, ססדוי6מנה
- ודהק, הספר, חשבראש בדניה%  אוור לף4א באר מי בשףת עור )ועין 
- בזה(. ארם חי על בהנרות ס4בסי'  

 העיר )אשר ההמה קידי'ט אחר לשבח ע*נו אטית ואודותהב(,
 ההמהי ננר שההפללנו משום בפקויפות הפעס אפש'ל כ4ב( ס" חיים נוםבס'
 וט' הכל ל%ודון לשבח עלינו אומריי לזאת לה, שבדין ח"ו כאלו נהשה הה"לא
 בשבחו רק מ:פרם ואט עור, אין אלקיט הוא וטי דשוישית כבר עא*צשלח
 דמעם נוכ וזהו ה"ב" סוף סדיי"ח ליקחשי ]ועיין הי, עצר וצהש הקב'ה,צל
 ]הףי' וגכה, וכה, נאלקעו אין ג'נ לומר נוהגים מעשה %11אוי חסה-ים שהרבה8ה

 ח'*ל י=לשו*ש( איש*"ל%ט.מ.,

 בתקהשה כ' איך וקשה וכר, בראארת עהשה ברו ,ת8ת' נחקופת ד4שמשברנת
 יוא1י, הקדהשרם בדביו ת"גיה ן הוא ,מפן' בתקו5ה רמז8ה ברכת תשי,תסה4
 )צ"כ עי"צ, א' א%ער ארבע וצל אשלוץ גס8רו דבויו את ארג" כי21פרפ

 שהי8-
 ו,קהמהע בחנ ברנוה עמסי ערוך ליפצד בס' פם ח8עובג ענף תלשיחשגמרר"ש
* 1(* ו8ע"88ת8ה14  2רונרי כוצב דה" לומר יאששר % מחנם נתעוררתי א%ב 



- ף מ יו יי ננ"ד -- 
 בתקשת בר*ת תוות ב' אההו וחשב טעה והסד8ים ת', בתקום : כזה בחירבמצ
 בתקו8תה חטה הרואה חכם'ל מד' שהעורק וכסו ,בתקופתה' תיבה הש ובאמתתמה,
- הטתקבל. רבר היא*  הראשב'א בתשרכ' מ'ש להעתיק הנני בי-פ החמה לקדש אם וע'ריד( 
 לבנה ברכת מברכין שאין רקוצי לו*מ שנטצאת שאמרת מה : מ"ח סי'ח"ד

 מעשרה, למעלה רבו 8ני כטקבל ווצי מעשרה למעלה תחומין יש דשטאבשבת
 באפחשר הי' לא אם וכי מעשרה, למעלה תחומין של יה ענין מה ירעתילא

 א'ב כן וא'ת פניו, יקבל לא ביניהם אויהי' נרול טמרחק אלא רבו פנילהקבי
 ורצא הוא ברוך ליוצרה אלא הלבנה אל מברך אינו ועוד יברך, לא בחווםאף

 עילוי זה מכל למעלה שהו"ו התחומין מן למעלה ולא מעשרה למעלה איטיתברך
 שאנו איארב

 כפקב"
 לקטן ]ועיין עי-ש, שברא, הלבנח בדם'ון "שכינה פני

 - ס"פ. סימן חארח רברם מאויכ ש:"ת ועיין - היריעה,. בישיי קנ'בםימן
 ונעיטיפ 18ביס ושנים, יטים באורך יתעלה, מה' יתברך אלה, כדבריואסים

- בלונ"ה. הדו"ש ואוהבו ידידו כעתירתה-צנים,  חג אםרי נ' יום גראםוואררחן 
 לפ"ק, תרפ"ד ישנתדאשבועות

 שווארט*ן הכהןיומף
--------

 כסה* הניון בשטב הרעיו,י זך לתהלהי המפורסם סנולהי לאיש וסולהי צבהברבה

 לפניז והדר הח- בסעשויו תמים רענן, כזירם הורו בשניכטי סופלג הה"נ הרביר.די
 יע,א ג ר ו ב צ יר ו האברשק נ"י באמבערכער דשיוי נוען סו"הוכיי,

 שפיר ועיניו שב"ק, ישטחלל טי לטנין לציף מותר אם שאלאשר
 )סשן שביעי חלק יוםף ובוילקט ני( )סימן ג' הלק האשדה פרי באי"ת מ*שחפ

עשט(1
_ 

 מה לו להעתיק אמרתי אולם כזה, גדול בדבר להכריע אנכי טי הנה
 הפרט'נ טדברי דצה : עדיין( נדפס שלא )מה זצ"ל הנאון מךח של בכ"קשמצאתי
 הא םעזף נ"ה םי' או"ח ובשו"ע לצרפו, מוהר להכעים עושה אינו ראמטשמע
 םימן הריב"ש משו"ת והוא עשרה לטמן טצסרף נדהו לא אם דעבריין להדיאכתב
 לאמירת לשמע דעתם נותמ' אין אם דרק נמי משמע מק'ר שבם ובטואקע"ב,
 להביא רש אותם, ט?טר8ים אחרינא בנוונא הא אותם, טשדפי' אין ראזש"צ
 הם עברים סתם והנה מצפרפין, ועבר תשעה ריב"ל דאטר מ"ז ברכות ממם'רא"

 משום רק הוא כרב"ל קיימ"ל דלא ואע"ג אותם, מצרפים ואפי"ה פוושע"בחזקת
 תאת בשו'ת תתן מצטיף, דכוות' חורקי בן הא טשמע ממילא ברית בני בכלל אינודעבד
 שעהסהם ריבה דיש סאוד לרקדק צריך ומ'ם כ"ו, םימן לאו"ח דל אסאר יודאר'

 לא בוודאי ואלו הם, ראוים כי עצמכם ומראים נראים שלפעמים אעפ'ילהכעים
 לתיאבן רק אפי' שבת לחלל רמומר דאפשר היטב לשין יש אמנם אותם,מצפרפ"
 בסהצב'ז שם הפרמ"נ דברי טתפרש נטי והכי אחר, ברבר להכעים כמו והויחמור
 א8י' מוטר הוי שבת לענין אבל עיש"ה, אחר ברבר קאי להכעים דם"שסקיה
 לממן מצפרף עברה דעובר הדין כשהביא נ"ה ס" בלבויצ וראיהי להכעים,שלא
 וצבת דטחלל י"ל וא'כ קאי, ובקרושתו הי' ישראל "צחטא ראעפ"י : וזילברעג



קסה יונ8ףגלןי

 הוא אם האשבת ע~יו לחלל דאסר סק"ו במשב'ז באו"ח הפרמ"נ לפימ"אשבפרהסיא
 לחלל מאר הי' דא'כ קאי בקדושתו עדיין בפרהסיא שבת דמחלל ל"ל א"כחולה
 לאו"ח שיק מהר"ם בשו"ת ראיתי אמנם לעשרה, לצרפו אין וא"כ השבת,עליו
 מותר לתיאבון אשבת מחלל רעל וס"ל שכ"ח בסיי דפרמ"ג הך על חשחולק ק"מסי'

 ל'ב[, סימן יעקב הלק שףת ]ועחין עי"ש, ~לה הו"ו אם שבת לחללעלי
 לדין לו ואין שם שמסים כיון נ"ל הי' ולכך בקדויטת', הוי דעדאן הל שפירא'כ
 נוכל אבט אחריט, בענין התנהגותם בכפי תלף הכל הכ"נ האות, שעיניו מהאלא

 סופר, חרץן עו"ת על שציינתי מה תפארת צבי ס' % בהגהותי ד( )אות*ה סימן לשל ]ח~יין עכ"ד, להרחיקם, אין שבת שמחללי' בטה אנוסים כצדלחשבם
- מרדכי[, לבושיושו"רץ  א'( )חלק יצחק" שלום "סוכת קונט' לידי הניע שוב 

 הנ'ל וספףם להתיר, עצמו ודוחק זה, בענין נ"כ שהאריך ז'( )בסי' שםוראיתי
- ידו, תחת היולא  קש, סי' וחיו"ד ד', סי' חאו"ח יהודא זכרון בשו"ת עוד ועיין 

- פין. סימן שכיר משנהושו'ת  - כ"ט. סי' ח"ב יו"ד רננה כנף שו"ת וע' 
 מטני נדפס שם ישראל באוצר יעיי' וזוגות" "תרי בענין שהעיר ומהבי(

 שלא ענין הנחתי ל"ש וכטעט וספרים, מיפרי' מפי קבצתי אשר בזה ארוךמאמר
-להזכיח,  ת"ר ק"ח, פסחים במפ' לדבר, דהעריך % גדנר בזה לו אצע והנמ 
 יש תועלרע מה וכי ר"י אסר ותינוקת, ונשים אנשים א' כוסות, בדי חייבי'הכל

 להם מחלקי' אלא המצות(, טן פטורי' קטנים הלא הרשב"ם )פי' בזהלתינוקת
 להם מחלקי' אלא לומר לר"י לו למה קשה ולכאר ישנו, שלא כדי ואטזיםק*חע
 קטנים, לחנך דמצוה ציצית מצות גבי בגמ' טצינו דהלא ק' ועוד ? ו"ונוזייק*ות
 ושמעת. ? כישת ד' במצות אותם לחנך מצוה מ"מ הם שפטוף' אף הכ"נוא"כ
 השותה פרקן בהאי שם דאי' מאוד, נחמר ואופן נאה בדרך לתרין עים גאוןבשם
 סכנתא, איכא הלא כוסות די תקנו למה א"כ הט"ם ופיך סכנתא, זוגותכוסות

 של פירושו כך יהי' א"כ לרעה, מצרף ואיט לטובה מצרפה ברכה של טסות"
 ד' להבם ליתן אין א"נ הרץ מן פטורין שהן הואיל ביין לתינוקת סה וכירץ,

 לזת ע*הם, דיגן מצחק ליכא קמשים ולגבי להם וסכנתא זתות אשהם כיהכוטות
 שלא ואגוזים קליות להם שנותני' אלא מ"ל כרבגן נמי אנא לעילם ר"תירץ
 אחרהם יעץ אם חקא מלי הני סכנתא ק"י( )רף בגמ' שבט דאמףי מ"טוםישנו,
 וא"כ מכנה, חשש בהם ואין בוה לן לית לאלחר אחחהם ישן לא אבללאלתר
 פפוף' דקטנים כית הלוא וכ"ת כוסות, ד' להם שנותני' כרבנן סובר אני גםהשפ
 "טט שלא ואנווים קליות להם שמחלקיי אלא הוסיף וע"ז זוטת, טחמת סכנהיהי'

 רק ר"י וא"כ טסות, ד' במצות אוהם ומחנכין סכנה חוטש ליכא וא"כלאלחר,
- כדבש. ומתוק נפלא דבר והוא כהנ"לי רבנן עלטוסיף  יצחק יד שו"ת ]ועיין 
- קי"ד[, סשן ג'חלק  * ב'. אות ס"ו סיטן ג' חלק אלעור מנחת ובשו"ת 

 ואמו אביו א"ט וגו' תהי' "קדושי' הסמיכות ליישב נתנ ואשךל(
 ה~א, אביו לאו דילטא ואטו אב.ו ממכה בת"ר דאזלי' ילפי' דבחוו~ן ונוי,תיאו*
 ואחזוקי הערירץ על בנ"י נחשדו לא והלא שדמהה לחוש היהי סרינאולסאורה
 את עיכה הוא בן ואיזה אבא על חייס ברא דסתם אלא ? מחזקינ' לארץמתא
 וזדש דאבוכין( קערא חביפו דלו דא"ל בנאה רר' במעשה נ"ח ב"ב )חע"ןאבץ
 השהא האי נל' דמדחשהף אמו לאו וילטא לחוש יש שפיר אביו, טד טיםוטהעץ



 ף ם יו וי ננק%

 ח?שי, הצת אמו א"צ דממ*לא כשרם, יהיו אלך ורגנים העריתן מןא4הפראט האי קדהש" ד4שק כהנת וודש לרוב, צחכ" לכז הו*נ דממזר לההצ איכאטעלה
י עניד, שתנ יכגרו אלא אבע, את הק ינה%א  מבים בס* נס כ'כ הגה 

 חעמן ווף9י 8פ*נ חרל האלף נפע פר הט4ן בשם דסבלעות בשני')החריצ(
 אובה במ בצ תא היר כתג_ בתשר, דאזל" ואטו אביו ממכה דילפר'בהא
 אות םהנ )דף ט חלק השדה תבהית ]היץ עא*שנ ף סיסן הס8ר שבטףבאצ*ת
 נוץ, גת שת ה*א יקהשנ נפ קם'ו, סימן שליאר חלק יצהק הי א4רתי2(,
 אות פא פי' יעקכ אהולת ובס' ק'ל, שם בר"ה דרונ בסזמ' שלסה 4ים*ובס'
- פ?ה[' אהן פעיח צפנה ובספדי נשה פיטן ב' חלק יופף וברלקפ בצפו,ד  

 5רק ביהצלכד דא*י לם"מ אפאףל בזדיל: כתבתי בחודוש*ואנכי
 הש*

 דיבא
 ]הךב כאחת, אדם מני סאגי מתעברה דאשה ע*ב( משב )דף דסופה פ'הבתוס'
 דגלכי' כנשל דצא דמסהר שרה שבו דד4דת אף הל א"כ 1*?[ן א, בשטאלרד*ק
 2לה ובמם' מאהה חלק נ*כ ב: דש מחטת שבו והעצת וצא, הוביו דרובאחי
 דגדה, תע מסןר רע'א הנדדנ בן רהא מסזה אומר רשא פנים עז ד משנה48נ
 ראאפ את כסה אחד תיגוקת אפני לפנידום ועברו באשער יהצביס זקמם היופ*א
 שגסת פיהת ראחט את אגלה וה של אט את וחקה ראשו, את נלההנקד
 קרווש" שאמה"כ הריא חצפ"ם[, סוסי' שא תא4:רת שו"ת ]עי' הנדה בן וגםסמזר
 ואב? אפ איוש ומסיכ(א כשף2א יהיו ושלך והבמכם העהות מן שחפיישותויו
- והק,תירש,  ובם' דגשל, דוצדה תבשות ס' בטף אשר נ' נתשו' ]ועח' 
- נ'[. אווה טמ4 ובילקופ נאממם, נפעי אפחק, להרש*ק, שפראסיי  

-* -  * -  
 ער בכרהוצ סמתינץ מסיא בזקן למה מקאר' רב'ם ! הטנתבכשולי

 תצ*ו(י רוצש )ע"ן כרד מברתין ומירה סורר ובבן שומטים( רש"י )עח'התל
 אבל יטשל, שםא וחיאר' מהול, לו מוחל האב אם ט*מ דבב! לתרץ,ושמעתי
 הכם,ם דצ4תי במזרדר )עאן להמת.ן, יט4' וע'כ לטהילי להנ"ד אין מסראבזקן
-שם(.  ט ח "ג בן שנעוצה וקורם בזמן, תלד סךמ בן דדגה אפש'ל ולדעתי 
 ו*צ בגמר ימתש אם ולזאת פ*מ, ק אינו איש שנעשה %אחר סו'מ, בןאשה
 משיא בזקן מאמש'כ טו, דינו חרנשר מהצורך ע"כ ענשו, של זמט יעבר דוגלער

 היין ולא רראן "צמ* העם וכל למען הרנל, עד להמתין טכל זמטשלשלם
- הץ'ק.עוד.  * ל*פ[ סוס*י לעיל ע"ץ וטורה, סורר מבן רוב ילפי' דלא ]ובהא 

 - ס"ם סיטן-
 דפופל2 וונניד הף4ני 1דימפ היה פלטי, ילם צוהר, פסי ינהר, יבא יפי'שלום

 חיים פףה כוצלה8פש ומאירש סרוטת, משמיו תהלהי לו ו2דולושגוצרה
 בצהרים* כשסש נח ויהל עפ אלעז ה' עו מינראם

 ב8אצך חדוצ בגד לובא4ן שאץ נהעיי רבים אשר ששאל פהע'ד
 ? העפשוית נ"שיאי' ח'סור ורק כלל, א דץ טטאר אין באציע הלא הססררוג61י
 דאט גשש תאצשד, הל' גקציע דסשצאר 8אבם יצא יהפע5 יו אטר א' חכםהעה
 .אן5 ום8חשר קי*וצ, חו"ש נשר לוגשא אץ וע*נ הטצ'ג 5נע אשההיטשבףיו



קסז י1םףננןי

 זה טשום אף וא'כ שמחה, זמן ראימ טשום ספה'ע על שדמימ מברמ'דאין
 ברכת טביכץ אין רלכן המנ"א לפעם ובץ וצהחיינו, טפעם חדש בגד ללבהצאין

 דהוא רבה האלי' לטעם ובין פרעניות, זמן רהוא טקפום ר,מצחם במןאשהחימ
 תלמיזש שמתו הוא אכלות רזמן פעטים, השמ שחכים הכא ם אבלות,סהצום
 אולם כיחע, ת'ה בש:ת היטים באותן הי' נזייות דכטה 8רע..ות תט. כה14ערע"ק

- ע:'ר, ? לריגא המחבר זאת הזכיר לא לטה קשהאעפ4כ  ככר אנכי ה:ה 
 ולבישת שכ' ג'לוח איםור בר"ה תתמ"ה סי' אומון יוסף בספר וטצאתי ! עעעמרתי

 הר'פ עיקרי בסי ראיתי אה"נ שי"ש, ואיל מר"ח רק מהמ' אין חדשיכםמ"בוארם
 בשם כ' הספירה ממי הדשים כלים בענין : בזה"ל שכ' י"ז םע" כ"א ם"חאו"ח
 או הראישומם הפוסקים ההמירו 'צלא בהדיא לאסזר טקום לנו שאין טוב מההרב

 הספירה, בימי שהח.'מ איטיי' ראין ררשית מחבף בספןי בלבר ושןאה בזהאחרתים
 טה להרב כתוב נ"כ וטצא זלקעת, לתפוי להקל 'ש הערך קלי דב*ים הייןוא'כ
 הצאין בטנהנ תלוי ושהכל צער יט. שהם בלבד ל"ג עד 11 אזה*ה שטהג"פוב
 לא שנתיי,צבתי ובמקיטזת הר"ט כ' עימי(, ערך ע' אות יצחק )פהד בוה,אישר
 עלה אתינן דא. משמע וטמילא הספיוה, ממי זמן לבןך שלא כלל נוהחםהיו

 פירינצי פה נשאלת. יכבר הרשים, מ כל לקנות נ"כ לחוש אין ישהחייממפעטא
 והוא דהו, כל קצת לצירך להו?ר ה'צשתי ולא זה עו[ אחריכםוטקיסור:
- עכ"ל,פשופ, - בסופו[. י"ב אות האל"ף מערבת אחיו את ייסף בספר ]ועחן   

 עומר ערך שלפניו .צחק בפחר ני נש קערעספוי הנאבד"ק לי כתבשוב
 ודברים להקל מכל חרשים ולקגות להפור הערך קל' דברים ולכן : כך ה4שתנאטר
 ולקטן לענ"ד, .ות* נ?ן ניאה .:ן עכ"ל, ל"ג, עד להחמיר 'ש שהחחנו בהורשאך
 העימר שממי ניהמם רא.ת. ז"ל עשק באר בעל הי"ר ב:המ וכ' : עיר טייהישם
 שאין במנהנ תלוי והכל צער ימי שהם הדש.ם ובנרים כלים עושים אינם ל?ער

 טנהנא, אב מרעייל עמרא למשת' רלא רנהי:י נשי ואפי' בזה, איסורשהם

-עכ"ל*  יפ"לל במ די : באה"ל כתב ב' ס"ק תצ"ג ש' חייכם א*חות ובסי 
 ,מנהנ ת"ל ש2' ."ב א'ת 1' סי' לכ"ח מועד במפרו הגי אמו בשם שהביאח"כ
 בעוטר, לל"נ פסה מן שההיינו לוטר רראוי כזה חדש מלבוש להנך שלאטוב

 את ללבוש פקפוק שום ב" ליכא כי ידרשנו לבי בעוטר בל"נ הנישואין אייםוטי
 שהחיינו, עליהם ולימר הקדושין ימום הכלה למת כניסה של בשבת חדארםהבנרים
 חרשיכם בבגרים שם לס"ד ואפ.' סק"1, ובאה"ט בהנ"ה ס'א תקנ"א בס4וע4
 4ב סעיף עו'ש ועיי' רחרבן, אבלות כש המור ואינו דמתר טודה הכאאשר

 אות קמ"ב סימי 4ד נליון שמי שנה במאסף )ועחן עכ"ל, ל"ח, ס'קובבאה"פ
-ב'(,  שלא נחהמם שרבים רמה לפענ"ר : בזה"ל לי כתב אחר נרול דרב 

 נזכר לא וע"כ בעלטא, הומרא רק הוי בתראי הספירה בימי חדש בנדללמש
 שלאחר הימים לזוותן יעמ מה רע"ק, תמטיד שטתו אבילות. משום דאיבשרע,
 ונם רנפירה, ימי כל נחהנים זו בחומיא חהנוהנים מלמות, שפסקו בעומ*ל"נ

 במשך היו לא נ"נ זה הלא תתנ'1, בשנת נזירות עא פרעמות זטן אצהתוטשום
 ישואל לכל פרעניות דזטן טעם דהאי לדעהי נראה ונם הספירה, יטי זמןכל

 יע'כ בפרפות, מדינה באתה או מקום באיזה שאירע מה לא אבלבכלל,
 לא %ק טרינא, לא אבל עליהם, שנהגו בעלמא חוסרא רק ליהבור~ר



 ף פ זייו נגיח

- ק9 וה, דץ הטחברהנש  שת קל'נ סימן חאףח ממן פני שו'ת ]ועין 
 *מ[*

 מקד כאשר ובקקשתו, שאלתו לקץשית מדיתי אהבתו, עלי עזה כיועמר
 החץ ורבות ושנים יסךם באריכת במעתו, ברכה "שלח הפוג וה' מעלתהע5י
 כנפהשו. יוידו כעתירת וקתו, צורו לכבוד ולעהשותי5מוד

 שווארמץ הכהןיומף

 - ע' סימן-
 או יאוייתא סיטנים להו איבעיא ע'א( כ"ז )דף טדעא ננאבטם'

 דרבנן וא"א טהדרי' דאורף' א'א בסיסמ', אשה נפ לאהדוף נפק"מ מאידרבנן
 להקישות ושטעתי תקנת. רבק ל.ע באיסו' אבל במטתא תקנתא רבנן עמדכי

 להיות דצריך סוטת של א' ביום אתרונ לענין דנ8ק"פ אמי" לאאמאי
 תשובה אשעף )עיי' טה"ת יד"ח לצאת ל"מ דרבנן דקנין ולהפוסקי'מאשלו,
 אתרוג * שטחדרין באחד דנפק"ם לוטר יש זה יפי תררח(, סי'או"ח
 דאוחיתא סימני' ואי העין שבעתי' לא קשעדין טב"ע בו לו ואץבסי'
 אשנ' יצחק בפני ראיתי ל בו -צא אינו דרבנן ואי א'י ניום ם?צא
 וא'כ 5חוטרא, טדרבנן ורק לקולא טה'ת דאוי' דספק ז"ל דומב'ם לשיטתלתרין
 מספיקא עכ'פ דאור* לאו ואי בו, יוצא דאוף' סימנ' דאם מ, 'וצא מסנ'פבכה'נ
 אטח דהם סי' טהני ושוב מדרבק, לחוטרא ורק הוא שלו דושטא נפקאלא
 דבכה*נ דע8 החוות לם'ש צ"ע אך וק'ל, הסימנים, טכח שלו דהוי אטח,1ה8
, ודףקן לכם, דכתיב מאוום ץדאי( להיות צריך במ'ע )הייט הרמב"בםטודה -  

 קרא לי למה דטקשה ע'א( ל' )דף בסוכה התום' קוקשי' ליישב מקום הי'ובוה
 כמ? בכה"נ דאיירו י"ל הנ"ל ולפי עי"ש, טצהב"ע דהוי תפ'ל הגזול אתלהוציא
 סימני', עא לו ומחזיף' אתרונ אה'כ תמצא ממט שנאבד היינו אתיונ לודנפל
 דלטצוה ל'ה לכם אבל להקל, דספק הוי לא דטצהב"ע פב'ע, בו לו איןאבל
 י'א סיפן ישעי' זכר שו"ת ]ועיין ודו';, שם, החוו"ד כסברת מדאי ר(היותצריך
 פאלפשווא דגאבד"ק לי )וכ"כ לדחות .ש יצחק הפני דברי נוף אך - ה'1.אות
 אינו אוסר והלה בידיך לי מנה ע"ב( י"ב )דף כתובות במם' דאי' עפי'מנא(
 ושטא ברי חייב, אמיו ור"ה יודא רביודע,

 ב-

 פפור אמף יוהנן ורב ר"נ עדיף,
 אטאי א'כ עדיף ברי הטטא ברי לם'ד הפנ'י והק' טחי בהזקת טמתאאוקי

 סיטניבם בלא אפי' מהדף' דבלאו'ה תפ'ל בסיממם אבידה לאהדורי' קראאיצפרך
 5ענץ דשאני ותי' שטא, פען והמוציא בברי מכחישו אדם ואין ברי שפועןכיון

 וא'כ עץ'ש, דעלטא טרובא אלא נפ5 מפנו דלאו למיטר טצי דהמהראטשץאה
 ניזול דאדרבח קשלו וצא דטספק לוטר אפאשר אי דאורי,תא לאו סימנ" נימאאר
 * ב'[. אות ריח סיכץ ב' חלק יצחק יד אוו'ת ]תיין והבף דעלפא. חבאבתר

 ו"ל פהנא מוהריי דנאט קוש" לתרץ אמרתי הנ"ל דהפנ'י דבףועפ'י
 דטהדרינן טנ"ל דאוריתא סימניי אי דאף ס'( סימן חאעהא מהדףת בנוב")טובא
 אאשה נפ טאמש"כ חזקה שום א' ל*צוא דאין אביה שאני דע~מא אישהנפ

 איתחזק דהתם לק'ם הפנ. דבף ולפי עיי"וש, איש דאקשת איסורא איתחדקדהתם
 קרא צריך דסהשרה כ' דדדי לק.ם דמנץ דבף ול8י עהוש, א"ש, דאאשתא*יסורא
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 והרי רעלטא, רובא כננר פהען שהוא אף לי' רלהדרי בסימני' אבירהלאהר1י
 וחזקה רובא מקום בכל קימ"ל אנן הא וא'כ רובא, ננר אפ" טרגי רסיטניםהוען
 ודו"קל-- ז"ל, טר1י"פ קושי' י'ק חזקה, ננר סיטמם רטהני כ'ש לפי"1 עריףרובא
 והדאי זי"ע, הנה"ק אא"ז בשם כן אשהביא זצ"ל הנשן אאמו'ר בבתבי ראיתיעטב

 א' פרט ל'ב כלל ח"ב סופר בעט )ועיין רגדולה, לדעתו בוה שכיוונחינפישאי
- ופ"ז(. י"ג סיטן הא חלק יומף ובילקפ כט, סיטן ב' חלק ח האה פריובשףת  
 דהנה הג"ל, הפנ4 קושי' בצירוף פהנא מהר"י קושיי לחוץ נלע'ר אחךובאשן
 תדאי רהא הל וא"כ לחומרא, איסורא ומפק להקל, טטוטא רספק קים'לאע
 מהגי ד4לא כש'כ טמן. חזקת ננר ברי מהני רלא ראמרו יחקנן ור' נהמןלר
 ממון, הזקת ננר ברי רטהמ רסברי הונא ורב יהודא לר אפי' אלא א'8'ר, זיקתננד
 דצריך הפנ"י קושי' סרעורץ וא"כ ההזקה, נגד ברי טהני דלא טודה איסור גביאבל
 הר"י קושי' טתורץ וממילא בף, טהני לא רבזה בסימנים אשה נפ רטהררי'קרא
 אשה נפ לאהדורי כנה איש אשת חזקת ננר אח סיטמ' רטהמ טוכה  רעיכ8ופא
 בל14"ה דעלמא דאבידדה סיטנים על כלל קרא צריך לא ראל"כבסיטנ",
 ]הורת"ן[ ראש באשמים שףת )ועיין ודו'ק, עריף, ברי השטא בף טמעםטהדרינן
- רב(.סימן  עשנ.- אות פענה ובצפנת ק"ג, סימן ה"נ יצהק יר בש41ת ועיי 

 - ע"א סיכמן-
 המאדה"נ הרב יחנ"פ אמ' כבור כהלכה, עוטק אשר לאיש דגרכה, את היצו

 פאינ"ל47א בק"ק רום'ץ ני"1 באלאימי אפיים מ.ה וכר פובא ובקיהחריף
 - יפר". וכתסר רזרח, ישישהמו,

- ונו'* הצטחתי קולטסו קן מתוך שמעתי קי*את  העיר ואשר 
 ההיצון עור בין בווישפ נטצא אם : שכי פ"ו סיק ל"ג סימן ביו"ר הבאה'פעיר

 אם הא ? נ' דוקא טה ועל ולמה האי טמל פרפה, קפנות בהית ג' בטולפנינר

 אפיי לקותא בלא שלם תהתיו הבאשר ואם מימרף, בהר אף לניקפ לחושטקום
- ? בדיקה טרגי בועות הרבהאיכא  שלמה מו"ה הגאק ע"ז עטד כבר הנה 

 תמוהין דברם ראיתי : וז"ל י"א סיסן טהח"ת ורעת פעם מיב בשךת וצ'ללתר
 רפרמה, קפנות בועות ג' כמן לפנימי ההיצון עור בין הי' ראם שכ'בבאה'פ

 מף סוף בועות, וכמה בועה לעור עור בין שיאש בכך רטה מעם בלי תטוהוהרבר
 יפה בהוין ההיצק בשר או יפה, ווצא לקותא בו אין ה8נים בצד בפנימיאם

 וענף שורש לזה ואין נתסור, ולמה לעור, עור בין בועות ארש בכך טההשלם,
 שהביא ר' אות שם אפתם ביד ראיתי כי לומר רציתי לכאורה והנה עכאו7כלג

 ב' בין ומצר מזה זה עורות ב' כשמפרידין נטצא אדל8עמים מאירות ר5ניםבשם
 ליחה בהם ואין ולבנים הררל "גרגף' כטו טאוד ודקות קמנות אבעבועותעורות
 הוא נ' ואות זה, לדין מכ כוק דהבאהיפ אפש"ל הי' 841'כ ע"ש, להכארריחש

 רהא ז'א שלם קפמת, בועות נרנרים כטו לפעמים שם תטצא ור'ל .נתר',תיבת

 בפעות ]ואלי - ן בד"קה שום בלי מפריף והבאה'פ בריקה, טצהך א5ייםביר

 אות מ"ב בסי' לקטן ועיין טקוסות, בהרבה בן וטצינו בבה'מי דינא האינעתק

 דהא ע*ו שוח ר' אות בשפ'ר ,שם והפרמ"נ להכארר, עבה'נ בשם הביאב,
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 ואין להפתף, בעבה"נטבואר
 לסטי

 דאעתק פשות פובא שכיח כי הקיצותם על
-נהם[.  שןץ שם תורה ובדערע מא ס"ק ל'נ סי' הדעת טי בם' ראירר אוב 
 סיטן ידודה בית הינץי באראת המעיין ובאמת עיי"ש, זה בענין קצת שהאריךר
 שנמצא ישם ה" השאלה כי כלל, תמ*ה ש:ם ע*ו ואין דלק'מ יראה בפמם,ס'ז
 והפתף* טצות בהם וטצאו הביעות והתט קפנות מעות נ' כטו עורות הב'בין

 במף המעין אבל החב4, תש:' עף ז"ל טהו-ש'ק דגאת נם ראה לא הנראהיפי עי"וש מ-יי לא סתם ומבועה טפויף, ה" נ"כ כזה, א' בועה רק הי' אםובאמת
- קכ'ח[. ס"ק ל"ב סיטן תשובה דרכי ]ועין דלק.ם, יראההתארנה  

 ה" דהארך הב4( תי' )על 6נים ה"פב בשם להעיר הביא ואוירב'(
 בדגהית ]עיץ נטים, ממעישה *הנחז אסר והלא שנתרבה, בהשטן להדליקמוהר
 ונסים ,מעישה דה" המן על כזה הקאב כבר הנה ע"א[, נ' נדתם חיותמהר.צ
 לכם ה' נתן אשר הלחם ווא כמשיה למזונות דמתן יען החיד"א ומתר*ןכמדע,
 ויהעת ומצחה שטותר כלל ס6ק אין מטילא לזה הדבר נתן שהקב'ה וטאחרלאכלה,
 טפעם הי' בשטן הנס דעיקר י"ל הכ'נ 141'כ בשלה(, קדוטים נהל בם' )עייןססנו,
 הה' כל להד*ק להם ארהי' דהמ"ת רצה וממילא בהטנירה להרליק בידםדל4ה
- ודי'ק, להדליק, טותר הי' וא'כימים,  ממעשי ליהנות דאסור דהא ועוד 
 תעמת איתן טצפה בהנהות )עיין ליהנות מ:תרים צבור אבל יהיד דוקאמסים
 נוע אשר הלחם הוא כמשה'כ ישראל לכל דירד משום מטן ל'ק א"ככ'ה('
- והבן. לק"ם, דמנייה סתשא נם וטטילא ,לכם',ה'  הק' כבר כי נזכרתי ]*שוב 
 ועי" אופניכם, בכמה לתי*ן והאריך ע"ח סיטן ב' חלק אלעזר סגחת בושויתכן
- ס"ו[. וסיטן ס'א סימן פ"ו חלק יוסף בוילקטנם  שטעתי הבא קואי" ובעיקר 
 פר4שנקל מ"ש אברהם טי'ה וט' החריף *הרים היה'נ יריזץ סכבוד נסןת"
 א' *יום' רק להדליק בו ול'ה רז"ל אסרו למה דילד'ק דמרנתיט(, )ראשנ4

 אשה" פ'ח בטנתת דאמ*" אלא ? א' "*לה" רק דהי'ל וס', נם בוגעשה
 של"ה אפש")4 וא'כ עייאש, האריטת פבת ליל שידליק שיעור ארהאטהשעתן

 ודלק נס ונעשה לבד, קצר א' יום על רק לילה על דולקרע שתהא ארעורבו
- ודו"ק. ניאשי;, נם הנס הי' וא"כ מהיום( ארוכה )שההש ה*להכל  ]אח"כ 

 מהל' פ"פ הרמב"ם ע)4 לטלך מעשי בס' י:תר באריכות הדבר ממט נדפםראיתי
 בילקפ וגם ק'לי סי' לקטן זה בענין שד ט'ש ועיי' ע'א[ שץ דף המקדץשבי*4ן
 יהזקאל בית ]ובאו"ת נ' סי' חאו"ח רם"ץ ובשו"ת וע"פ, כ"ד סיטן "פ חלקיוסף
- נץ[.ס"  )האבדק"ק ח'ל פוקם הרש משה טיה האמתי הנאין ובשם 

 חעכת שקבעו איתא פץ ח'ב החשטונאים בספרי כי *, נאטר יצ'ו(נראסווארדיין
 הסכות חנ את לעשות יכלו לא לכן קודם טעפ אשר הק יטים שמנההסעבח

 פ' במ'ע טובא רבה כי לוחציהם טפני והטדברות ההתם אל לבתחטדגפרכם
 סרה מילי, ד' בזה ה ואחוח טכבאי, מיהה-ה בדיבורו בסה"ד עליו והשרנ'א
 מציננ תם לילות, בד אלא הנם נעשה לא שהרי יטיס ח' קנעו למה דג"יקהש"
 בקת"צ, דטע*ן הא )4ב"ש לוו לית אפו המהרש'א קהש" לישב לשבחפעם
 טה לי"פב נס זהחג. לפף נ'ח עמן טזה ה6נא שהקחשה טה לישבק

 חכטים השוו לא למה פעם צריך הדבר עיקר דאכתי הפני עודאשהקי
 אץ תו שטנה שמנה או אחד אחד או גחשור, *לחז נכל ארדלקומדאיהן



-

קעא י1םףננןי

 לעושותו יכלו י9לא הסוכות לחנ זכר דן4?ן אנווק כי אלו קהשץות לנלטים
- נ'1[. סיסן י"ד חלק יוסף וי.ט ]ועאן ורפח*ח, לכן, קודםפעפ  בארות ובסי 

 * זה. ע5 לציע שנח 5יח סימן אהחאנרהם

י ע"ב כ!יב!ן-  

 ישביע %עףי1 1מצחשךית אייה פמ1 ה'8"ת יאי לפני1י טטים 1מ"י שםצהבשעה
 גרינבףם יומף חיים שזה טף, יי"ב הסאהץ הרב --רי כבודצ18אי

 חרה רף א ד נ ע בלאז ושבהמ

 )מפץ הע' פרך לא למה שהעי ומה --- . . תר ינהבו8טחה
 בשסר" אמר' כל פסמ~ס דלבה הדמ-ם 111 ביש, מתר האל סתרתכע(
 סטר מהחח תאץ בשם ק להקש" '9מעי טלש ה"תי כד --- ?דשד'
 חכדל עפש"9 לת-, אגט לקח ש9ר ועדקמ מי עהי טהחיצ הרנ חתדש"ג
 דלא א"נ ראף י"ל ולפ"ז בלב, והש בפה תעע הא"ש תחפקתך, איטך ואל,מדפ
 האדם את להכיר שנוכל מציאות ארהי' ימלפ לא אעפי"כ דקלא, אטב*עססכינן
 לתשמיש אותה תובעה איעא כין די"ל רא", אין האשה טן בשלמא ומעתה קול,ע4
 מבוקשו יארנ ולא נבלוהו ויהפרטכם בקול אוהו תכיר פו להתירא לו. "9ז-רי

 שפיר בסימא משא"כ בו, מותרת שמיר לכן ע"ז, לטמוך תוכל ממילאויתב"יט,
 מתחיל שהוא רקלא בטב.ע אעכ'ח עלי" יסמל ורך לשתוק תוכל י9דוא כיןמק',
 עמ"ס די אטף ]ועיי' עכ'ר, נכט, ת" והוא אותה, ויכיר להארב שריכה עטהלדבר
-חה~ן1  )מק' נ"י .קאהן זיסטאן מרה וכו' החרוץ ה%פלנ הרבני חברי וידידי 

 איא כ-ל. אשתו אינה שמא הי' לא הנטי שקושי' די"ל לי כתב יצ':( ע ד אמ
 כמבואר אסור וזה כעת, עלי' דעתו הי' שלא מנשיו אחת על בא שטאדחיאש"
 כמה לו רש איש גני רק ערז זה ואיסר ש"ש, תמורה במ דדיא כ',בנדרים
- חע"ק. באשה, סשא'כנארס,  )קרפלס( אברהכ( אוהל בשו'ת מצאתי שוב 

 מעאוה, עוש" אינה והיא עולכם קרקע שאשה לפי ומתרץ בזה, נ'כ שעמד יךסינה
 דהאי דמרא מת י"ל ועוד בבעלה, מותרוק סומית אשה האיך פריך 5אלכך

 בסומא, מילתי' נקים לכך כנודע עימם מאור הי' עצמ והוא יוסף, רב ההונרמרא

- ח'(. אות קכ"ו סימן ב' הלק רינ"א שו"ת )וע"'ורךק,  באוו'ת ר!רתי אה'כ 

 במל"ת מהויב סומא אי דאפי' להדש שכ' שלעד סי' סוף חאו"ח שעדיםנית
 בבעלה מותרת סומית איך הק' דלא א"ש לם"ז ל'ת, מן נ"כ פטורה סומיתסשם
 סומא אנל עלי' איסור שום אין בטומית וא'כ לר", אפי' להקאוות דשבעיסאפם
- והבז* נ4ת,טההר - נ". פנחס ט"ה הנאון בתאר' לקמן ]ועיץ   ודרק 

 לימא וכף ידע לא ואי הנם' דפריך י"נ חיין במס' הקהש" ועשךנ'(
 ס"ל דלמא וכרי תרנמלת סצא תניא לא מי הן טוסחין שחשה אצל סצקחב
- ק טצוי' רוב על סמכי' התם ורווקא מה"ת לטף אוחיטה אין בריתאיהך  
 ואנכי בזה ני הגאון מו"ח מ8ש ה' אות ק'נ סימן ח"ב האמהה פרי באפ"תיעא'

 בפפנאק לסדתי כאשר בוכרתי הנה : בזה"ל כתבתי נהשטפווז[ ]עי"שבהמעוו
 )נעדאאת*ש חרל ט*ננענברם יעקב מיה דג*טן מארכע'ר שמעתי חררא-נ'ב(נאשה



ין
 יןמףגנןיקעב

 בחלין התוס' קיארי על כן וצהקשה עה'ת( אפרסשן השמן אפרסמע, נהףש"ת
 אין כמ"ר דאתי איכ'ל והיי תרנעלת ממצא רבינא על דתטהו ע"ב( ד')דף

 כן באמת שכ' ברבי מהר"ם בס' אח"כ מצאתי ואנכי 7 מה'ת לעוףאה5שיה
- עיי"ש, החוס' קוש"לוצץ  נ'י קערעסטר הנאבד"ק הרב הינ"פ לי הראה שווב 
 : בזה'ל והאויב א', טאשואל נם כן אשהביא ס"ב ט" טוף חיויד אשי"ק מהר"םבאי'ת
 דרבנן טפיקא משום ולא ווא רווראי משמע שחוש חזקתו הברייתא בלאשץהטעין
-עץ"אש*  אות הן מומחין אצ"ש מצף' רוב )ערך החים במלא ראיתי והלום 

 נחירה בעי דעכ"פ ע"ז הקשה )שם( המחבר ובן כנ"ל, לתרץ נ"כ קשכ'ר(
 הברייתא דהף תמוהיבם ודבריו עיי"ש, זכיחח שום בלא כך משתרי ולאבטימני'
 וצדה שו"ת ועיי ? בטימני' נהירה שפיר דיו וא"כ ,אצחימה" תרצית דמצאמייי
 ודו"ק. נ', אות כ"ו טי'יהווציע

 השריו"8, פובים בימים המאיים, מיוצר יתביך הדכרמ. באלהואטיים
 כביחם, שניםוארך

 ואוהבו. ידיוזכעתירת
 שווארטץ הכהןיוסף

 נימא באשתה מותר האין סוטא הנמ' פרך מאי מקאויי ! היתעהבשולי
 ד,שאני לק"מ, אבל ? נדה בא.םור נם התורה לה שה4שסינה עדותה ע"דמותר
 דאיטורא מילתא רק דועי לנדה ול"ד שכערוה דבר הן.י א"א חאמש דהרהכא
- נע(. טום'י ב' חלק יצחק יד )שו"ת הכא משא"כ באיטו' נאמן דע"אגדה"כ - ב'. ד' אות ע"ו טימן ב' כרך י'ט שנה המאטףהיין   הצעתי חשנים כסדץ ואחר 
 נץ ציטעפבוים סנ"ל פנחם מויה וט' הנאון הרב ירירי לפני )האחרונה( ענךשי'

 עש"ק ו' ליום אור ב"ה : בזה"ל אח'כ * והשיב יציו(, ן י י ר ר א 1 1 ם רא ג)ראברפליק
 ום' בנוש"ק בחךרשז הדו.ב דגרול הר: ירידי לככוד וכט"ם היעה,ש ן לפ*ק תרפ"טבראערת
 סעסתיה אהואש יעיא., בעיריע תורה מחזיגך דחברת )רחם 'ן ט אר 11 ש ף ם 1 י כע"הכערת
 % להערב פנחר טעט 5י לקרגזי כבורו למען עכ-ו ענייניס, בכמה טרור שאנכי הגםני,
 מקרא לבעלה פסנת שאשה אסרה ר~שרה נרה באיסור שם בשלמא *קי דעתי לפיןן

 אתהן אוצה על בא שסא וחיישינן אשהו שהיא ט-ע לא בסוטא רבא פשא"כ 5ה,1ספרה
 פרהגווה כסה יש הלא אשהו, שררא נאטנת שהיא לוסר יסל האיך עליו, ערוהעהיא
 היא שסא חייארנן הכ"נ פרהצותי ואיכא צניעות (רכא ע"ב ג' בכתומת הש'ם כם"שבשלם
 קפךז רף ובבזם לב, מו רף בשבועחז התוט' כרעבו כן וכסו אשתו, שחיא ומשקרתפהצה
 אדם על רנין כשאנו דוקא זה מחזקי', לא כננבי אינשי דאעשזוקי דאסרינן רהא ודש!יר4ה
 הכן עש-ה, בעלסא איכא גנבים רכמה זה רבר לומר נוכל לא הכ5ל ע5 משא"כפרסה
 ונאמגת כשרות בחוקת דאוקם' אמרינן נאסנת היא אם אשרצ ע5 רנין כשאנו תאכ!

 שהיא סע5סא אחרת אשה איזה על בא שטא ח-אף' :מוסא סשא"כ טדורוו,חצהוא
 ה~הי סופר זיממאן טו.ה המצרטם הגאון רוב בקרענמן כחהן' וירפי בימי הגההצב, ורו'ק.- בעולם, פריצות כטה יש הלא כשרות, בץזקת כ"ע לאוקטא יכולי האיך עליו,44ם1רה

 4וררי הקוצה זצ"ל, טשינעווא דצה-ק כארכו.ר אצל סופר(, ועש הטיקנה, טפר)בעהמץש

 או איא על 2א שמא רק היא ההשש רשם באשתו מווץר :ומא איך הש"ם קאסרמ4י
 פהך לא למה מהיהנ עליו אפרש צמם נשים ששץי סשא"כ עלי, 4שוהה קךבהמחמת
 אתאי ששת ש5ית 184הת בהש בש5ה ש8ת8 ין44ש" פח לגשלה 84תש 18פש אישהר



-
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ג --- יומף זי -ג-נ ע ק - - -  

 הש,ם קאסר סאי הקשו דכבר דז, נטן תירף1 השבתי ותומי עצום, ףקרוק וויאא4א,
 מלאוין נמי ופטור המ'לווע מכל פטור סוסא לר'י הא באשתו שתו סומאאיוי

 הרניש וכבר אחרת, אשה על( בא דשמא בסומא יש חשש מאי הראשונים, כמ"שומעונש
 בר"ה עיה סימן לקמן )ועיין דהרסנא, כסא בהגהות ע"נ( יסי' ראש בשמים בשרתבזה

 להביא ויש עי"ש, הלאו על וסיוהר עליו יש איסור עכ"פ מעונש דפטור רנהי ותירץוהנה(,
 עש.ה, ואפקה זעתה שאשתו ע"א לו ראסר סמיא מההיא ע-א ס'1 דף מקידושין לזהראי'
 לו יש אטור עכיפ מעונעג דפטור רנדן באשתו, מוהר סומא איך הש"ם קאמר ש8ירלכך
 בקירושין הש"ם רהא בזה, חשש אין בסוטיות אמנם בסומאי ומז אחרת' אשה ע5כשבא
 עונערן לכל לאיש אשה הכתוב השיה וסשני חייבת, ראשה מנ"ל 4יץ קאמר 4הדף

 בח"ב הבוללת בפההזה באו.ה הפרמ'ג וכתב עש"הי מלקות עונשי' ופירש.ישברברה,
 ףליכא מעשה בו שיש בלאו דוקא נשטע פ'י ומיבמות הנ.ל רש'י דמדברי י-יאות
 לאהט אשה השוה לא מלקות דל'כא מעשה בו שאין בלאו אבל כרתי או מלקותעונש
 חייבת שנשים מכאן עונשי' לכל בד"ה ע.ב רמ: בפסוים רש'י מדברי נראה וכןעש"ה,
 ףף לקירושין בחידו' הסרי"ט צ.כ ע.ש, מלקית עונשן שהרי שבהורה תעשה לא שעל
 עיי"ש, מוזהררז האשה אין עליו לוקין דאין כיון לעשה הניתק רבלאו טעקה גביל"ה

 על מוזהר אינה בסומיוע לפי"ז עש-ה. ר סצוה חינך ובמנחת מ'טי ליםוד ה'ובליטרי
 כיון שבתורה עונשין לכל לאיש אשה רנתוב השוה בה לוסר רליש כלל לאושום

 איסור שום אין ל:בה מסילא גרידא, איסור רק עונש שום עליו אין מוסא שאישר5גביד?
 מסומא הש-ס פריך לא שפיר לכך עונש ע?יו שאין ל.ה על מוזהרוע אינה שאשהבטו
 וכנפש כנפשו שוכט.ם האוסר בקצירת אקצר טרדוהי מנורל אלם כעזודי האלובעניינים עוי להאריך ויש - קילוס. ואמף זה תיר'ן בעיניי ונראה באשתו, סותר איך מסומארק
 בב'א, וישועה לנאולה המצפה בה-י הדושתיהירירו

 יצ'ו, גראסווארדיין דפק"ק ב"ר ראש ציטעטבוים' סנ"ל פנחםהקי

 - ע"ב מ4מן-

4 ויו"ד. האו"ח מבין 6ני שו"ת מ6ר על וציונימ יהערות-  

 בשלו6 ושבתי אבינו יעקב אמר איך להקשות הביא פ"ט בסי'א'(
 נשישוב העבר על קאי א"כ ההפא מן בשלימית פיחשו דהתם לק"מ, *(,לשלום י אלא בשלום לך לומי דאין ברכות( מם' )סוף הנדל אמת הלא)ףצא(,
- ע"ה, שלימא יעקב אמר ושפיר משטע, להבא לשלום, שייך ולא ושלשםיהי'  

 בשלופ הצבתי : בזה"ל וכתב בזה: יטעטר עה"ת יונהן תפארת בם' מצאתי זה]וראה
 רעויז"ל והנה ? חז"ל כט"ש לשלום לומר ראוי ההי אצל ני לשלום נאמרולא

 יאב'ד רי קואינקה ציון בן טו"ה ונוי הה'ג הרב ירירי טככוד הג"ה*(
 - ן הףו ה.טאכעשי עורך בירושלים, הספרדיםלערת

 ם*מר בש*ם לעוה"ב רילך לפרש אפשר לשלום רבלך להלקי רישנראה
 לשם עתה יישוב בעתדב סצךרם רע' רלא כן לוסר שיז לא בש*ס רושכהי סשח"כריטת



 ף מ יו י ז ננ%ר

 וצאפר קח~ם ומלת לבן מדרמ אלמד יצלא הח8א מן שלם וכתב זאת לתרץניי
 נאסר ולכך הש4טות תכלית וזה חפא בלי הולך הוא כי שלימות לשה החשכאן

- עכ"ד[.בושלום,  שנפ8ד במה שמירה ערך יועין הפלא מ'ש בעיני ותמיה 
 הול'ל דא'כ עי'ש, לב"ע שהכותה לביתו חסירשתו

 ,בשלום-
 לישלוכש וכאשאומר

- ו14לום. פובים לחייםר1א  
 כו1רה במי דטילה לרמב"ם העולכ( קהשף' הביא 8"ט סיי במו'ב'(

 דבים משע קיים לא האב ט"ט ממול דתינוק נהי ותי' בשבוק, גף ע"ינטהלי'
 אולם לעכו"ם קש4הות דאין אף רהרי ע"ז והעיר המי, שליחית ע'י ימולהשסיני
 דאמחשר קשה עדיין א"כ בנכף, רכ וזה מטש, שלוהי' נעשה הסועל אתבשהכר
 מק"ם האב כא* ונעאשה בעה"ב כיד פועל ארר גוי שועל שישכר נכרי ע"ילמ1
 פועל דנעשה יל ממתות דיני דלעגין להעויב יש ולדעתי בצ"ע. והניח ?המצוה
 בנימץ וכמו מצוה, לענץ לא אבל הדיניכ:י על מצווה נח בן דגם ישליחנכרי

 פיפס דשליחות, סומי מישה תקת ]ועין לנבייהו, ושליח נע,שה דאימובקידושין
 -- ודו"ק. הטלך[. שער בשם מ"שושני,

 נח אין לוייהר בתורה המפווש דדבר לטרז הקאיה קם*ח, בס"נ,(,

 אאאי להתי בתיה"ק מפוהצ והלא עכו'ם של פת אסרו איך לאסו חכפיםבי
 כלל ושמקףגן לא דמהתפ נ"ל ? ובסים בלהם אתככם קדסו לא אזשר רברעל

 אוכל" היאשראל היו אותם הקדיט דא'לו כתיב זהיכן וכי פתם, לאטלדקשדי
 לחם להם הקדימו שלא עשפ נבלה וסואב -שעסק אלא מהתפ -שטעי' %אטמט
 ומדלא להקרים, הו"ל א"כ ישראל, יאכלו -שלא לידע ג:ירי דיני ומ.אב עמוןשפו

 בשלום לך בסתם כשאימי רורו י"ל יותר ופשוצ אביו,- לבירז רישיב וורא. הכע:האלא
- לוהי לסי.זש ליבא אבי' ,?בץז וויטר בס8רשאבל  לחיק יש ר1לי לוסר עור ואפשר 
 בעיון ועהן עצש, את "לל יכוין לא יודאי דהוא אהר, בין עצסו על הוא כשסרברבין
- שכו.יעקב  לשלופ ולא בשלום וש:תי ריקא לומר ה.צרך יעקב ראיר:ה "ל עיר 
 סאסד וכסו שלום שם דיסצא כלומר לשלוט ילך רילך הסגץם דאל בורה לשלוםדלך
 בושלופ י אבל ספרער:י אטון יקראנו לא לטצרים ושבלכזו כלומר לשלום לך למשהירןרו
 שם יוקק כעץ )עין בש*ם שתת' בדרך וההיי:ה טסנו גערשק שע:" הסנףם עלסורה
 שטזיי מ-מקום בי להתפ?ל כלימר רכר ?איתו יוהר צריך הי' שיעקב יביון יקר(, המ.בשם
 סוכרה ועז' מממ ערגזול סה לבבו לו ניבא :. בשלום יה.' הרשע טלכן דץיט מממנעהק
 וכן טטמ נעתק שאהיי דהסקוס כלוטר בשלום ושבתי לדצזפלל רמכרח לכן טארהולברוח
 ססט ולברזח לבבי ל:ניב סוכרח רהיה כן לו אירע וכאשר בשלום, תהיי בררךההל1ה
- ונמן. בשלום, ושבתי *מר הוכויש ולכן לעשות אפשיל דף' מה 'ורע סיום' י השטר לו ואסר ללבן יו רנראה יתביך רחסיו ולולי בררך, אחייו רדףלק  

 טפני דוקיד לא רדעצרה י"ל 8תן, על נוהי רכיצד הפ"ו ע? הקואריוע*ר
 לקרפפ דוש דר' הבט אוהו, אוכלין דף' לא הן אם ראפ" אלא פתן, לאכול להםשדןדר
 שירך להם דף' לא או שרזו, ח41' ל'ה ישראל אם אפי ארץ, ירך שורת ספניבלחם
- מאסדדן. פת אתצ יעאן ףשראל קמח אלא רוקא לש דלחם ייל תם שה1,לאמל  קךשאש בז1המן יצוח סושש המי'1  לשעשע לתקשהז םאז עפיטיש לנטן לישב ישייוהר 



שה ף ס יו זי ננ

 וע'ל ומ-8א ולכארה דלמפה[, בהמה ]חיץ והבה בה~, 'שלא 9שוושף-פו
 רז'א, הל אבל ואכלתם, בכסף סאתם תאשבהי אוכל דברים רפ' סקראףהקאית
 ל"ק הכ"נ א'כ קאסה וירקות פירות רילמא אוכל, אלא לחם כתיב לאדהתם
 בסאשטע טאכל כל דלהם בכ'מ ראש"י מ"ש רדוע לחם, אלא להם* *פת כויבדלא
 הכ"נ א*כ מקרכים, הם אלקיהם לחם ה' אשי את כי בפסוק אמר ב6'כפ"*
- פת. ולא פאכל אמשר8"  

 טהא ראי' חתביוש בשלכדה'נ, מצוה יוצאי' אם העיר ק'נ בםיר(י
 קדטו כבר הנה ע"*אש, חי יוהכ'פ של שעיר אוכלים הי' דהבבלים 88פדפמית
 )שת 6ענח צפנת יבהנהות קכ"ו, טימן בחיו"ד זצ"ל אסאד מוהרא רגאוןב1ה
 שימן אףח דוד מרן ש81ת ע5 ציינתי קם'פ סשן נ'( )חלק יצחק יד לקשו'תס*ד(
 ודפח*ה, כאהד ט5ם ושהאחכו עיי*ש ס'ז, טי' ארח בנימין נחלת השו'תמע,

 רא סיסן שמי שנה נהמאסף ו1ין וי*ש[ ניפ בסימן לומל גס נאת]וושכרדר

- חגכי.בד8ה  
 ותפ5ין בטלית שמעוטה בעת אם נשאל )בסום.( ו5"ד במי'ה'4

 נם ]ועחן כננדו שבא וזקן ת'ח מפני לקים צרך אם בביהכנ'ם ק*אשוקורא
 מ'אש נודע דהרי לעמי, רצ-יך פש.טא לדעת' בזה[, ר.'ד טיטן סוףבהעיד
 )כאקשר טאלקיךק .ךראת הוא זקן, פמ והדרת תקום ערבה ספני דאשכרבעדיק
 ביראת יותר חיזוק ,שצריכה ישעה לך ואין יששכר(, בני בספה*ק בזה האריךכבר
 להאריך ויש ות'ח, זקן פני להדר תכין ראף טיש, עול קבלת ק"חש סאוערןאשסים
 חלק יעב'ץ שאילת עיי' חבר א-שת מפני לקום צריך )ואם ואכ'מ, בזההרבה
- קליה(. ט184נ'  

 דלכך דתיר1 נ'ו קידואר. מנ"י על הקהשי' מזכיר נ'פ( )טים; בחיךדר(,
 שלכדהע ואפי' אשריפה דמעת בפמח חמץ הנאה באיטורי המקדחש בפתני' חגילא
 ק'ד, וסי' ל*8, טוסי' אי חלק ייטף בוילקפ % קואר' הבאתי כבר דגה 9לוען

 לתרץ שם -גא וצ"ל טטאלפשחא והנאה קלשח[, טשן תורה" ,ימיל קונץ]הףין
 בצפנת ועיין א' אות כ' טיסן נ' ח* יצהק יד בשו'ת נם רברו ונר8מובט8ףה

 סהמעיעים. להעלים ולא דבריע, על לצין "הש"ה' להגאון מויל ס'א, אח6ש"
 - ר[. סום'י חאעה"? טופר שכפ בשו'ת ]דגין-

 אמרה לא ררפו'ז אלא בוקי, ער ממט ינהה לא :נתורה ורתיו ספורש והרי הפמת,ער

 לנטר, קדחךם באכילת ניזרים היי אם כמי לנמרי, הדךתר כל לעקור ינסיי בחשב4פרק

 סדיט' "5ק יל רק דנזרי בכאהאב5
- הטרז. סורה  יק אסרה לא השרי ראולי ועור 

 בררך רק כת21 כושחעירו אב5 תשיךי לנכרי כמי לחףיא בתורה מפורוש התירוששטשב
 רק תאכל, ביקר ער מפורש כתוב רלא קדשים מאנילת כטו ודיוק רלךזק חירךקלולה

 בהי כח ריש הבייז נךדה בזה לאכל, עכל בוקר רקירם רמשמע בוקר ער ססע עיחל*
 1ו1'ר שפר חעס שרת בשם שם וט"ש ט"ו, סימן נפתלי נית ש:"ת ~עין לנזור,הכפש

 טשמע שלילה כררך רק יהריאי ספורש היתיו טהיב לא כאן נם יסעתה וק"פ[ עעש"
 השף'ז, רשרה י"ל ובזה לאוכלו, להם טותר הי' בלחם אותם נךרמי' היו דאםפהטשב

-  אלעזי.( מנהת שו?ה על בדאגיה קנ'ר סי' "מן )ועיי' -שי'ר. 



 י1םףגנשיקעו

 לאאשתו אשאטר בכהן להסתפק הביא ב'( )אות ס"ב בסיטן שםז'(,
 איסור, דבר תאכל שלא ע'מ ממקיהר"ז

 והלכד-

 גפ חשל דינו מה תרומה, ואכלה
 ומותרת הוא כהן אשת עוד א"כ נט, ול"ה איסו' דבר ראכלה נאטר אםזה,

 רגפ א"כ אסור דבר ואכלה ישראלית והוי קיים נט נימא ואי בתרומה,לאטל
- ?נתבטל  1ט1'ח ר"ח, סיטן שני חלק יוסף כף5קט הובא כבר זה דבר גמ 

- באריכות. רנ"א סיי עיי"ש הל, הגט ראין בתשיכתו העלה נ"ידגאון  
 של קטן קורפ כטין בבצים שנמצאימם בטה שם העיר צ"ד, בסי'ה'(,

 וס"א ס' ס'מן ג' הלק יצחק יד ב-ש"ת עחן ! טותר" אם "מליישליך" שקוריןבשר
 טפה[, קצה בעל מ' צבי היים מו"ה הרב לממי תשובה ]והוא בזה,שהאריך
 בערענסאז )ראבד'ק נ"י צוקקער אליע,ר מו' הגאק תיב דודי תשובת אח"כוהביא
 יד ס' בשבם וכ"כ כז, מורים נאליציען רבינו שגם והעיד להתיר, חשדעתויצץ(
 .-- עי"ש.יהודא

 רשא לדעת נ"י דסערענמש הרה"ג כשם העיר נ'( )אות קיא בסי'ט'(,

 עבר חצי א"כ תוסיף, בל משום שהזט"נ מ"ע לעשות אסורי' דנעדם כ"ט()בר"ה
 חלק יוסף בוילקט נדפס זו קישי' נם ? שהימ"נ מ"ע מקיים איך הוין בןוחצי
 אביהם(. בארות )בעהמה"ם נ"י סילאש הגאבר"ק השיב ךפה פ"ב(. )סימןא'

 חיב אם דיתנה בתוה"ם תפלין גבי סק"ב בא"א ל"א סי' באו"ה המים"נעפים"ש
 יטל זה יבאיפן עיי"ט, סציה ליצם מניהן אינו לאו ואם מצוה לשמם מניהןרוינו
 לשם עושה אינו עכדות שצד ויתנה הטצוה כל יקיים ב"ה והצי -צה"ע מילעשות
- ודו"ק, , בכ"ת עובר אינו וטטילאמצוה  

 ו' בכורות בגמרא המאו לא טדיע הקשה ב'( )אות קכ"ו בסי'יו"ד(,
 טו'ח 'של בכ"ק ראיתי זו קושי' ? מהלב שימם ולבן )ויחי( טקרא הלבלהתיר
 הערחים א' ובתוך דהילזלא[, יוסא בסמרי נזכרה ]נם ספולין הכ"א בשם ג"יהגאון
 זאת, לו הז:רתי שליפ"א מווי:ניטין ישראל( הפאררע הנה"ק טרן עם לי-שהי'

 עוד לבנים יהי' שדהשיניס עףנים" "ולבן בפסוק שהפי' ראפש"ל דלק"מוהשיב
- עי"ש, יהונתן בתרנום וכ'כ והבן, ההלב, משתייכם לא אבל ההלכ, טטראהיותר  

 היפב[.- 1ד1"ק זו, קוש.' נ"כ מיושב ק"ע סימן י"ד הלק יוסף בוילקם]ועפימ"ש
- ח'. סימן היו"ד שמימוך רב"ם שו"תושין  

 ט שיש בטבעת מקדער' שאין בטעם כתב ב'(, )אות ר"ה בסי'י"א(,
 דרך עפ"י צ"ג[, סיטן א' חלק השדה פף שו"ת ועיין ד,צומא, טעם ]זולתאבו
 והסירותי וכתיב בקדואשה, בטהיה ה' שיעבוד הנשואין תכלית דעיקר דה-טזטוסר,
 מ'ק שם 6י' ובזה צ"ד, סימן ד' הלק תלפיות בתל כ"כ הנה ! האבן לבאת
 ככלה כתיב חסר פירטו"י וט' כתובים אבן לוהות שמ לו ויתן לדבר ככלתוויהי
 אבן הי' חמרם כי הלוחות נם היו הנ"ל וצלם דמות דהנה הדטיון, לבאר ויאשלחתן,
 דבר אשו מקום ובכל להיצה",- התבלין שהיא התורה הוא ה' דבר כתובועליהם

 ט-שני הלוחות על הרות היות האותיות כי ונימוח האכן סר נפגשו יחדיו ואבןהי
 ה*חות של הדס-ק והוק נע.ם ומעתה מיצה"ה חירות וה" האבן וברחענריהם
 לט די הנאוים ע5 ]כמשרדל הידוע' לחמא פרטי תב*ן היא שכלה כטו כילכ5ה

 נאראין ובעת - עכ'ד. כללי, תבלין דקתורה ק החטא[, טן אוהנו-שסצילות
 ויחשראל' טישה כדת זה בטבעת 4 מקושת את "הרי לפהצ א' פעם בזהאטיתי
- ורו"ק. ומצלת, 'טטנינה התורה כטו מחמא אותו יצילו דהקידושיןוהיט  



קי יוםףננשי -- - . . -  
- - . .

 בז8נה ממל %א שחלה בטר בתינוק שאלה ע"ד רכ"ז וסי' ריפ, בםיי*ב(
 בוה טצאתי ן קזדם *טול או קרם הפדון לעשות יש אם הבךא ל"אובים
 ששה טעושה והביא ז', סיטן ג' חלק ראעוונה שנה טציון בתורה נדיהתאוובה
 קודם למ5ו להלכה ופסקו תובב"א ירווש*ם בעיה"ק דאשכנזים הביד"צ אצלאשדי'
- אלף[, שאים ס' שנסוף גליקופים ]וע*ין דבר, ייס וכןדמריון,  רווהו עוב 
 הבמת כורת פסי ועין יץ סיטן או"ח טלכמשל דברי בט' תשובה והגענק
 אסאר סהשוש זבאוו'ת ד', אות )שבהשטפות( ש*ם דברי ובהערות ר'ססוסש
 - עי'ש. גמפתחות, וו( )חלק סופר וגילקופ רס'גי סי'חיושד

- לפזקי עתר למטשנ"ם ל.ב כי יום ב,ה-  
 מבור ךרושלים, ציון אבלי בין בכשליפי וינחם שטהי הי בעיר בנחמהייראדה

 מ,ה חרעוים, חכם באנשים, המופלא ובקי החייף הרבני ירינשאהוי

 ש"1, א נ ר א ט בעיר יקרה אב; נ"י, פאבעריעקב

- וכי', ינר זל"ה הצדיק אביו מר סמטירת הקשנת' לנילדאבון  וע'ד 
 הגאץ בשה נשאל כבי הנה ? כת"ב כטו "תתקבל" אבל בבית לומר אבםשאלתו
 הטנהנ ל"צב כתב ש"ע סי' היו'ד שיק מהר"ם בשו"ת אולם כשר(, סיטזסהדו"ת ש* בשו"ת )עיץ שיטש סנהנ שהוא נאטת והשיב זצ"ל איגר עקיבא ר'טאוה"נ
 עא"ש, אומי רד ז"ל אביו על טתאבל הי' כאשר עצמ ההש ומיט אופנים,בשני

 והנה בד'ה שעץ סיא אנלות הלכות על שאול דברי ]1;ין נהונ, דנהוגובסקום
 דבאון זקיני בשם לי ונאטר ב'[, אות ק"ה סיסן א' חלק יוסף ובילקטבשנת
 לפני שבר בעצמו האגל אם כי בקדושה הורה אשר זצלה"ה אריי כ~לבעל
 טתפל*ט אחרים אם אנל כהנים[. ברכת לא ]ונם תתקבל יאטר לא אזהתיבה
 כטו א'[, אות פ4פ סיטן לקסן ]עיין או"א, וגם תתקבל אוטף' אז העטרלפני
- אחרת,פעם  

 שלדעתו בלילה', מנהטין "שאין דהטנהנ כדבר חקי ואשיב'(
 הוא.

 כטה נ"ח( דף )טו"ק חכז"ל' דלטדו טציט ואדרבה ירעתי, לא אנכי גםפעוש
 ושם ומ' לארץ אתו וישבו י"ג( )ב' דאיוב טקרא אבלים בנחום גמרתאהלכתא
 עפ'י העולס לטנהג סטך יש ואיי ! ,לילות' ושבעת יסיבם שבעת : בפירושכתוב
 יבק במעבר שסצאתי עפהטסויי

 הנדי
 עמן ל"ה( פרק ה' סאטר צעס )אטף

 לשטאל יעטדו והאבלים רחסיכם. הנבורת לעורר הדימס טהוק היא אב*םנוום
 טדהשר איצא שסאל על רחמים עציא יטין להגביר האבליס, 5יטין והטנחסהטנחם,
 ב5ילה, טלנחם נטנעים לכן תקיסין דיני תגבורת שעת הוא דלילה כית א'כעיישקש,
 במקקי', כטבואר ב*לה רחטים של טדות י"ג אפים נפילת אוסף' ראיןוכין
- ק'פ[, סיסן י"ב חלק יוסף ילקט ]ועיןודש4  עד אבל טנדם" שאץ וטה 
 בר : תאל פהח יקרא סטד.ר הוא דמקווץ וטזימה דעת בס' כתב דהצלקמ.יום

 היד ופ" ניכרדנ הפנים ששרת לסה אבל של תוקמ יסים נ' עד איטףקפרא
 טנחשי עתנא דאין ]ובהא -- וי"ש, ה% על תנחוטץ סקבלין הוין כוו דדציטוצה
- וצילן* חת"ם הגאק בשכט מ"צ צ"ה. סוס"י י"ד חלק יוטף בוילקט עייאב5  



 יוםףננזיקע"

 אדם דאין כץ טע" ריפ סי' בירד דו6'א דכ' בהא הקיאר' וע4דנ'(
 כיבור סצחע ק"ם בף אבימי אבוהו ר דאטר ל"א פקטץאר' אביוי אבי בכבורחשנ
 רדהפ אבבא קרי אבוהו ר' דוה וכנ אביו בחיי וםאבוסר *' הוה סמכי במחפישח
 אבהע רי קרי דן' כי השפ"ה דש4ל ססמ במ "י שמ יפירשיי לי', ופתחואהל
 6דכ' וטשטע ע'וש, *לך מבמו לאחד טניח ואינו ל" ופתח רץ אביטי דוהוכו'
 לכשרח ונראה *קינם. לפריח התעוררו נ8כ דהום לילך טבניו לא' טניחדאיט
 טאש8 התעררו דהתם די8ל רא" אין טושם לעניד 9 בכגודו חיבי' נ'כ דהםמאים
 השביטי הדלת. לפהוח *לך לפרוח יצפרך לא שההש בכדי אביהס אביטיכבוד
- והבן. בחדאנ'ד(, טההש'א )ועין באביו, כיביד לק"כם אשרצה מושום דגיחםלא  לשקפק ט'וש ו'ל ביספריץ דוד ר להנ4ון דוד בית בס' עי" דרט'א דינאובעיקי 

 עאררת שנה בהסאסף ונם וינש, פ' ר"צ חטדה כלי בס' ]ועיץ השכם"ל,8%לשל,
 סיטן חאו'ח טבין פני ובשו"ת ע'פ, סימן יעקב שאילת באי'ת וכן פ'פ,סיסן
- נ'[. שתקעשד - ל'נ. סיטן נ' חלק אלעיר מנחת שו"ת ועיין   

 אשדערה הכהן כר" שטואל הרביט נושם הביא ל!י, טחנה בסי הנהואגב,
 פעם חהו במם, בני על באבלות יושב לא הוקן אבל וקינם, על בנים בניליקשב
 דעת .וסף בס! וראית. ? נטי להיפך דא'כ תמוה, והדבר בניך, יהיו אבותיךתחת
 טוכה וברא ברא טוכה לא דאבא טון דהסברא שכ' )בסיפו( אשע'נ ס" ע8רעל

 טחוייביס הם ונכם קצת אותו לזכות יגו*ם וקינם על ב'ב בשלטא א'כאבא,
 טה יתיושב ובוה בניהם, על בהוקן מושא"כ להתאבל, צהכים וששיר וקינםבכבוד
 ח"ב דאץ במדרוש, כטבחשר נ"כ יעקב בפני שלא יוסף( )על התאבל לאעהצוזק
- הב'ב, בעד להתאבלהזקן  יוסף מת לא דבאטת התם דשאני לק"ט ]ובלאףה 
- ודו'ק, בפניו[. רק התאבל לא ע'כ לו לנלות רצה לא ויצחק פעה ארעקבדק  

 יאשועות טיני בכל רתביך אותו, הי ינחם הפתיחה, טעין טסייפוהעי
 בהפתן. הכותנ 3לונ'ח ידידו ונפש הפובהכשהנ"פ

 שווארפץ הכהןיוםף
- - - -

 - ע"ה םימן-
 דר' טק:טות, בונ"בה ב,ש8ס הובא וה כלל ! הטצהת טן פפורפופא

 החקים הטצוות ,ואלה קרא אטר דר"י דפעטא פו. ב"ק בטפ' ]ועיין כן, ס8ליהורא
 אש בטשפטים שאיט וכל וחקים, במצות ישט בטישפפים אראעו כלוהפהשפ5יפ

 וה, פסוק טצאת. ולא התורה בכל דש"שתי כי תמהתי ומעוום חזקים,בפשךת
 באטק4שרפץ רדוו להנאק הש"ס בהנ"ה פצאתי קיב ? פותר חין סיביםוושאלדר
 והחקיס המצוה כל את אל~ך יאדברה : קרא אמר דצ'ל וכ' בוה, שעסד%*ה

 החקים הסצוה וזאת : קיא 4ע כ"ח(. ה' )רבחם וט' תלסדם אשרוהפוששפים
 עאר' לאהן נאטר בשניהס אושר א'(, ו' )רברים וט' ה' צוה אושרוהסהש5סרם
 בטשרת ונם המשה4 ,וושת צ8ל כי באטת קשכי היש"ם בנלית ראיתי חתהיישקא
 ח-ז סיטן א' חלק קפטת הלכות בשו'ת וורין עיי"ושי וה קרא על רושפדוששס
- בעשי'[ "צמ בלטידה ש"צט כל ועשיתם, ולמדתם דכרוב6שופ  הפרט'נ והנה 
 בלשת אבל ל" פפור סס'ע דדוקא כתב כ'פ אות נ' חלק לאו'ח כולותב8תיחה
 ב'(, משה סוף הימך במנחת הובא ע"ח, סי' הוקן לר" הטכרע בס' )וג4כוייס



קעט יוםף-נניי

 בעין ]ועאן ש"וש מל'ת אף דפפר כתב קי'ב סיי חש'ח במהדו*ת רטנשש?ם
 4סא כשרה, -שחיפרצ ששחפ סומא פסקי' למה כי קשי' ולפ"ד ס'[, מערכתזוכר
 השם טובוצ, אכל זביחה בר אשהחש מי ואכלת, וזבחת ק-ימ'ל דהא נבלה,דדצי
 נבלוע שפפרצ ותהי' הזביחה על מצווה אינו א"כ מלשת אף פפי רכומאאטר"
 הגאון בזה העיר שכבר ראיתי שוב ? מה"פ 8סיל נ"כ עכרס אשחיפתוהרי

 דעכ*ח באמת להוכיח ]וכ' 8' סעיף א' סי' ליו'ר בהנהותיו רל אינרטורוע*ק
 באן'ת כן שהק' מצאתי וכן ש'ש[, ראשרמ-נ כמאיש טמ"ע פפור דסומאצר4ל
- ד'[, אות ד' סימן פףר מבין פני שדת ]וע"ן ק'כח, סימן ח"א ב,שמיםהרי  

 אשהה8 4 והשע זצ'4 מפאלפשהא הגאץ כמד את עה דבר אחיכושאלתי
 ל"שתמיפ דלא יא מ"מ כרא, קהמ'ל לא אנן דהא ד"ל הנם נטנה,הערה
 התופ' עשימ'ש בפאויפות י"ל ומ'מ פסלה, סומא ישחיפת רס'ל מיד ראיכאלוטר
 מנהו כ-תות בני לאו הא נפ לכתוב כשריס אמאי וקפן בושופה רהק' כ'בניפין
 ב*כ חשיבו עכאויו נס מנהו ב"כ השופה ונ,שתפה הקפן הנדיל ואס דצאילות"
 כאויה קפן שף8ת מחע א' סי' במהדדת הטב*י קהש" ג'כ מתורץ ]ובזהעי"וש
 בר דאיט משום תפ, לכתוב ששוסל כמו דוא זביחה בר דלא אמרץה4ש

 ישם(, ובפרמינ כ'ז, ס'ק א' סימן בוש'ך )ועין עיי"ש, מ.ה בניפין כמבוארקאררה
 נתפתח ואם הואיל כן ייל בשומא והכ"נ *מ[, פרפ פ'1 כלל סופר בעפהייץ והב4 ב'ז, חאשיב עכארו ונם זביחה, בר יה" רכארנדל מא%ם "ל הנ'לולפי

 כ*נ בגיטין אשם ועיין זביחה, בר ששיר טקף נמי השתא זביחה בר הףהסומא
 ראה ושלא פומא בין יוש ךלוק טה רכ יובן ]ובזה וט', עתפתח בסומאבטחני'
 ורוע( אור בושם כ('ז ס"ק -שם בא1"ך )ע"ן אוזדטיצ פסול דאז ימיו כלסאורות
 קאררה בר ראינו אף תפלין לכתוב דכשר בקטן אטרינן דלא ומאי 1ד1'ק[,שסולה, ואשחיפיי זביחה בר איט דוי ואז להתפתה דרך אץ סוטא דטלד רכיוןטאיפ
 ואכ"ט, במי'א הארכתי בנפ, תוסי כם'ש כשינדל קאררה לכלל ריבאט,שיס
 יוסף בכוף ס' בשם אשהביא קצ'ה ס"ק א' סיטן תאוובה בדרכי מצאתיועתדה
 דאשי' ויאי דזה וז"ל: שס וכ' סומא שחיפת על הנ*ל בקואשי' מכקשדיע"ש
 נצפוה שלא אף ישראל בכלל הוא הף מ"מ המצרת מכל פפור דסוטאלט*ד
 לא סומא אבל נכף רק למיעופא אתי לא בעכ"ח תבחת דהפסוק ר,ושחיפהעל

 מכל ,ששפה הכשר לענין סומא נרע ולא זביהה הכ,שר לענין זה מקרא81יפעפ
- ח'[, סיטן חסר תורת קן"ת ]ושין עת'ש,ארם  

 בקשק דומ"ן )כעת נ" עה'ר צבי פיכם מו"ה וכוי "ונ גיסיוהנה
 תישץ צ'ו בחלין רבא אמר איך הנ'ל הנוב'י לפד"ד אותי הקושה יצאו( מאדה'
 בנא%תיהן אדם ובני באשיי טותר סומא איך דאליכ מסימנא עריף עץ דפביעתכ"נ

 עי' לו א'כ עבירזת טכל פפור הוא הלא טסומא הוכיח מאי וקשהבלילה,
 עובר ואחצ מל"ת רפנ%ר איסור בו 4כא אשיצ אינה אאה בועל אשרישרש"שה

 שש דרנך המנחת דהנה לק'מ אים ע'ב[, סימן לעיל ]ועין ? רא"א לאו%
 שנם מצהז אותן ט'מ מלאווין אף הסשךות מכל פפור דסומא נאמר אם דאףכ'
 ]חצין ע"וש טב"נ נרע ארהי' סברא דאץ חייב. הוא גם ע4הם טתהחן נהבני

 ובמאסף קנ'נ, סיטן פ' חלק יוטף רלקפ ע"גי סיק ח'א רא,ש בשכיםש:'ת
 1פרע מתדו, נ'נ גם ע-יורע מלף ע5 מש*ב ו'[, שת פ'ב פינץ רביותשנה
 שש סעץ דור פק אשוית טעין חהבף הנט' שם רקישה ואאדר בוע חיב מוטאנם



 ס י י י ן 3גקפ
 דאשי' בפאיפות תיוין נא הגאת וט'ח ל"ו(, סימן ח"ג איח חיים מחנהובשו"ת
 הש'כ ממזה ממט הולד מ"ם א"צ אשת באיסור ם מוזהר אהע דטמא ממאאי
 פ8ב דסופה בירהצל1 )וקריי ממזרם, להרבות יבואו שלא באשתו לאסרו לטדף'
- והבף שבפ( קיבן היף העדה ובקרקהשה  השדה8 "עשר בקתטרם ]תיין 

- עיב[, יע דף קדהח"םעל  
 להנוב" ראיה שהביא י"ז סימן )להטלבים( החים ארצות נם'דראיתי

 הואיל אמרת ואי מ"ז בפסחים הש"ם מדפריך מלית אףדפנור

 אחר"שי-

 לא
 ארח"ב דסשכחת הש"ס משני לא ואמאי צפו, דם לכיסוי והד דואיל*ח"ב
 דחד בו לומר ואין דחר-צה, לאו על שחייב דר"י א*בא בסומא לארןבאשמנה
 שרת )וו111ן עי"ש לרא פטור סל"ת דגם ועכ"ח דכסוי, מם'ע פטור דהאלכיסוי
 דלעולם ראי' אץ דמהתם תמוהים ודבריו וי(, סימן )הורהיטץ( ראשגושסים
 לאוקסף א"א פ"ו בב'ק כמבואר ממלקות פטור דסומא כיון רק בל"ת יצחייב"ל
 בילקה"ג )וכ"כ ודו"ק, איירו, מלקות לענין דהתם בסומא וכר חורש דישמתני'
 הטגיל "ל בסומא דגם לי כתב נ"י דטאלפשדא הנאק אולם ע'ב(, לפ דףח"ב
 העבחפ שליחות ע" העשה שמקים שפיר משכחת מ"ם מכסוי דפפור דנהיהנ'ל,
 לעשות ףכול כ'ח, סי' ושו"ע בגמי כדאמתנן יכסה ששחט מי הוא ד1יןדדא
 יחד ]ועין במיר(ה, כמו שליחות בהוא דשייך דוגמתה במצות כמו לכיסףא51יח
 דכין וא"ל י"א[, ס"ק בש"ך ש"ה סיטן יע"ש בפדה'ב וכן ט' סשף רם'הסיטן
 צד אויש דכל כ"ג קידושי' דיעיי' ז"א משויא, ל"מ שליח גם עביד ל"סדאיהו
 כית והכ"נ שליה, להעשות מצי שחרור בנט שם כמו זה בענין שיכות לוארדי'
 נרע דלא מכסף השוחם לפמור סעאיו מהני סעצסו סכסה הסומא זהדאם
 אריך וממילא שליח, למיהוי מצי שפיר לכן מלכסות פטור דנ"כ הרוחמכסהו
 ב חלק יצחק יד שו"ת ]ועיין ענ"ד, נכץ, וזה צטר, דם לכיטי דחזי בי'לומר
- ג'[. אות קפע וסימן ניגיסימן  

- לפ"ק, תרנ"ז שנת אדר כ"א האנשודסץ פהכתבהי  
 שווארטץ הכהןיוסף

 טיה הספורסם הנאת לי כ' אשר א' קושיא פה להצינ אתיוטקום
 ר" אמר היכא א"כ המצוות, מכל ספור סומא דסובר לר"י מרוס", נ" דןטאיר
 דהיכא הרמב"ם דעת טדע הא לעשה, הניתק לאו הוי בטתר דלאו טקנמותבכמה
 תמורח מה4 פ"א ]עיין לעאוה הניתק לאו הוי לא מעשה יוהו טללדזהלאו
 א"נ חייב, נ"כ סוטא בלאו אנל פפור בעשה דדוקא הפרס.ג לאשיפת א'[,הל'
- וצע'ג. ? סעשה יוהר כלל לאו כולה בכה"ת מ-שכחת לאלר'י  הראה אח"כ 
 במנחת הקשה זו קושי' שכעין נ"י נר'ב ליב דוד מףה וכו' הה'ג טידילי

 אולפ כ"נן כלל ירדים גינת )ועאן עיי"ש, נערם, לענץ ד( אות חי מצוהחינוך
 וא"פ ממט, תותירו דלא ל"ת על" קאי לא הפסח מאכילת שפטור דסיא8שר
- 1ד1'ק* דגל"עי לאו וצי שפיר דטתר בלאו ח"בים דגיטם וסוסאנישים  
4 טטפתדות, רמד ס" חיךד מבץ פני שו"ת ו1ז ר(, אות חאב בילקהצ)וכ"כ  

ף - - ק



קפא יומףננזי

 - ע"ו מימן-
- הצץ באנה?אר לפ,ק תרע"ב א בי נ,ה-  
 שמואל םףה וכה החרח הסו8לנ מתיתוקק, נעשא ה"צקמי ערדק,מלא ופטי* פשן ויהזיק, הרבני ירידי לכנךד וינץות, רבוה כרמוע י-ק בנבוההידהטוכן

 יצץ, בארטפעלר בוק ניי ראטהזנויל

 אחת 'א'8ה עיד אמשל ואשר ע"נ, הטעט יעטפ-א קארטשע הז5יק"מ
 קימשל חהנה לעישור, כסא בין אחותה מתה כי יש8עה העעל"8 בחוהם8סאקשר
 שבילה ליל הניע ובחוהשפ נווע, שבצנעה דב-ם אעפהכ במועד אנ*ת ושןאף
 פצאו לא יען רב אבק העלה חהענין בזה, נתווכחו ד"שם הת'ח כי היתר, רף'אם
 נפ01קינם, טפרש הק

-  נשל הי' הה8א ולטם להכריע, אנכי מי הנה 

 בשבת רק נתע ושבצנעא דדברים אשפמק אבו(( מהל' )פ* הרמב'ם דעתדטדע
 דאמיען כ"ה מסתה לדב-ו ראי' דמביא אפ-ם בוטער ]וורין ביו'8 לאאבל
 ד*וסו כין דם"ד "ל הרמב'ם ולרברי פארפא, ופ-ך בסוכה, ח*ב אבלעשם

 בזה* דבריפ א-כות קל'ח סיטן לקמן )ועין חוירו כעין תשבו ל'הבומשפיוש
 סיםן בב*י )ע"ן עלץ הולקי' ריש ואף ברנל[, עשבצחא דבר רק נווע דאיטוע*כ

 לדוזיר* בכה'נ עליו לסמוך ויק6 באבל, דגמקיל כדברי הלכה ריי ואו5םאוצ"8(
 שבצנעא דברים נוהנ בשבת ת"ב דכוטחל סי'פ תקנ"ב מי' בארח ע8ימ"קש י1לעור
 להקג יש הכ"נ וא'כ וש5'ה(, בשם במנ"א )עיי'ש מותר, פבלה ב4לומשפ
-ורגן*  שיגחש נ"ו( )אות אבלות 8ערנת חמר בשדי רהאמין ומצאתי ינעתי עווב 
 מותרת בחחה'מ טבילתה ואירע ברנל מת לה שמה דאאשה המשחה שמן פבשם
 דבר אפי' נוהנ אינו ברנל דכשמת כמ"ד הלכה אי מ6ק ס'ס, מישוםלפבל

 מצחה בזמנה דפבילה כם'ד הלכה שמא דנוהנ כם"ד דהלכה חשתילשבצנעא,
- עי"ש, אבלה ביסי אף לפבולומחזרה  שעריפ פתחי ש-ת ליף בא ]אח'כ 
 הביא ועוד חנ"ל, ממעם להתיר באמת ופסק בזה, ג'כ אאשאל שי בפימןואיתי
 ם8וו לשמש אשר רעטן דבשנת ס"ד תקע'ד שי' 3אושח דמשרט טהאראי'

 יוש כי ואם פבילה, בליל להקל יש כאן וה"ה טתר, מבילה ב4לומשמ
 נשאר אבל העניינים, לדמות דאין המובן, מפעבם ראיי אין דמשם עעלהאר3
- עיש[.נהואתו  חקאן4נן 

 לטכה. יטוהגה
 הכלי למלאהן ק"נ בסי' וו-ר וצ'ל החת"ם מין מ"ש יבימו

 ע8ה פי' חיו'ד סופר כתב ש-ת )וע-י ע14, נשרף שקש כ'כ רתלק אשנילי

 ק"א( פימן ירד ארק מהר*ם ושרת ורס"ד, קי'א סי' ורו"ר מהריא וחט'ת פ',וסי'

 בתטר הקדירה לתת והו*ו, [ יוהר וברור 1נכ11 קל דרך עוד מצאו דבזסניטושמעתי
 הלחם רריית אחר עד שם תשאר וכן פי' על ינפותה וכיו"ב ו(חכ! א8"תקודם
 )ועי' קלקולו: עוום בלי וחדשה מלובנת משם ורזצא שתצפנן ער יד נה הנע1לא
- ק*פ(. וסימן, 1' סימן טף א' חלק יצחק ידאן'ת  דרט פ' קבלהי אט3 
 מאוד ער זה בענין ישהאריך ב' ס'ק קכ'א, בסימן שם ואיתי חם"טי, הלקהשובה

 * לעעית, מה לדעת בדבריו לעיין הוהאה בעל לכלוראוי



 ף ם ייו ז נניב

 בטצה "ש" דאץ קרא דצהך הא 4 בשכה התת' ק"י ש וט'שי(
 חצשאו פבל, של פצה לאטל בכפאו קרא דש"ך טצהמע, מעמם ת%ל פבלשל

לאכי
 ]עק חילם וורן זיא דגה ! אמס ד" דהא עגה ומצהנ-ע 'צא, טצה

 ס' ומיף קמ"* מעע מ חלק יקרה אבן חשףת קעק. ט' חארח פבץ פמשהת
 אים מ[, אה פע מש יקק האה מפ ה-ש הרנ נאם ויחש" מפץ9ב

 חעפש משם כפ' הישי מתשן בה4 הרמבע על פעמ דהא לפלפלעשעמ
 הצה ישו החתו קנם טפץ הלכך טעכב חזטר רק מ"ת לקים באטתחפץ
 אכל כשרה, מצה לאטל בטאו חקא הה ה"ראלק ישמפש הוצץ קכב יאאמ

 טועיל אינו ולכך פבל, אישר מעום רוצה אינו הנפאש נם בזה פבו( שלבטצה
- נ'(. אות כ' דף פפח" עט'ס ושסרם דע בס' )וכ"כ וזץ'ק,כם"  אי'ת ועיץ 
- איברא בד*ה ט'א סיסן ר"ש נפתליבית  כתבתי טלכם, התופ' קואר' וע*ד 

 ללב, לו ורנזול להביה אטי דאחד היכי קרא דצייך ערץ: 4"שבבחטץאר
 לכפ מידי לאחר, פותר דנזל וכערפ' דאשלד*ע מא%ם כאן 1ן טצרג*ע מצדיצה
 חפא על לכפר הראאין ביום לכם ולקחחבם הסדרוש לפראש אטרתי ובזהלעונ
 דברי לפעע יטל דף' דהנחוש בסנהדרין מבהשר דדגה ! אדה*ר חפא דדימראישון
 וד"שתא חיב, ודהשליח שלד*ע ושאץ טאוום חיב השדהאר וכף התלמיר ודבריהרב
 דצר'ל טצדג"ע, טאשום ת'ל לכם למ'ל וקשה לכם, יקהתם הסודוש, אשפיראהי

 השפיר הדעת בעץ אדה"ר חפא וא'כ לכם, טשים אמר בליב אפ"הד*השלד*ע
 טסני *" הנאון טו*ח הבש זה ןודבר ודרק, ראשה, טעושה על לכפר ייאצריך

 סה"א אמ"ת ועי" עי.ש[, נא מטונקאפש להראב"ד חו בית הס' עלבהסכטתו

 -. לע ס" חאו*חהכוע
 בפדיה ראשראל התוה קרן להיטת סצפה באהבה הדרש הריזץ בזהוהמי

 תורוה? לקשסור בדרכץ, ונלכה סאורחותיה ויומ למ אפב והממרב, דפובה'
- פנים. אל פנים נשטע אלקינו ינו בתנש, * נעלההצקותי,  עןוארפץ הכהןיוטף 

 - וו סימן4
 ושניפ, בו אושר לא"ש ס8ליש בברכה וד יברך ממצרים, "שראל צאת *תלמועד

 "- ב בק"ק נץ נאלד,שסרין וואלף ץאב טףה הד, פהרוש הח ד%קחחיל יושרונ בסבדה הויערהי אל שיע ויייב הננה- הרבני שמימ יראתתורה
 הרה י ר א דוו וא

 שסא פצה *גלת על מח לא לפה בשבת פסח נשחל יקקיאשר
 4לב טף בשנה רשא וצדש וצדטת ללטי מי אצל י1לךחמהעו

 שעי
 ל6שד

 ]ש י ש' חע ד' נ1וד ח"%ב מ8אל הקשה ק מ שטעתי ---וצרכהו
 נצר ונאםת י4 קר1' המא 60לב %ו הוצרה פרש א' נלל חאא ש1פובעפ

 טתוץ ]החעח ו%שף, בהו שכה נש' שף ימ%ע ושי בעל האץ מהוקי
 על פטעץ אם טושם הכל אץ וימם ד' ריכא בליב דחקאקש,
 ,שרת רדץ ש"ש[1 בשצה פשאע אווש ופלת על 4צ ללבנ1לת
 %4ץ וואה ועמד -- לאה נאק חארח )מטמם צדקאמי



9ג ף מ זייו ננ

 שת כ שער המחד מת בשער מ חלק השדה תמאות ל% בהמעי מ"ש]טלבר
 ר*ה ו' פרפ הנ'ל סופר בעפ ]שהביא אור ההירה קהש" בצירהש בדגשה[יא

 הבקי, אצל לך שמא בשבת דהיין על לקדש שלא רבק טרו לא טדועבס8ר[,
 הש שטץ חכדל נזרו אטאי מקש.' האחרונים דהנה עי"ש, הקידווש ברכתללטוד
 לחת'ם ]ובביאוחם הממ'ג בשם שכ' בע'ם וראיתי ? ופטוי מצחה בדבר פעהיהי'
 בעטר ה" לא הגדרה דעיקר לתרץ ז'[ ס" ח'ב האושכול ס' בשם ביצהעמףס
 טצה-ש בדבר טעה הוא דהא פפור באטת )דאז ללמוד הבקי אל כארלךדוילכה
 חמ לביתו יחוירם בו יצא וכבר שתקע לאחר הייע החזרה בעבור הטירהאלא
 למה אוהקי הר, שם מבין ובזה 1 חד,ש דבר והוא מציה, בדבר טרור עור דוילא
 טאמא הי הטילה קח-כ( הא וקשה ביה"ר, לטוהל התינוק שיומד במירה גוחלא
 ע"ן רסוכה, פ"ד בתף'פ כ' וכן חולה, שדוזנוק המילה לאחר ורק עצטו,4שוה
 לר"א העים קהו' בזה לתרץ אמיתי )וטאז סמ"נ, דיה א' פיט רגשלבעשס
 ? יעבירט שסא נזירת לי-רי' שחך איך א'כ אשבת דוחה מצוה מכארףדם'ל
 הי' לא הגזירה דהף לק'מ הסט'גוליברי

 כקרי
 גזירה אין באמת דאז הבק., אל

 דהגדרה אלא לכתחלה, להו"יך וטות4 השבת, את רוחין מצוה טכש.ר דת-ילרק*י'
 תינח רהא נמי י"ל מעתה וק'ל4 יעבירנו, שטא נזחי ושפיר החזרה, בעבורדיתה
 הלא וקיתש, מצה גבי משא'כ בהזרתו, שכחה שייך טנלה או יולב שו8רנבי
 טה לו יהי' לא וא'כ הקידהצ, את שם וישתה הבקי אבל השצה את ושםיאכל
 סיטן א' חלק יצחק יד שית ]ועיין ודו"ק, גזרו, לא וע.כ בחדה,לוי*ך
-ריד[, - הרבה. זו בסוני' האריך נא הגשן ט"ה גם   

 במצוה אלא שא חכזיל גזרו לא כאן דעד לק'מ דבקידויש אמרתיעוך
 פעם רק יודטן דזה בשבת, להיות שהל סכית או בר'ה כמו רתוקות לעתיםושבאה
 משא.כ יעבירנה, הטצוה בהילות דטחמת חיי,שי' ואז שנים בארבעה או בשלשהא'

 לא שבת, בכל דהוא קידהש ובפרט בשנה, מעמים והרבה תמיד שטהנתבמצחה
- להעמר. דאסור יזכהך דבזההייש"  התוישט קהן' נשכ מתורץ ובזה 
 סשן איח יעקב ישיעת )ועיין 1ד1'ק, יעבירנה, שמא בם"ת בקריאה נוחידלא
 סופ'י ארח יעקב ברנת ובשו*ת ע"ז, סימן ב' חלק יצחק יד ובשו"ת סק'א,רפשב
-ה'(,  אשטא דנזירה טטילוע הקהשי' לתרץ והרשב"א החפב'א לפ.ט'ש י"ל נם 

 בקיא" אנו דאין טשום טצות כספק דהוה משום 41לב בשומי רק הואיעבירנו
 בודבורא ת*א לא דהא זה ל'ש התורה וקריאת בקידהש אולכ( דירחאבשןטרא
- נ,(* אות מ"ח, סימן "ב, שנה מאסף )וקרץ כלל,דירתא  הגדפם לב:ון וב8רחי 
- קע'ו. סימן הי'ג שנת יוסףבוילקפ - נ"ד. סימן יעקב חלק ובשו"ת   

 קושי' לתרץ לי אמר נק ביייעי 38הם מו'ה וכו' הה'ג ייייוכבוד
 בניאין נחלת באו:'ת זצ'ל הנאץ אביו מי עפים*ש שא. בטצה מח לא מדועדגשל
 הברכה, או הנעטעים ללטור לבקי דילך שכ' בסוכה רשא דבף לפהש ס'נשיטן
 הלולב לבקי להביא לו צחך אמאי הברכה לעמן טובא תטה לכאורהאשו
 הבר:ה דהא מיניו כלעם

 יכ~
 י,ל אטנם ? שבידו ודגדנים לולב בוא ללטוד

 שגההם בשנופל ל'פ בסוכה תוסי העיר וכבר ש.צא, קודם הברכה לברך רציךכיץ
 לדופהי ישצרך יודע בקי איט האי וא"כ עי*ש, כא*הפכו ווו' מראגבי', בויצא

 הברטש קודם בהיו ישל אתרונ צד אטה א4 גם יהפוך, אימתי א'י אבלהאתרת
 דינרך לרעו"ש4 תרתי ושא אז נדין אשלא יהשך ואס הברכונ אהר יפיל צרחשהה



======== . ---- יוםת נזיגקפד

 עע טעיר ]והנסיון גרולתן, כררך ישלא הנעטעים יעשה ואח"כ בו, אשיצאאחר
 להביא צריך כרינו לברך משום רגם וש'י כ' ע"כ כדין[, ישלא יהפכודע'ה
 מעיושפ לבקי י* ל"ש דפשףה בוה קשהאריך )ועי"ש והבף ללמור, לבקירוטעים
 ד*ום"כוב אשם ד*מד סיד, ט ויוצא והברכה הנענתים הבקי אצל ללמידרדצה
 במגילה וכן לו, אויתקע לבקי ר5ך הרמב'ם כ' בשופר וכן יברך, שפןובאץה
 ומעתה ורושק( משה, ובישעת ביףפ לבקי לילך דצריך פשיפא ומשו'ה 15,ארקרא
 ל4ש הגרכונ רק ילסור רלא מצה אצל משא"כ ומגילה, לולב בשופר תעחהא
- וקיל. שמא,גזרי'  

 בזריל: תיי נ'י ק א ל ל פא ל סג8 הם ר ב א ש'ה וכו' המ1לוהרב
 שאיט קו"ח א"כ מצה, ברכת יודע איט אשר כוה הארץ דעם לוטר יקש*עתי
 מבעוד בקי אצל להתאכסן צריך ובעכ"ח וטי, כוסות ורי הגדה סדר לעשותיודע
 שמא ול"ש הנקי שלהן על פטוך יה" ב*לה א"כ בלילה, הסדר שם לאשמועיום

 חשוש דרבנן ברכה דמשום לוטר אריך איך לבאר הנריך ישרה, סברא וזהיעבירנו,
 5א הטומאה, ולר לענץ י"ה ביצה בנמ' כדא" גו*ו לא בדרבנן הא יעב"שפא
 היום בכלי טשתמ"ש כנץ כםגטף דרבנן המצוה עיקי דאינו היכא רחץאיקאמא,
 אשלא לגמף הטצוה לעקור אבל יעבהינו, שמא ל"יש יטבילנו ומהר שבילהבטי
 )ועיץ ישפיר, יעבירגו שטא ושייך האי כולי הציף לא מגילה לקרות שלא אולברך
- עכ"ד. ס'(, אות ע"ב צ' דף ה' הלק טושהבתקון  חסד בישדי ראיתי שוב 
 בטעמא השאלתות על שאלה העטק ס' בשם ף אות י'ד סי' ומצה חמץמערלא
 למטל דרכא לאו דב*לה מאשום בשבת, שהל בפסח ובמרור במצה ש'ידלשג
 בלי*א לסעל בםתמא אורחא רלאו דאה.נ בתירחנא, קצת לגמנם יש בראי,בשוקי
 יחהש לא המצוה ובהילות גדול צורך טאום כאןאבל

 מליי
 והבן, בלילה, נם

- דביים(, אתכות בהניה יו"ר סימן ד' חלק יסף ילקט)וורין  
 הסחברים : בוה4ל אשכ' בהקדמה ומצאתי ישהשל חמדת ס' 4ף באאח"כ

 גקי אצל ילך שמא דהיארי הוא בלולב שמא דגורי' דהא רשע"ל לרעתהקאן
 ?צם ו:אשחל ברה"ר דיא שמ'י נגדר נמי טצה גבי א"כ בוכתן או נענשללטי
 באכת רהנה לחר*ן, ואמרתי 9 מצה לאכול אסור יה" בשבת פםח ישלהראאוון
 חכמי' עקרו איך ישסא גוירה מצד ד"ת חכו"ל רעקרו הא על הראשוניםהמדו
 דיש כיון לגמ-י עקח לא חכו"ל דבאמת גראה לכן גוירה, משום לגמףדשת

 חלק אלא עקת לא וחכו'ל מ'א( פיסקא עקב םפף )עיץ הלימוד חלק גםע(מצה
 עקית וה ואץ לגטיי, זו מצוה עקת לא א"כ האושירו הליטור חלק אבלרעארה
 דוקא דזה י'ל ומעתה הלימוד, בהלק זהמצוה לקיים דיכול כית לנמרי, מדה'תמצוה
 לגמרי טעקרה לא המצוה עקרי' אי אפי' וא"כ בנשיט, טהנת דאינה הטופרבלולב
 בטצה סהצא"כ שסא, גדרדה טצד חכדל עקח לכן ה*מר חעםק נאשארדער"ן
 הה" שט'י לגור נבוא אם א'כ הליטד חלק ל"ש ובהם בהן חיבות נשיםדגם

 מנחהם %א מאנאים ולטעקרה הכמינטי רצו לא וזה פנארם לגמיי נעקרתהמצוה
- רו"ק. יעבירט, שמא הכמיכם גזרו לא במצה לכן כלל, סברא אץבתשמ  ]ועתה 
 הנ"ל םט"ג דבמ ג'כ שהביא קם"1 םימן להוד ניר בשףת ראיתי העתקהבאשעת
 לשך ל" רקש" מה מגידא *חדשורה שם ובהג"ה הנ"ל, לר'א הילם יאר'לתהן

 פץ דילפי' מה"ת בסוכה פת כדת לאטל חיב סוטת של א' דבלילההשברים
 קלא בשבת, כאשהל חכמים לן אטאי קטצחן טחג148

. 
 ראאינה סקךרה לאטל



קפח יוםףגנזי

 לאטל, צרכו כדי אלא פת עמו יוליך לא דמסתטא ניהא, להסמ"נ אטנם ?טכה * אץ אם חבירו בסוכות לאכול כדי ברה"ר, ד"א העת יעטר שסא נדרהבסוכה,
 בדבר פעה רו'ל ובהליכתי יד'ח, יצא שכבר לאח4 חרעביר לחוש איןא'כ
- ודויק[; ווג קושי' נם מתורץ הנ*ל האחרים חירהנים )ועפא ע'כ,טצודע  
 נ' סימן יו'ד חלק יומף ובוילקפ ע'ב, מימן תאי'ה סופר שבפ שףתתיי'
-ור'ם.  - דן. אות קט'ו סימז ולקמן ס', מימן שלמה להם שו'ת ]ועיין 

 - ע"ח סימץ-
 פעטו רימר, כמין רורחו פלנ, מי על שתול חטופלנ, היקר ירירי אהוכילכבוד

 דיתיב רוימאי, רכ כתומף, ויפרח יצץ נמוה ולמנמר לסיסבר נטר,לא
 נ"י' לעוויא סג'ל שמעון טרה וכוי הנחמד ובקי החחף דלכאי,בתוואני

 יצ.1, א ר ר 1 י פ:ק*ק

 דישסא התר'ם, הו' הא לטולך, זרעו סעביר להייב ינולין האיך הקיאשר
 כל ולא מקצת ,מזרעו' ע"ב( ע"ד )דף סנהררן במס' דראשי' ואנן יותר,יעטר
- ?זרעו  נ' אות ס"ה סימן נפתלי בית בשו"ון יעיין חיא, ישינדה קואר' הנה 
 נזירתי, על ישאל אשלא אהזקה דאוקי כתבו ל'ג במטין דתוס' ולק"מ, רעצ4'ח,.בשש
 ושו'ת ]ועיין עי"אש, כזה רע מעווה יעשה לא דודאי אחזקה דאוקי כיוי כאןמכ"אש
 לתרץ, נראה ולענ'ד4 : כתבתי בתנ*ה ואנני י"ח[, סיסן מהדו"ק שלוםשאילת
 הכא אבל האימור, נעקר שיה" העבירה לתקן אשבירו בכה'נ אלא ל"הדהתףיס
 האימור, יתוקן . כ"ז בהעברת אפו זרעי, נל יעבוך דילטא הואדהספק
 הוא דגויה"כ רק חמיר, ה'ותי איסיר ועהשה באוי(רעו שונה הואאדרבה
 ושו"ת )ע'" כן, מ'ל תוס' ונכט הסס*ג, בשכם במהרש"א ועיי'דפטר,

 שיתכפר להענישו ההורה רצתה דלא הטעם פ"ב(, סימן היו"דסהריא"ן
 בהנ"ה )וכ'כ מנשוא, עונו ונרול כ"כ וחמורה נדולה עבירה ושעשה כיוןבהעונש,
 פיטן מהדו'ת בשמים הרי בשו"ת אה"כ ]וראיתי התרא'ם, ל"ה בכה"נמייסינית(,

- בזה[, נ"כ קשהאחךקל'ח  נ'( )סיי תענית תוס' בפסקי עפימ'וש נ'ל ענד 

 בהשמטות ח"נ סופר עפ )ועייי ע'"ש, סעשה שטחוסר היכא רק סקף לארהתר*ס
 הוי דהא למיך, זרעו כל יתן ד,שמא התר"ס ל"ה נטי הכא ד14"כ התר"ס(,לכלל
 ]ועחי וק"ל, סע-שה,מחוסר

 ספ-

 אות פענה" ,צפנת באיכת רב בכמות הקפן
ין"ד[

_ 
 ק'דקש ע'ח, בקידהשיי והוא א' קושיי לתרץ בוה אמרתי אשר כביר וזה

 כ' יבעל, אם ספק היה הקידושי' דבשעת אע"ג שתיים, לוקה לרבא ס"לובעל,

 רבא פ"ל פ"א בחולין הא וק' עיי'ש, התראה ,שמה התריס רבא רס"להריפב"א
 לא דלמא התר"ס דהו"ל משוס ופירש"י לוקה, איט שלמים ואח"כ חייושחפ
 דברי לפי ! תמוה והוא ? התראה ל"ש התר"ס לרבא רס"ל הף כראוי, הדםיזרוק
 סע-שה דסחוסר התם כמו מעשה, מחוסר שהיא בספק רוודאי נ"ל הנ"ל תוס'פסקי

 בדבר טקשא"כ התראה, שמה ולא יזרוק לא דלמא התר"ם הו"ל שפירהוריקש
 אדם דוקשמיוש כ' בכרות התוס' דכ' קידהשר', לאחר הבעילה ככד טחוסר,שאיט
 ישפיר כה'ג בספק מעאשה, סחופר 4ה הבעילה א"כ בסקףשה, דתליא רובאלאה



===מ==4 יוםףגנ1יקפו

 סישון אי חלק השדה פר וש"ת ]ועין וק'ל, התהאה, אשמה התר*ם *באס44
-כ'ח[,  עצטו ודצא קימען דרבא אליבא רהא א*נו אמה אהיכ ראיתי אים 
 דתאשם"8 דהא זאת עוד ! לא או בפע-שה תליא בין לה4 שם בביטוץ ס'ללא
 דכה'נ אבל איסר, של דאיט תשמיש רוקא היינו בפעשה תלף חאשיב לאאדם

 אאמו*ר פ"ש )ועי' פפילא, דאתיא לומר ל*אש איסור, אמיא וגדומה,באלסנה
- כת'ה(. ח-גה בד'ה כ*ר סימן נפת* בית בושית וצשלדצאין  יל8י' דלא ובהא 
 ח' כלל נ' בחלק רל תודה השערי קואר' דמא בת'ר, די*שו*' לפולך זרעוטמעביר
 בזה והארכתי ס'ד(, סיסן א' חלק העמ4ה שי ב-שרת )ועיי חי, אות נ'8ר8

 בסוף תם יצשו[, בעלעניעאש להגאבדיק ]בתחמבתי ל'8 סי' שף לעיל וץבטקרא.
- עישש. חמדה הכוי באשם סשד8*טן  

 ארב בכתוביבם אתי אאשר וסהשובח* נאה ,רבר אזטר טר ימיופדי
 להעביר ושזן לא ושרעך מו', מצחם ארץ כפעושה : י'ח( )ויקרא ב%8קי א'.נרול
 העכרת איסור ענין טה וקשה ט', אשה סשכבי תאשכב 5א זכר ואת 11,לם"ל
 עצטן, העריות בין התורה הפסיקה לפה קיטה וביותר ן עייות ל48-ש' ל8ו-ךדע

 העריות, איט' אל זה ל*רסף אייטת 4רזו י-ש ואם למולך, זרעו העבדתבאיסור
 ? באטצע מקום לתת ולא להאחיר, או העריות ל14ישר להקרימו להורת1 לההר
 בסרור הקרושה תרתנו תלטרט נדול אשדבר ונראה בזה, ושהעיר באביבנאלועי'
 בא-ש הכאשר ובחו בנו את אדם ארעביר ולהאמין לתאר פאו קישה באפת כיזונ

 לפיך, העובר" את פמאש ל-שרוף הי' שדרכם הטשרשך לפיומכאש*כ
 לטען בזנות, למו אתולדו הילו-ם את להרב הטנאפים דרך כי אנדצו רדא*םי-ררפך
 למעמים ירשה כאלה 8סו*ם בניכם ואך נצח, וכלסות עט לכפכיר לטו יהי'לא
 באמיו אכזריותו, על ארכפה בשעה ומכש"כ באוש, להעבירם היהמן האבנם

 בעם והבושיים הנסי*ם -שהאמינו לפילך, מהוח ריח טוב, דבר לעושותישטתתר
 להעבירו אסר נ*כ נטר, פמזר פסול, זרע -שנם התוה*ק, תצונו ל~את בו,אז

 כאשמעת כריתות פחיבי הטלד א פטנ* והנה סקי(, רף טנהה-ן )עיי'ל8הל
 אישר על ד~ירה חשהזהירדה אחרי ולכן כהת.', דקיים'ל א'( פ*ם )דף ביבפותהתיפני
 לפולךש להעביר התן לא ,ומדעך צ*ותה ב"ד ופיתת כרת עליהם -שח"ב"העריות
 להעביר תתן לא טהם נם פשר, שהולד העריות, פאיסירי הבא מירעך אשףר*ל

 המסולים דבנים אלה על להזהיר באה למולך העברה אשאזהרת ואהרלמולך,
 ורביעת זכר פשכב לאיסו' זו אזהרה ההמרה הקריפה לכן האסיית, טביאותאאצלרו
 טמימ", אלא פת~ד" שאץ ורבה, מרה המין אין כאלה פשמבות אמשייבה8ה,
 פתרון )תויה - לפוי, פהם הנולר הזרע העברת על בהפ להזהיר סקוםואץ
- ר(. מימן ב' א' הוברת שארתאשנה  

 לו יעאשות ! ונפלא יק- רבר עוד לו לכחוב חשמרתי בייץ, עסףעוד
 )קרחרם(: הפסוקים בשי' נ9 הנשן מסיה -שמעהי אאשר חהיא אהב, כא-שרס8עסים
 מורעו יתן אשר כוי א"8 א"8 תאסר בנ9חשל

 לפו*
 .הארץ' עם יוטת מות

 עינידצם את .הארץ4 עס יעליפו העלם אם כרי פני את אתן ואני באבןירנמווי
 לבלתי וכר, פני את אני השפתי אוחו הסית ,לבלתי" לטלך מורעו בתהוט'

 והול'ל אותו, דצאת ,לבלתי' כף בתחן מאואה*כ על רק אזכיר בדקדוקייהאריך
 החשצים -שפירהצו ה8*ץ, עם בשם "*ראל את פה -שתיאר טה נם אוהו, ימוועח,ש
 )ספ'ו ז"ל היפב"ן שהארך שה עם יבואר והענקי ? להגץ "ש הארן,ג-ינ



קפו י1םףגניי

 הטו* בענץאחף(
 אבן אש, לשף8ת ממש הבן את ששרפו הקרמגי' שדעת

 מוה )ועץ' חי, ףצאו אש של מדורות שמ בין העבירוהו א4*ק כתב דע[וצא
 ויש ממש, :(פניו שעו:רפין מו5ך ר,ש ויציב, אטת הדעות ב' ולענ'ר סאר(,סנהררן
 חית?ר הכרצנ רמז יהר שניהן ועל שורפין, ולא לפניו מעבירין שרקבילך
 כטוהו מאין אכזר הוא ממש בט את השורף כי להבץ עוד נשוב באשרע4הם,
 ,הארן' בישיב הח[צים כל עליו יקומו ובוודאי .היעיב" ומקשחית בטט פרילחרג
 מלדוט, עיניחם האנשים יע4ט א כ"כ התורה פחרה לא זה ועל אותוויהרט
 ועל דורו בני יה-טהו שלא :(היות יכה4 לפניו מעבירין אגיק הב' הטולך עלאכן
 א"ש שלטיט, הכ' א? נבא ובוה וממשפחתה מהחופא לבדו ה' ינקום זהכטן
 יומת* מות .לטלך כזה, באופן מזרעו יתן אשר נישראל ה:ר הגר ומן מבנ-יא"ש
 הטעסים שבעל )וראח ממוצ, אותו ושופי' הבן ט ממיתין אשר הזה לטלךפי'

 לטי כי להורות למיך מלת מן להפתרה בתביר, זרעו מלתהפסיק
 יומת מות

 טוראי אז הבן(, יומת ששת כזה ממולך שמרבר כנ'ל והוא בכץנה, יחדכמשבים
 אווחר לא אמ ונם באבן, ירגמוהו בודאי הארץ ניש:ב החפצים פי' "הארץ"עם
 העלם ואם אכן וכר, א:תו והכרתי ההיא נאיש פני אז אוק ואמ כי משנשו,לו

 בתתו כי היא להעלמתם וו-טעם ההוא, האיש מן יניהם את .הארץ" עםיעליטו
 רק דם:לך בזה ושורפץ ממיתין שא*ן פי' אותו, הטיתן ,לבלתי כזה לטולךמורעו
 ואת %% והכרתי יבמשפחתו הה:א באיש פני את אני ושמתי אז לברטעבירין
 פ" עטם' ,מקרב בהיותו נם הטלך אהרי לזטת ינתם שהף אחרץ הימםנל

 האר'4 עם יעכבו לא ובזה שורפין ולא טעביוין שיהיו .נתים' נשאיםארהי'
- וקלסוהו. שמעו ורבים ורפח"ח,וררק, - עה"ת[. מרדכי תכלת ס' ]וע"'   

 יתן תיים והטר' הי"1, הפוב כב'ב השלום הררש ידידו בזהודגני
 טטט לשטי: הטצמה בלודח וטכבדו מוקייו וסתוקים פובים אתכים חיםלכם
- נס'ו.3שפ  שווארטץ הכהןיומף 

 - ופ סימץ-
 - ימו מאד ה' לפיק תרמה שצע אלול שילוד ביה-
 4י"ם הכתיב כל עם רעננו:' יכפתי סיכי בש*ם ית א"רבנהי ימיו יע"יבירך

 חתוד המאהש8 הרב ירירי כבוד ברנה, יבא בא בירושת~ם השטה,ב11ה

 בהק הם"ץ ניי לי8שיץ וטבתי מ~.ה וט' וטץטרים סרבים ספריםבעם'ח
 -צ"ו,א1רשי11א

- וכרי אפשר משאי אפשר רנין ואץ וכו', 5י ימלח הוהלדבר  וע*ר 

 אהן לא מילם הא , רשלח בס' חטכה ענץ השאלרטת הביא מ*פ אצהעירסה

 דוטלהשק דדגה : והש'ב נ" הנאט רביט מו"ח בזה נשאל כבר 2 ע בפ'"גוכח

 הירצאיכ( בדורות לפטע רצה כי יעקב ירך כף ותקע מ"ט כתב יוסף צאןבס'
 יעיי,ש שמןי פך והוא לפך, הכ'ף נתהפך היונים על ישראע[ ונשגברוסיעקנ,
 שהמ בטה תם קטורוע מלאה כף אי נל שהביאו הנשיאים בגניןקהאייך

 יף וושקץ וו~ין בדאה עי'ש קץי אח"נ יעשה וטדפך קפנים, 8נים עליעקנ



 ף ס זייו ננ9"
- . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- 
--- - - - - - -  

---------------(ס----  חא ק8מם פמם ע4 שחי מה תם יקלח, בם' הש הפסק וה 1עה עקניך
 ונש 6שףה ע*ה של שרו עם נאבק ושם לבח יקנ וט"ר כוש8רשז

- וק'ל. ה,שלוג בם' חנוכת עניןהושאלתות  משה מושה הגאץ הרב יייף אולם 
 א'[ ]סעיף פסח בהל' הב"ח ע*ימ'ש כרעב )6יפטמבורנ( ני' זיוויטץשטעון
 למימרא לאו בזטגו שיא כל אותן קוראין ושיהיו מצותן דתנן דהא עיקר נראה :ה"ל
 התורה כל פעמים הרבה למד דככר דאע'נ ה"ק אלא עצמו, ב6ועד דורעוי'אויה"
 ומועד טוער כל בהלכות ולדרויש לאשאול חייב המוער כושיגיע מ'6 המצוות,וכל
 ב' א: אי שבת לררווש דצייך ופערפא תורותיו, וארע אלקי' הקי להתיעבז6נו
 ללטוד כד וישלח, בס' חנוכה ענץ השא"תות הניא דג"כ ע"ש, קודםאשבתות
- והנן. קירם, שבת:ת שתיהדינים - המכתב[, בסוף לקמן ]ועיין   

 על דנה4נ רוש"י אשכ' וטורה סורר בבן היא"ם קישך' לתיין כתנואשר
 ישטעאל נבי הא וכו', הנריות את :ילסתם דרמם בפראשרז ושיעמור סופוחשם
 עתיד חשהוא לפי"מ ולא מרון הוא עכשיו של מעערו לפי שם הוא באשרבתב

 נבי אבל רעים, המעאים לעשות סופו בעצמן דהוא סו"מ בנן דשאנילעושות,
 אלקי' וישמע ושפיר ע"כ בצמא בנ"י להמית זרעו שעתיד מאבם הואיושסעאל

 למט' חדא"ג במה*ש"א מצאתי אבל ן העיר יפה שם. ,ר~א" בשששר הנער קיאת
 העה'ת שאמר מצינו הא קשה ולכאורה בזה, קדמו ושכבר ע*ב( ט"1 )רףר"ה
 רמדה יל אלא ? טזרעם לצאת העתירין פריד:ת בי מוש:ם מואב את תצראל
 ועור בזה, )שם( יאשית קיבן בס, ועחו מועיל, הבנים זכית אשא6ילו מרובהטובה
 .לאלי ה6ייפן רמז ]וזהו ט:פו ע"ש דנין שאין מעלה ושל ב'ד דשאני אשםכ'

 ושל מעשץ לפי דייקא דין" ביום לבבות "לבוחן מעלה, של הביד דין' .עורךדחקא
 ולא : כ' עה,ת ובהפלא"ה - . . . דרוש דרכש פרשת ועייי שעה[,אותו
 יושמעא?( נבי שייך לא דהא לי' קץךא מהידענא

 חחב ימות יאל זכאי ימות4
 טיבה(, ב1שיבה תקבר עה"פ ברש"י )כמ"ש במוף תעמבה עשה יוש(עאלדהא

- עיי'ש. תערבה מועיל אין רביכם כנזל18שא'כ  סךט בן גבי דבשלשא אני"ל, 
 אבל סו6ו, ושם על ש6יר אותו דנים ולכן עתה, נם עבירה קצת עכ'8דעאשה

 ושם, הוא באושר התורה נ' ולכן מאומה, עושה לא עדיין עתה הלאב"8מעאל
-ופושו*.  כאשה" יאשטעאל נבי דהתכם וי"ל : בזה"ל שכ' חכמים בוש*תי ]שו'ר 
 אבל בצטא, ישראל את אוימות עבירה לאותה דשייך במידי כלל התהיל לאקטן
- בשר. תר6ימר אכל שהף עבירה באותה התחיל סחמבבן  ביד דאין ועוי"ל 
 הרחשעים את עויר:נו מטה של לב"ד טשה אכל סו8ו, ושם על דנץ טעלהאשל
- עכיד(. מו8ן,ע"8  דבא מו'מ בבן דרוקא הביא )ויחי( קדוטים נחל ובס' 
 אז העון ישר כשהזרע אבל לכישינרל, דעתי' אמדינן אז הנון, זרע השינומיפ-ת
 נ'כ שהעייך צדק מאזמ בט' ראיתי ]אה'כ - - עכ%4.  שפ,  היא באאשראטינן
 בם6ר" מבואר הכל כי ברבריו חדש כל אין אבל הנ"ל, קושי' על תירוציםבאיזה
 לחייט אין הכריות את ללטתם שעתיד טפני שנהיג כיון דקשה ומה -הנל[,
 זקנים בדעת כ' כבר ? בסקילה, וזה בםייף רוצח דאלו מלסהים, חטורהבטיהה
 ואנך אביו מקלל כמו וריי אמו ובקול אביו בק:ל שוטע אימ מדיכתיבלבע*ת,
 פענח ובט' וחלב(, דבוש )וע"' בו, דמיו קלל ואטי אביו שנא' במקייהאשהוא
- פנחס( חטדה בלי ט' )הניץ במקילה, ומח*ש באשבת דיהרונ כתברבא  וע*ד 
 אשו' נענש ו6ודה פורד דבן 'שמ קדהשה שערי נ% הה6מים ור8אל חיםדיבעו
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 דתץ בשס נכת "קיב קם"ח ממן חא טחברת יטף ברלקפ ע*ן קי,כ"%עא

 * יצץ4 בערענטאז )ראבדק זל'ה צקקער  יי*יי סרדעאץ
 'צם הש ,באשר תעת הנך לפרש באמתחתי צ י אשר פה אדנואגב

 4רויצלט ומא"י לא"י ןלה בחואל מתפללי' אנהן אשר רהתפלות בטפה'קעפים"צ
 ורגה להער"ת, ומשם טעלה של לביהמ'ק עולה ומשם שלמפה לביהמ"קוכהצם
 צרק המהפלל אין אם עשכ רבים מקומות ע"י רחוקה דרך שמסבבי'מחמת
 דהשכינה בנם' איתא אבל מקטרנים, הרבה יהם יש אז הראף' בטונה ומתטללנמוד

 מקום באותו אזי מתפלל בעצמו ה%לה אם א"כ החילה של מראשותעלסעלה
 החע באשר יען הנער ק% את אלקי' שמע מ וזש"ה תפלתה מיד הקב"הארמע
 ,באוצר ולז"א מראשות.1, למעל' השכינה והי' חולה אז ' ה ישמעאל כי ר"לשם
 להמקטחגים 5נאי ה" %א תפלתו את %ד ושמע שבם, הוא הקב'ה ר"ל שם'הווא

- ורפח"ח, רבים, דרך לטבב תפלתו צרך הי' לא כי אחרילקטרנ  אמף ]ובם' 
 כדי איע, שיחלה צריך החולה על המהפלל הנם' ט'ש הפעם בזה דחל כ'יוטף
 לא כי מקטרנ שוט בלי תיכף ה' ישמע ואו טראשוהיו לטעלה השכינהערהי'
- כנ"ל[, רבים, בדרך לילךיצפרך - יונתןי תפארת בם' נם שכ"כ עי"ר   
 אחת כף שבפסוק בקדשו שאמר א' סגדול ששמעתי מה דבריס לראקש אחזורנם

 ,ח' "אי : רית אחת" ,כף חנוכה הל' כל מרומזים שם קטורת מלאה זהבעףצרה

 ,שתכלה .עד : ר'ת ה ר ש ע הלל, כבית שמנה עד טאחד שסתחיל היני"תמנהי
 "לדיליק .טצותה : רת ה א ל מ .השמשות, "בין "זמנו : ר"ת ב ה ז "השוקי.רנל
- ודפח"ח. ,תדליק, "ורוחב .פפח "קרוב : ר"ת ת ר 1 פ ק .הפתח,,אצל  

 - פ' סןיכנן-
 לחיים צדיכן' של בספרן ויכתב  וברכות; שנה  והמל  וכ%*%', שנהתכלה

 טנוע הוטר החריץ המופ%ג הרבני ש'ב אוו' כבור ורעננים דשניםסובים
 יצ"י' ש ע ע ד ק'ק מייף נ'י' נימעל יודא יוןיאל ט' וכנ'וידדם

 מזה אלה ברשינות הנות ולבי סבבוני, רבת אקשר טרדות עליאפפו
 התמהמתי ולא חשתי אעפי"כ דעתא, דמיתבי' הנסה בכותב'ת לצאת אוכל לא ע"כ טזה,ואלה

 וראה ת"ם שמור בעמן א' חכם בשם שהביא וכר.-ומה נש הנאון רבונו טו"חוכר,-נם

 שבירך בברכה להוציאן א5מכות עי"ז מברכה )דפפורים דר"ת תפלין נם ,ש8ניח דטייש'ר
 ותפלה, ק"ש אחר דהט9 תפילין הטיר דאבם דר"ש'י( תפילייעל

 והי
 לביהכאס

 לפט%ר ולכהן ולברך רוצ"י של ולהמח לחזור ראוי דאז דר"ת, ההפלין ומניחוחד

 בהלך רש"י של הפ.4ן על נבם חהרי תמוהי הוא לדעתי , אח"כ שמניח ר"ת,של
 בפרם"נ ועיין כ"ב, ס'ק כ"ה סיטן במנ"א כמבואר לברך פפור וטניחן וחזרלביהכ'ם

 לדגיח ישראל נדולי כמה נהס לא וכי זה ומיבד בדרה'ח, וכ'כ המנהנ,שכן
 האריףל בשם שהביא ב' אות ל"ד טימן בברכיי ועיין היום, באמצע דר"תת5לין
 דברכה בן גד1 ה8סק דיש אע'נ לזה חשו דלא הרי דר"תי תפלין במנחהשהנהה

 לא מתחלה תיכף דרת תפלין ד% ה'פ ועכ"ח בשחרית, רש"י של עלשבירך

 או הש9 ושל שחלץ אחר מהר להניחן נאשאפוצר ורק ברכר" עליהם להצריךנרט



 יוםףגנזיקצ

 אשנית שי*גיח לחייבו מציט לא וודאי זאת אבל ר"ת, יטל לדךציא נם לכהןנכק
 יר בשרת טצאתי נספרים ובהפאר -- ר"ת, יצל לרוציא כדי ו~ברך הששאשל
 דהנה כן, לעשות נכק דלא פעם ליתן דיש וכ' בזה, שהיר רכ'פ סימן א' חלקיצדק
 דהצש תפלין בהנחת יר"ה יצאנו האיך ק'כ סי' תאהע"ז מהדו'ת טבץ באמ'ת הקאשהכבר

 מבורר אעו א'כ לצאת ראוי אינו וודאי בהם א' דזונ כיון בריררע דאין זהור"תבזהאחר
 בזה ניפין בי בנתינת יל האחרונים אשחשבו כמו יצא, דלא שוב נימא ידשח יוצא באיזהלו

 לכל לצאת רק ר"ת של מניחי' ואט שקר דרקש"י דתפלין כיוו וצר'ל עי"ש,אחץ
 אם וכ"ז עיקר, רש'י ד,של לט ועומד כטבו"ור הרי א"כ חומיא, מאיכ(רועות
 של מניח אם אבל תפליה הנחת מצות בוה לקים כדי עצמו מצד ריצ" יטלטניח
 עיקר הם ר"ת וטל דנם דעת מלוי יש הף דר"ת בתפ*ן עהז לצאת כריהשש
 יצחק עלת שו'ת ]ועין ודו'ק. כלל, יד"ח יצא ולא ברירה אין אסר" הדרבעיניו
- ב[סימן  רק לצאת דבא זה דין ל'ש דכאן י"ל הנ"ל הנוב'י קיער' ובעייי 
 הר"ן עפים"ש תב*ן להוסיף ויש העיקר, איזה נליא שטיא וקמי המצוהיד'ח
 לחי קנין יכול דלא במרה דאין רה'פ דנדריםבר"פ

 בעניני כ'ז וא'כ מספק,
 בסה ירשח לצאת דעתו מצוה ענין רק דהוא כאן אבל בקידהשף' או בד"םקטינים
 טברר שאיט אעפא הדין שקר לפי יד"ח יוצא ושפיר המצוה אמיתתשהקש

 נחלק וננם ר'ל, טי' סוף הנ"ל יצחק ביר ]ועיי"ש והבן, העיקר, איזרולפני
- ב'[. אות ס"ב סימןש*אר  הנוין רביט מויח מ9ש יעיין שם'ע, הש"ץ חרת בשעת ר"ת של ת~הניחדרןושי * להסיר נטן שאיט הפרם"נ מ"ש וברבר 
- צ"1. סימן ב' ובחלק די, אות פ"ו סיכקי א' חלק רהצדה פיי בשושתניי  ]ועהן 

- הי[. סימן חזט"ח יר~דא זכרוןבשית  
 איך פשוקים ב' רק למפסיר שקראו לדעת איותה נפעע ואשיב'(

 אאטו'ר של כ"ק בין מצאתי שנים איזה זה הנה ? ולאחחה שלפניה בברכתינהנו
 הנאהשק וקימ אביו טר לפני כתר"ס )בשנת זו שאלה הציע הו"ו א,שרהנזצ"ל
 קראו לא דאם כא( דין ל"א )כלל אדם ההיי דברי ]והכיא זי"ע ארי' גךלבעל

 לט נודע לא מדהתשונה אולם עיי"ש[, קרואים כשאר דיט פסוקיכם נ'למפפיר
 אסאד מהר"י שהנאון ראיתי שלי הספרים באוצר הפאשתי ואנכי טאתנהונעלם
 קחאת בין לחלק רצה ומתחלה וה, בענין האחך נ' סי' לאו"ח בתשובותעזצ"ל
 אשצ אחרע ובירך לטפמיר פסוקים ב' רק קרא לא דאם קרואים, לעשארימפפיר
 אולם אמנם(, בד"ה )עי'ש התורה כבוד נתקים דכבר כלל ולקרוח ולברךלחזור
 לפניה ברכה וצףך בדיעבד נ"פ טעכב במפפק" ונם שנא דלא מסיקבסהש

 דגם רבה לאלי ונם *' רפשיפא קל'ז סי' טשב'ז בפרט'נ מצא ]וכןולאחריה,
- ע"'ש, מעכב מפלמפטיר  אות אדם( חיי על )הנהות היים תוספ' בם' ונם 
- כן. טמקל'ח  דהד'פ בעקרי ל,רין שציין )ספינקא( חיים ארהות בם' ועי' 

 בתחלת הי' פסוקים הב' ראם שכ' ב' סי' שטו"ול מעיל שושת בשםאשדגיא
 למפפיר בקרא ד' סי' כ"ד סי' הפסנה אשרות ובשושת ולברך. לחער צחךהפושה

 דבשבת ח9 הבני שכי ואף תחלה, ויברך ויחזור פסוקים נ' ויקרא יחזור פסוקיםב'
 כלא הוי עצמו במפמיר הפעות היתה אם מ"ם מש*ם דהמפפיר מהדדי'לא
 המשת אם דלדעתו שלם שטו"ול הרב תאי' ה' סי' ויטבם כלל, בטפפ*רקרא
 לויווי, ס'ת לההרא א'צ הסית נלל ואם ברכה גלא מפ יויא פהוחעיץ



קצא ף פ יו זי ננ

 בייבד אחרי תברך ג"פ ויקרא יחזור פתות הם'ת יאם ה4'א באשם ו' ס"וושם
- הדבר, נתברר לא ועריין חיים, בתורת וקא'ע*אש,  ידידי עם יחד ובהיה?י 
 וכ' בחה, עמו דברתי )פ4עסבורג( נ'י וויים יצחק סו' פיפיות בעל החויבהרה'ג
 סק'נ במג'א ק.צ מסי' כהחי'א נ"כ העיר קל"ו סימן ברכץ בס' דהנה : אחאכלי
 בתחלה לברך א'צ פים עור לשתות הי' שדעתו כיון אחרונה ברכה ובדך פעהדאם
 לקרות 4' תהני לא ואטאי ריל כתקנת לקרות דעתו בתחלה כשבירך הכאדי"ה
 הי' שבדעתו כיץ ועכ'ז שתי, לא בש אי שהי בעי אי דהתם הא ועדיפאאחשכ
 ברשותו דאץ התורה קריאת ומכ"ש כלום אינה אחרונה ברכה אח'כ משבירךלקשתות
 כשבירך להלק דיש כתב אמנם לפניו, לברך יצפרך לא בוודאי פסוקי אתרילברך
 בדעת התורה בקראת דהכא דעת בלא מפיו נזרקה שהברכה להיכא דהשלםבדעתו
 לשתות בדעתו דהי' התם טישא"כ ברוכי, ובעי לגמרי הדעת היסח הוי ולהכיש*מה
 שלענין וכותב בתחילה, לברך א'צ שם אהרונה ברכה ובירך דעת בבלי ויצכחעור
 לפמו לברך שא"צ כהטו"ז העלו חיי במ והרב רפ"ב בסי' הכנה'ג כי אםהלכה
 ברכה לה ואזדה מקריאה ונסתלק דעתו הסיח עכ"פ פסוקיבם ב' רקבשקרא
 לקפ השבולי בשם כ; שכתבו ומכ"ש לפניה, אחית פעם ברוכי ובעיראשונה
 פסוקים ב' רק קראו שלא כן אירע שאם שפסק ואץ עכ"ד, הראשונים, מןושהחש
 וכהשאלה נן שאירע מפטיר לענין בכ'ז זה בסי' כמג"א לפניו גם לברךצריך
 קרא אם י"ט אות רפ"ב בסי' ברכה" ,טחזיק בס' בזה דבריו ואלו דינא,אש~א

 שו'ת ברכה בלי ני פסוק יקרא אהרונה ברכה ובירך לבד פסוקים ב'המפטיר
 ג' ס"ק י"פ סי' לדוד תהלה בספ-1 ג"כ פסק וכן עכ"די פ"ז, סי' אמתזרע

-עש'ה,  טרגליות זלטן מזה"ר להנאון אפיים שערי בם' כי נתעוררתי ]שוב 
 לבד פסוקים שני רק למפטיר וקרא טעה ואכם : פסק אי סעיף פ' בשערזצ'ל
- יע"ש[. בדכה בלא פם:קים הנ' ולקרות להזור "צובירך  

 מעקר או ניז מימ בעל כ'א( )בנזיר דאיבעי בהא להקשות שהביא ומהג'(
 איבש לא לטדה :אני, ואמרה הברתה ושמעה בנדהית שנדרה לאשה ונפק'מעקר,
- 1 קורם האב רשוה חהלא זה, ספק ש"ך דניכבאב  ר' הגאט בשם שמעתי 
 ממכה בת"ר דאיי' דגמיי' בהא בחולץ ההוס' עפימ*ש זל"ה מפיסמאניץמאילם
 כטן כלום ולא מיתה בין ספק יש אם רק בת"ר דאזלי' טוכה דלא ואטואביו
 ירונו נסק*ן בה' נחנקין ב' שנתערבו כגון מל"מ בין הוא דם8ק היכא אבלהכא,
 אב אשת על דהבא קייט"ל אז לפ"ז קשה ולכאורה עי"צ, הקוןה במיתהכלם

 דפארפא א'וו בחנק, דא"א מל"מ, בין והוי הוא אביו לאו דלמא מחהצבסקלה
 ושרה, ראובן תאומים לו טלד יעקב כטן כה'ג ומשכח"ל עקר מעקר דאבלן

 וממילא לשרה, יעקב התיר ואח"כ ואני, ואמרה אחרת לאה ושמעה ושרהונדרה
 גדרים עלי' שאין ע'מ ללאה וקדש הלד ואח"כ עקר, דמעקר לאה נדר גםהוחר
 סקילו4 ראובן הייב דאז אבי' אשת לאה על ראובן בא ואח"כ הקידואמ'דחאלי
 ואין לאה נדר הותר ולא בתו, לאו שרה גם א*כ אביו, לאו דלמא אטרתדמחף
 דג8 נימא אי משא'כ בת"ר, ואלי' כלום ללא מיתה בין והף כלל, מיתהכאן
 חריף, ההש כי וח"ק' אב, אשת על להבא סקילה משכחת לא גאז מינזבאב
- ב'[, אות ק'ח סימן לקמן]ועין - ע"ז סימן ה' חלק יוסף וברלקט   אבל 
 דפארפא כלל לספקי ליכא דבאב כתב, י"ב טיטן )בהשמטות( יוסף ברכתבס'

 ל" ניהא דלא וכשרחשין האב, ברצץ נדריה תלה ודוצרה דהואל עקרדטיעקר



 ף ס יו י ז ננקצב

 אמר" בבעל סשא"כ טמש, בו אץ האב ברצן חטלא כלל אמלתה הללא
 ורצונה הואיל ניסא אי התלף' הוא איך טמפקיק אמ זה טעם :לפי בעלה,ברעת רע~" תלת" "בררה כשעה ר"פ כראמר איטש נרף נ~פר בעל מה מפךבש"ס
 רתלאה כ.ון נימא או ניז, ומינו הפרה סשעה רק בביטולו רצונה תלתה לאבקיוטה
 בלשון טהיר האב משי'ה וא:לי כשימאן, מתהלתו הנרר שהעקי רצינהברעתו
- ודו"ק. בעל, משא"כ מעיקרא הנרר עוקרי' רשניהםההכם  שאק' והקושי' 
 איך תקשה דא"כ לק.מ, במש.טית אכ אשת על להבא סקילה משכהת איךהנאון

 דבממון כאז"א, על וכן זה, ה:א אביו לאו רלמא ניטא בתיה, למפתה קנסמשכחרע
 מאנס נכי .בשלמא ממונא, היקת לו ויש הואיל בת"ר, אזלי' דלא מורי'כ"ע
 הקנס *תן צרך הוא אביו זה אין אם דאף ממין, הזקת לו ראין קנסשייך

 דהיא מ.הב, ב?י לא רלדירה מפתה אבל בת"ר, אזלי' 'טפיר עצטה,להאנוסה
 או"ו טיי, כהזקת ממונא ואוקי מת ככר ואבי' אביו, לאו דלמא נ.מא נבי',אהלי'
 עמינים רלכמה כאן ה"ה וא"כ זה, השש ל:טי ל"ש מכבר לן דהוהיקרברבר
 לן טסייע אביו, אהות על או מאביו אהותו על יבא אם נ:ון לאב, זההוהזק
 מן רהזי היכא נם ממילא שיב נלום, ולא מיתה מן רהוי לאכ להחויקוהרוב
 מפתה, כנון ממון נבי אז רזב, סברת רל.כא אביו, אשת על הבא כ:וןסל'ט,
 אביו לאי ררלמא ההשש נפן רבר,ם, משאר לאב זח והוהזק הואיל אמרי'אפחה
 ירו"ק.- בת"ר, אזלי' לא שפיר בנסקלין נהנקין בנתערב טשא"כ הרברם, לכלהוא
- ההפלא"ה[. בשם מ"ש פ'נ סימז לקמן]ועי"  

 יצ.1. טאד ה' לפ"ק תרנ.ו שנת אלול שלהיב,ה
 הב' ירירי ככור תטיוה, ברעת לההה ההתיטה, נטר ייטב רוטה, שסיהשוכן

 ב"שי:ה לומד נ,י, וואל" ידטף וץיים סו' וכו' ה"רוץ בתומשהסופלנ
 יצ.1, ט ס י ח דק"קהרסה

 זמן אך וכו', מנינם אל פנים 1כטים וכו', אשיבנ' ילו לקחתיבירך
 עצט. את ופמתי רוהקת, אהבה אך וכו', פרורים הכל כזאת ולעת לחור,הורה
- רבריו. על~אויב  הזקה בתף ראז*י פ' בהוליו ילפי' האיך הקשה, אשר 
 יעקב קהלת בס' בזה עמר כבר ? ילפי' לא מפומאה איסו' והרי המומנר,סבית
 רהנה נ"ל אילם מ'ה, סימן אף' מצפה שו"ת ועיין כ'(, אות ררבנן)בתופ'
 נטורה ילפות' היינו ילמי' לא טמומאה ראישר דהא כתב ק'נ ביבמותרושב'א
 וביד נ', ב' אות ה"ב הרועים מלא ]עין הוא מילף לאו טילתא מלףאבל
 הזקה ברץר ראזלין טננע תלפינן רהא י'ל וא"כ ט'ו[, אות האלף כלליטלאכי
 הזקה בר~י וראז4' טפסוק, בעלטא מילתא נלוי אלא רוא נמורה ילפורעאלאו

 ]ועייי ורז"ק, יעקב, בר אחא דיר אליבא המהרש'א שפי' כמו היאהללמ"ם
- ר"פ[, אות האי מערכת אי הלק דהכלים קונפרס ' חמרבשרה  אנ"יל 
 לבית שנכנפו האנ14ים כל מ"מ לבסוף הסר הננע ה" ראפ" רהרץ סצינורהא
 הייבי' למקרש נכנסו או קודש אכלו אם וא'כ התו', כמ"ש פמאים הסנרביש
 לענין נם הזקה רמהמ מיכה ושפיר איסוה לענין נם הזקה רין נאסר א'כקרבן,
 הקטן בטפרי כסכיאר נ'י, פאלטשווא הנאברק.ק אה'כ 4 ]ונ"כ והבן,איסור,



ינ ף ם ייו ז ננ
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 הי:-ר ליוואי בר ש:'ת וע'ין --- כ'[, אוה פענה" ,צפנת האיכות ורבנכמות
- ה'. אות רע"נ ס" ה'ו"ד מבין פנ' וב*צו"רע אגב, נד"ה כ"בס'מן  

 אימ דמומר המ-דכי ף(שיטת א' גד:ל ביטם 4הקשית שיטמע ומהב'(
 בטת פעט מה א'כ בישראל( שס בהקמת דאיני )מערם ליבום אי1רתוז:קק

 רי1א )עיין אמני, הת.נם לא. :אס נהלדת, ההן בנים בכ?ל הבנוה אםצלפהד

 במרהסיא 'טבת מ""ל זהו' צלפחד זה מקייצ'1 דס"ל מ"ר 'יט יהא ספרי(, ב,2םפנהס
 אנכי כי לראי', שמיעה דימה אינ: הנה - ? ליב:ם :קוק ואינו כמומרור'נ:
 לה !מהר'ן ייה. יט;מד נ": סימן .' הלק ס:פך ההם ביט:"ה כמה זההרואה
 אופנים: בב' מ:מי( ג"כ נ;'טה יאשץ במעם אםס ה'1ואל עם '1ם 'טמפלפל)אחר

 'הזדית מכלל !'צא אה-ת לאזמה ונדבק 'טהמ'ר במי אלא אמרו לאדהמרדנ.
 ו;אשה התידה המק"צ-ש דהיי :;וד -- :ה, בכלל אינ: מקייט'1 אבללנמיי,
 בר שפיר :הוי מומר, הוי לא זטט.לא עוד, ה:כרנה ר(א עתמר?ו וכלהשובה
 פלפזל "ס ע'א סימן ד' ,1נה הל!'ית בת4 כ' :בזכרינ' -- - עיי"י2. שםהקמה
 .כוי, טשאפה, עפערעס, מאד, ד"' הגאונ'ם היבנים מכבזד החה"ם בדב-ינד:ל

 בתש:' שהב'א אהרירם הרבה כף;ה ס"ל ביידכ. מ"ד דהאי : תי' נכבד הכ.והאהיון
 א'נ מדרבנן, רק לכה-ק מ:מר הי' לא 'צבה דמהלל נ' ס"' י:"ד אסאדמהר"י
 דף בב"ב א:-: ליה .א:לי ! צלפהד בנירן טענו ייטפ'ר ?יב:מ ע:לה שפ.רמה"ה
 דמהלל רבנן שחדש. דלאהי ריל דב-., שעה יט(ם' ה; חנמנ':ת צלפהד בנ:הקי"ט
 י1דברו היו הכמניות ה; אנל כן, לם;.ן 'כולין לא ההורה יכ? מומרשבת
- צלסהד[. איה ילקה"נ ]:ע"ן :הבן, שעה, אוהה של הדיןלפ'  י"ל יבלאי"ה 

 דלא היכא ה"ד ליב:בס אשהו אה ז:קק אינו דמימר המידכי דכ' דהאבפשיטות,
 אאשת: את זוקק יט": כפרה ה:'ל נ"ד ע"י דמת ה'כא אבל ב"ד, מיהתמרע
 כמה אהר ]שוב, -- זהבי. ייטרא?, כי1אר ה:א :הרי לו, נתכפ- דבטיתהכ'ון

 הנ"ל בקף2י' הרבה מפלפל כ' שם :רא.ה' הטדה כל' הנהמד ס' לידי באאשנים,
 סכ'נתי', :חריפא וה"ב דבש נ:מפנת '1ושנים :שפתותי: הדי1, דבי העלה:היא

 יטמצא.הו הז"ל דאם-ן הא ע( 'פיק הפנים עמימ"'1 כמ:מך, דינו י'הדהמקוושש
 הת:ה"ק כתבה טה דלענין לדקרק יצ-'ן מק"ט':, הזא ועדיין בן :דתךמקיי2'ט

 ברה"ר אמית ד' דמ;כ'ך דלמ-ד איא ? ההראה ק:דם מקז'ט'1 לה'זת התהילי1כב-
 ה:?אכה .:מיך יטלא אמ'ת י1תי שהעב'ר לאה. בן ייהת-י דא;"נ קרא קמ"לה:',
 דש.עיי דק'ימ'ל כ'ק מ'מ התראה בלא עקירה הי' יטכההילה אק התראההוי

 שהתח.ל לאה- בי 'טהתהי דמ.'רי י"ל א"כ ג4ו:רת ה:'קצ-ה

 לקצ-

 שנמר ק-דט
 שצרך דה'כא מד"ק מביאר הייב, המלאכה שיע:ר נמר הרתר~וה :אהרהשיעיר
 :ע"ז לנמור ישלא דב.ד! כי:ן המלאכוה גמך בעה א:ה. מת-'ן אם דיההראה
 דאע'נ י'ל זמעתה בהקראה, העמרה כל עובר כאל: ה:"ל שפיר א"כ מז.ר,ה.א

 העבירה כל עשה ד?א כ':ן ל"ה מ:מך אבל העבירה בצוץ אח התר די הה"מדלענין
 העבירה כל עשה אם ה"ד מ:מך נע':ה בפ-א דנם א"נ ואפי' ובהתיאהבמזיד

- ורו"ק[,בהתראה.  ידינ"פ ל' הראה ההדפכה בשעת ועתה 

 הנא-

 פנהס ש:"ה
 פ"ז, כל? המ"ם מע-כת המד בשדה יצ?( נראמויא4רי'ן )ואבדפק"ק נ"צמס"ב

 משום רק הוא שבת להלל דמימר ההיר"א ביטם נמי והזיא זו בקואר' נ"כשהא-יך
 -- ק"כ. סימן בהיויד חת"ם שו"ת :עיין לק"מ. וממילאקנסא,



 י1םףננזיקצד

 - פ"ב סימן-
 מאו ירירי לכבור וכיביבים, כטל מעבימ חסרים ינ"ול בעבים, שיםהטכמה

 וכו' פלא, עושח סלא, חכסוק תכנירש חותס ובק. הה-יף הרה"נומקדם
 יצ'1. ן א טי ש י פ דומ.'ן נ"., :שייכשאהל ש"ימדן ישכ4 מךהוט',

- ו:ו'. וט' שכיר משנה ,שו"ת ספהאת  כ"ה( )בם" ראיתי וחנה 
 דינ כלן אויבסר ואימא שזתסר ואיטא מנילה בתש ה,ש"ס פריך מהקשנישאל

 א"כ ז' !' פורים חל אפ.' טשכח"ל היכא שיבסך א"כ קרא, וא'צ לנל קהלהז9
 אטאי א"כ רש"י כמ"ש טקרמ.' ?(א הכניטה 4ום הכניסה וכרום ב' ביוםרהשרבסר
- ? הכני:ה יום נ"כ שה.א הי ביום בי"נ לק*ות יקדים אדרבה בקציבסר,יקרא  
 ריש ירושלמי עפ"י יאפש"ל ני, סימן ארי מלחטת בקשו'ת כן הקאנה ככרדגה
 נחו, אושר כימים כתי' וקרא טלחמה זמן ה.' הא בי'ג קורא אמאי ישהק'5גילה
 י"א מרבה רבימניהם האמת לפ. וזה שם, ע"כ קורין, אין בו קורין, ולאחריו-לפניו
 "ב י"א קורין ראין וכיק י"ב ה4ש ולא ושיבסר ארתסר פריך הש'ס אבל4ב,
 קורץ ולאקריו לפניו דהתי' ,ט-ך יא הי' מלחמה ריום קרין אץ בי'נ נםאיב
 א' הוב-ת רביעית שנח מציון הרה )ו;.ין ויו"ק, קו-', אין לפמו נם רהאוכף,
 - - ב'(,פימי

 סמנה בת'ר ראילי' י"א( )חולין הגט' דילזף בהא הק' נ"8 בסי'ב'(
 בכבור מדאודי' דה-ב ק": בכתיבית ראמר" לפי'מ טידי טזכח לא טשפ האאו'א,
 בעל הוא עכ"פ הזא, אביו ד"אי יאש בת"ר, אזלי' לא לעז?ם א"כ האם,בע?
- ל האם בכעל אף טיתה היבה התורה יילטאחאם,  אצלי כתובה זו קחשי' 
 דוקא ה.א האם בעל לכבר דהייב הא רהנה בפשזטית וההי' בישנים, רבותזה

 דהאם צ"ל ע'כ דהוא, א?י לאי רילמא דח.יסי' עהה וא'כ האם, ככזד8.שזם
 זא'כ בעלה. את לכבד ימ?ט"נ ב:כזדה, מחרב הבן ואין רשעה, הוי יא'כדנתה
- והבן, בת"ר, דאי(.' :רי ר' יליץ ושפיר האם, בעל ה:אה על נ'כ חייבלא  
 מ'טפטים פ' היים יבא יב:' בזה, דב-ים אריכית ר' סימן יהודא בן שו'הועין
- ר'.אוה  בכ.נ, 1:4"א כינ!ד ,טייך אם ,טחקך. טה ע( נם להשיב יש ]ובזה 
 לעיל )עיי' בת"ר ל"א דבב"נ משום הי"ס לא בווראי אב כיבזר דעל ישכ'ויאש
 ע2.פ אבל א?ו, מצר חייב ראינו ראף ע"ז מפלפלים אולם ב'(, אזת ט"הסישן
 היי אז זינתה שאמז הי.'ש.' דאם ז"א הנ"ל לפי אך לחייב., יש אמו בעלמעדם
 המרה כלי 2' יעיין כעלה, ומכ"ש אוהה, לכבד ופפיר עמך, מעשה עוקשהאינה
- דן. אות)יתיו(  

 חיים2 רבף ב;ל הקדייט ה:און מרן דברי לק-יכ: האריך ע'א בסי'ג'(
 ממה נקיים, שאיגם ?ט'ם הקטנים בי:ת על אמן לעניה אם מ'( סוסץ )ה'בז"ל

 מ",ט ]מלבד ז"ל להר'טג"פ 'טו"ע בקיציר ה' 2ימן היטלחן בפאת ע?נואשהקרנ
 שמהה ז2ר ב,טי'ת עמ"*ש בזה לציין הנ:י ז4ה[, ארא לרב הובה טלהמוהבקונשרס

- -, קפ"ד, סי' מהדךת סררכי לבושי וביטו'ת ר',מימן  ]שם[ 'צהעיר ימה 
 מברכין ואח"כ תחלה לצאת טינים ר' לקטן שנותני' מה על העילם סגהגליישב

 מסיגעם להנה"ק צרק אבנ. תיצובת הנה ? מקנה ואינה קונה קטן הלאהנרולים,
 קל'ץ סימן ג' הלק מהרו"נ ומשיב שיאל בשו"ת ועיי' פ"ו, 2ימן בהאו"ח הואדב'ל

- צ"ז. סיטן אל"עזר רט,שקובער'ת  ן קי*ג. מי' לקמן ]וע' 
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 נ"י ווי'ט יצחק מויה וט' נפלא בקי צמ"ם היה"נ ירדימ שהאריךומה
 ע'ז נד5ט כבר הנה ראשונה, שנה בתיך נם נשמית להזכיר יש אם וי()בסי'
 דברי קשהמא ועיי"ש פ"ה, ס'טן השדה" "דודאי ביטו"ת זצ"ל הנאק סמו"ההאשובה
 הביא לרודאים" "גשם ובקינטרם שלום,הסוכות

 דב-

 מצאתי ואנכי שלמה, הכרכם
 פצד כי מאד זה בענ'; שהא-ך שבראשי( חיה לנפש )בציק ישרא? ילקוטבס'

 נפיש נוהי מרבוהינו ברוקווה ראיות פ"ו והביא הנ"4 למברא וריה טעם איןהשכל
 נדולה מצוה כי ומסיים מזה, עצמו אדבם ימנע לא כי חיים אנו מפיהם אשרז'ל

 בישנה אף הזנ"1 לעשות נפש נוחי אנותיהם עם יחמר טוב יעשו שהבניםלפרסמ
- עוי"ש, !תפלוה והקנות שלמה הכ-ם על שם ומפלפלראשתה,  בם' ]ועייי 
- ומה[, ד"ה ב' אות ת*כ"א סי' אפ-ם למטה המטהקצה  

 בל:נ"ח הדו"ש ידידו בזה והנני וכו', לו להידיע אמרתי זה כלאת
 בברכה,ההותם

 שווארטץ הכהןיוטף
 אם אבל ס"נ, בטחבר של"ו סי' ב'ו.ד ! א' הערה לפניו אציעואגב

 מצחה א*יש ואע5"י הרמ"א וכתב וכ.', לי ליתן הייב ה-בה הרופא ביצכרההנה
 אלא לק'ימה רצה ולא לא' נזדמנה אם אכ"ע דרמיא מ"ע שכל לרפאותועליו
 ייאי' ממוהל מ.ש יצ"ע שלהזי היוב מידו ממקיע'ן ולא מירו מוציאין איןבממין
 ר'ניכם ב~קופי בלב'ש ועיי' שכן, בלא לטול איתו דכופין ברמ"א רס*אבסי'

 ע"ש, לו "צלמו ולא ממט להבט'הו דיכולין עמד'ן יעקב ר' הנאון בשםשהביא
 ההיוב להפקיע יכולין ואפ'"ה לבד והב"ד האב על המופלת מצוה הוי שםוהלא

 וא5י' דמים שופך הוא ממנה יהמונע בה שמחויב מצוה דהף וכאן שהבטיההוממון
 עמו החנה אם יאמאי א' סעי' במהבו וכמב.אר אחר רופאביש

 בשנ-

 הרבה
- ? לו ליהןהייב  נ-י הורווי8'ן דוד אב*הט מו' החו"ב הב' ל' הראה שוב 

 טישגת ידי ואין עני החולה ראם של"י( )ם" נ' חלק מאהבה תשובהבשו'ת
 כמו הרו5א את כופי' דהב"ד הנם, אליו ללכת רוצה אינו וה-6א להימאלשלם
 א*סי בברכ"י וכ'כ רם"א, טי' יע'ל דכ:פ" להמיהל לשלם משנת ירו שאיןמי

 חייב להמוהל והבטיח משנת ירו אמ אבל משנת ידו שאין הטחבר מלעשקומדייק

- ודרק רפואה, נבי וכמ. אח"כ, לוליתן  
. - - -

 - פ"ג סימן-
- יצ"ו בא:הרט לפ*ק הרס"ב שנת חקיע נ, ב'ה-  
 יופי תיאי פאי 1י"לם' ספ'י טנ1פך היקי ייייי כביד שייסי ייבעיירעענג

 וכו' לו רב ידיו ונע.ס. נחטר בתוי.ש מופמ: הע-ב הרבנימכלולים,

 יצ'ו, ,אטעריקא( סקיא:טאן בעיר אב'י ניי, אייונער דיד צבי.טו'ה

- וכו'. פנ' מול האירו ואמרתו ש,הונועם  דאמר בהא הקוער' וע"ד 
 הבהמה היהה דילמא ליחוש לשלם, חייב שקלקל אומן טבה צ"ט( )בב'קוצטואל
 הא כשרות, בהמחת ורוב בת"ר דאזל" וכ"ת כלום, הפבח ה*סידו ולאפר5ה

- אחה"ר? בממון הולכי' דאין מ"ו( דף )שם ס"ל בעצטושמו*של  זו הערה 

 כהן ני הנאון ומויח כ'ז, םימן א'( )חובר' רבקעית ש~ה 6ציון בוערהראיתי



 לפףננזיקצו
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 קשחיפ, נקב דבמקוט :היינו פחפה דלמא תהש דהחעףש צר"ל ע"כ -רהיי ר5ק"מ,בצה
 אם והשתא שחיפה, אחר נם לבדוק יכייט פרשות אשאר והרי במושהי, חואדנקב
 עהה משא"כ ארובא, סטכי' דהף כחררה הבהמה הי' בשהיטה "לק:ל ה"5א

 קלק:ל, ה:א דהרי שפיר לשלם צרך וע"כ פריפה, דה:י ניפיא שייעו*קאיקל
- ודו"ק, הב"מה, כ'שר הי'ד-ילאווה  וו קושי' כעין דהנה בפשיטות, י'ל אבל 

 עדיט עם"י ממון מוציאי' איך לעד:ת שס-ל דש.פה לט"ד ההלשור ים 'בש'הקי
 סימן הי:"ד מיוי"א שו'ת ]ועיין ?, אחה'ר בטמ:ן הולכי' ואין ה; 6.8הולשא
 )עין על(יו דהעידו להאי הט יקלובי' הט, ממזרט הערים ד54מא או ב'[, .אותנ*1

 מתנות ליתן הת:רה צ:תה איך הק' נדבח שלמי ובס' מ?(, טימן ש"1 אלקהשאסף
 וכן ? אהה"ר הילכי' אין ובממון טרהשה, וה:י ק*שחיפ נקב במקים דילמאלכהן,
- קל'דן, סימן לקמן ]ועיין כזה, נ'כ קאשה הנז ר"משיתנני  כבר הנה אים 
 אנו הזה בנוף ירצה עון בהאי דאי יישרה סנרא דכת:בית סו8'ק ההפלא'הכתב
 בה'ר, אזלי' נ"כ ממון צר ענין באית: נ"כ יש אי וא'כ איסוי, לענין בת'ראולי'
 עי'ש כן, אסף' ממונא לעמן נמי הה'ד טילי שאר לענין התב דההזקנודדיאיל
 אבי' לא: ודילמא ואביה שייך במפיתה קנס תורה דאמרה הקיער' על זארעקשכ'
 :נם ? הוא אבי' לאו ורלמא כסף, מאה לאבי' דנותן רע שם טוציא וכן ?דוא
 קושה יכן ? הוי נקב מיף במקיט ודילמא ישלטנה בהמה טכה *המנא אמ*הא

 תורה דחייבי השור ממנו שנגנב בישומר כן :במו ? הוי 8ריפה רילמא וש:רבנרחת
 דהייב שחיטה לאהר במת בכור בפרון קישה נט ? הוי טריפה דילמאלוולם
 הנליץ )וקצר כאלה, ק:שי' הרבה ישנם ועיר ? הוי ושרפה דילטאלאשלם

 אשאר לענין הרוב על התורה דאוקמי כיון מיהשב, הנ"ל כלל ועפ'י58הביאם(,
 ומהנא אביו מכה לענין הוא דאכו וכן אכילה, איפוף לענין בשור כמןסילי,
 היכא אלא אהה"ר בממץ הולכי' דאין שמואל אמר ולא ממונא, לענין ה'הבהן,
- בלבד, מסונא לעמז אלא סיני' נפקאדלא  כע ב"ק שלמה בליקוטי ]ועיין 

 ובישףת ט"א, אות ה' הלק וקנ:ע ר:ב שיטה סופר בהת; יכ; בי, והאריךשמביאו
 מכ,שירין האנו איסור שלערן כיון בהמדה בהאי הכ"נ זא"כ יר'ד[, סימן יהודאבן

 כשרות בחזקת נ"כ לה מוקטי' ממון לעמן נ"כ הניון אי וא"כ רוב, מכחאותה
- 1ד1"ק, חפלא'ה, כסברת לחצאין, הרבר לחלק א'א א' בנוק מ התבפכה  
 סימן היו"ד מבין פני ובישו"ת ב', אית רנ"א סימן ב" חלק יצחק יד ושו"ת]:קרין
- בין, אותה'  הוא אחה"ר בממין הולכץ דאין דהא הפנ" עפימ..ש אני'ל, 
 שו'ת ]ועיי' שמואל, טויה השמא אשמא פוענים אם אבל ובף, ביי בפענתרק
 צר"ל שעכ"ה הנ"ל קושי' טהוי'ן ולשי"ז ב'[, אות פ"ו ס" חחו'מ ושה*קנפע

 נקב איזה ששחט טק:כט נאותו שהי' לי מי טתז עשהפבח אזיל לאאשקהשיהו
 לא נלטה לעו:ת', ולא ישליח לך עש"קי לתקן [ף' אסר מצי הבהמה שבעלכיון
 הרניש לא הפבח שנם עכ"ח אלא ביוקר, בחי" הבהמה מוכר והייתי *,הנדת
 קשהפ, נקב מ*קום שמא פענתו עם בא באוהיטה שקלקול לאחר ועתההנקנ,
 די' חלק יוסף ילקט ]ועיי' ודףק, במשן, אף אחה"ר שפיר אילי' זה אופןעל
- ס"א[, טימן פ"ו ובחלק קס"ח, זסי' ק5"ח סשן רב * -קנ'א,סען  והנה 
 )עהן חו*ן המרדכי מן הנ'ל השלא"ה סברת על פקש" "ש כי מטני מים5א

 סיסן חץ8ד צדק גאבני ש'5 ססעעפ המיק איס להיףד( -בר"888ות .אםגאטח



קטגנשייוםף

 חן נעיפים דברים טעדמכם לאכזל ירצה וא:ם --- יע-ש. טעם בפוב ישובק"מ
 ארי' ק% בשו"ת יעיי' הנ"ל הפלא"ה דברי בהסבר ויקרים דנהירין וטילי;ודעת,

 טעם באמרי לבו יישמח ?ניו, ותפקהנה ע"פ[ ]דף זי"; האדר הנאץלאאו"ק
- ס"ה[. אות פענה צפנת בשפר ]ועיי'דפח"ח,  

 הא מטור, ילד בהי*ד פו"ר יד'ח יוצאי' האיך העולם. קושי' וע"דב'(
 חכטים דברי הטו"ת צ"ו, סימן ב' חלק יעב"ין 'טאילת שוית )עיין מצהב"עהף

 חאהע'ז סוף שלטה וכרם נ', טמן חהז"מ יוסף תפארת שו"ת נ"ט, סימןליטד"ח
- ס"ח(, סימן המישית שנה המאסף ד', סי' ניזמב למשה הלכה ט"ב,אית  כבר 

 ]עין יצ'ו, יערנין הנאבד"ק כבוד אל שנתאם לפני בוה מ"ש העתק לושלחתי
 בענין כתב אשר נ"י הנאון סו"ח לי הראה ה:ה והיום באריכות[, מ"ח שמןלעיל
 טרן פרר סצוות דנבי לתרץ כתב חיניך מנהת בס' הנה : בוה"ל הורפו בימיוה

 פו'ר מצות קיים לא ומתו ברם לו הי' אם ד-הא המציה קי:ם בשעתההתחלה
 עבירה ליכא הואת וב;ת הבמם, הם המצוה קיום ועיקר ס"ב, ביבמותכמטאר
 בשו"ת ]וכמ"כ מצהב"ע, השיב 4א כה-נ והבעילה בשעת נעשית כבר דהעבירהכלל
 פרר מצו' קיום דעיקר בפ'טיטות, לתרן נראה ולענ"ד מ'[, סימן יהודאלמטה
 בשו'ע זכן שם, בטהמ' ס'ט קידז'טי' במס' דקייס"ל כיזן והנה לשבה, משוםהיא
 ובזה רשבת, סצוה נקק"ם ממילא א"כ ליסהר, יכילים דממזרים כ' סעי'אהעץ
 ידיח יוצא איך מאזר צ"ע : וז"ל אי( גנמצוה הנ"ל בס' שהק' מה נמיטיווצב
 ממוף' דיכילי' ?ין א"יצ ילרברינו ? מיטיאל ממורי' להרבות טמור בוולרבזה

 דבפףר הנ-ל מנ"ה סנרת ועם"י - ודו"ק. ד'טבה. מצוה נתקיים שפירליטהר
 ר'ה )בטם' אבן הטוף קושיי לתר,ן יצא בנים לו שייט טה היא הסצוהעיקר
 ואה'כ שופה כשהי' אנל דאם מצה זאכל כפאו נבי 'טם דאמרינ' מה עלכ"ה(
 שקיים דסה אלמא לאכזל, אהת פעם עזד וצריך מצה יד"ח יצא לאנתרפא
 ישרת ]ושי' חייב בשעת אה"נ 'טיצץ 4' מהני לא פטיר שהי' בשע'המצוה
 ונתנייר נכיי בהיתו במם לו בהי' קיימ"ל אמא. א"נ ק"ו[, סי' ה"ב היטיהפרי
 ועפ9 ? היוב בר הי' לא המצוה קזם בשעת הא פי"ה מציה דקהם יהםהוא

 מתורן, הנ"לסברא

 ד;יק-
 זלנך בנים לו שיהי' רק הנמם לקיליד אינו המצוה

 הוא המצוה עיקר סצה אכילת גבי מ'טא"כ נכרי, ?טהי' לו שנולד במה נםמהני
 אשעת על לפזפרו מהנ' לא פטזר הי' אכילה שמטעת זמץ הסצה אכילתבשעת
- זשח"כ.ה?בו  כשהיה שאכל במה .צא דלא ממצה המז"א קזש:' בעיקר אטנם 
 רבשלמא אחר, באופן להלק נ"ל רותו, מ"עת לו ,טה.י בבנים דיצא ובפו"רשופדה
 אינו דהא ה.זבי לידי עצמו להביא שטזהז בשעת אומן בשים בירו הי' לאבמצה
 דנם מת נ?הי בשעת לו שה" בבמ' מ,טא"כ אח"כ, על לי' טהר לא לכך שיתרמא,ביד'
 קידחטי' דבמס' אע"נ חיונ, לידי ויבא 'טיהמיר האפשרי במציאית עכ"פ הי' שרצלידבשעה
 יישמ מ"מ אבל לעזלם, בא שלא דבר דהו. הייה מדו, הוי לא דנר אמרי'ס"ב

 שוף' באנע' 'טקיים מה נם לי' מהני שפיר חיומ *די עצמו שיביא עכ"פבטצישת
-פטו.  ניותו בשעת לו שהי' הבנים לי' מהני דטשו"ה לתרץ כ' בטו'א יגה 
 לא דמשו'ה למ"ש ראי' נמי יהי' ובוה רשבת, טציה עכ"פ איכאדהא
 תכ?גת דעכ"פ טשום נמ. מטזי בולד ויהנא פו"ר גבי מצהב-עשיך

 טצהכ"עי ליעש ?יטהר טמורים 'ט.כילי' ;"י שבת טצוה דאיכא נתקויםהטשךה
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 ס" 4י"ה א.טכנד מה-" ועה"ה א', איה ל' סימן הסד בה'רה )ועי" ---וררק,
 אדןגאד הף"מ : בוה"ל אלי כתב מי פאללאק אברהם מיה והרה.נ ---כ'0.
 ישכא כגון ב4וזנם דמיירי מצהב"ע ול"ה פו'ה מצוה קיים ממזר בן לו דבהי'כתב
 ול"ה אונם דהזי מעוברת נמצאה ואח"כ עוברה הוכך ול"ה נ"ה לאהר יבטתועל

 הלא הא', כי מזנא לבקש אונסייהו מאי ידעתי לא ואנכי הוי, וממזךמצהב"ע
 יעכור, ואל יהרג דק'ימ"ל הגם הערוה, על לבא ענו"ם באנסוהי לה משכהתפישט
 כ' כבי לדעת, אלא ק'שזי דאין בערות אונם אין אמ-'י לע4וה הדביקהוואפ*'
 לדבר ועומר מקזשה ה" דאס הוי( פ-המיא אסתר והא )ד"ה ע"ד בסנהרריןתוס'
 עיש"ה, נפ,צי' למסור לו יאין נכ2 א יש אז לעך!ה זהדביקהו ע?1"ם ואנסוהומצוה
 מש:ם תיפ"ל ט:ל יטל במצה יוצא דאיני ק-א למ"ל ההים' קושי' מיישבי'ובוה

 זאכל דכפאו טכל של מצה לאכיל פרסיים בכפאזהי דמיירי א"ש והשהאמצהב"ע,
 קונטרס ח"ה משה תקזן ]ז;י'ן מצהב"ע, ל"יט דבאזנם עביד לא ועבירה יצאמצה
 בזה קרמו וכבר ל.ה[, סי' הלכה פמק בקינט' כ ובחלק ס"א, סי' בהלל"מסוכה
 נ'. אוה ב' סימן בי אי הוברת ששית שנה סציון תורה עיי' נ"י טפלונסקהגאון
- ע"י[, סי' סיף לעיל]ועיי'  ברלקט מ"ש יש- עיין א(נאוי הר"ט קיש,י ובעיקי 
 מידכי משה מ" הגאזן בשם י"ד סימן י' הלקיוסף

 ש2;ג;-

 סימן הי ונהלק רי,
- זצ"ל, מסעטיהאל הגאון בשםרי"ח  

 הטיב והי מעלה, עלה כי תומהו ועכוך גדלה, כי כבודו עבורהארכתי
 קודש מקרש בכנין ישביעהי, היים ושטת ימים ארך ראטצהו, יגרלהונצה
 כנפשו, אוהבי ידירו כעתירת ינהון, המיד ומעלליו דרכיז ובתום רשטחהן,יףארו

 שווארמץ הכהןיוסף
------

 - פ"ד סימן-
 והירים, הי :יעורוע וצהורים מא'רים וכפתורים, "רהים לעושה הרש, שלוםישאו

 סו"ה וכו', אבוה עץ ע:ף ההז.: ומ:דול סעת ה:ה.: הר: ירינ.פ אהויכבוד

 יצ"1, ש ט נ ע ר ע ס האגרק"ק :.י בילליטצרפנזמם

 יהתעננהי פנ' עבר מול האירו ספיחם טעולפת ואמהת'ו נאהשיחו
- וכר. תורהו ומשיםממע"י  )דץבא י"נ סי' הדדב"ז דמחדש הא על שהק' .מה 
 משים קלה דהיא או בראשזנה הבאה המציה לעיטית דיש ק"ו( סי' הכ"צבאב"ת
 היום ק'רוש אי כ"ד ב'טבת רבא מפפק"ל מאי וא"כ המצזת, על מעבירי'דאץ
 לאחר רק הוא יקידש י:ם מבעוד דה'וב. דמץהיל משזם דיקורם, תפ"ל לנ"ה,קודם
 אש אמיי כשו"ת ומצאתי ס"ה, כלל אדם בנשמת כן הקהשה כבר הנה - ?זה

 להלק בעיני ורהוק : בוה"ל וכ' בזה, ג"כ שהעיר אולם( )נד"ה נ"ב ס"חאו"ח
 רלענין מציה, הכש* אלא אינה ביובם והדלקץ בלילה, אלא הטצוה דעיקרמפני
 עוד, זק"ל אין כבת, דאם א:גינו דכבר ועחי להקל, הגון פעם אין מעבירייאין

 קירהט דהרי בפשיס'ה לחלק נראה ולדעתי עכ"ל, הטצוה, כנ4 שקייבםמושמע
 ה.' עדיף מסא דפ-סוטי אטרי' הי' לא אם וא"ל ההדלקה קודם ביום להכיןצרך
 סי' או"ה שיק מהר"מ שדה ):עיי' ודזק, מענירן, אין משוס טג~דם קדה"באמת
 רקיי4"5 י"ל נס ד-- נהטתו(. אי וע4דבר ט"ה סי' או'ה במטין נהלת 21ןישת4"ה,



קצט יוםףננוי

 עחף רח 9 מבי מה קשה ל*ץ מה בשמל כטתו לטטר דצרד תחראמר
 וא'כ מחטכה פ"ה הי"ם כמ"ט אחת פחםה לו ב"ט נויי רהא קדדקאיאי
 אץ טשת * ש"ט דכא וצ'ל יטמהם, רקים למח כסותו רמכור לקדה9יקנה
 פרוטה לו "ט דהא כסותו למטר צריך לא עדיף נ"ח ואם כסותו, למכור חיובכאן
 אין טאבם קודם ניח רק תריר, טשום עדיף קרה"י דאי הנ"ל קיאר' סיושבלפיא
 ח~יא שניהם, לקיים ראפשר לנ.ח כסותו ולמכור לקדהיי, לקטת צריךמעבירן
-נכזן.  יהיה דלא רק לנ"ח שבת ליל על לי' דאית להי:א דנמק"מ י"ל ועוד 
 נ"ח או דעכשיו קדה"י אי קודם מהמ דאיזה האיבע" הוי וע"1 שבת, למהנאי נ"הלו

- ודוק. ניסא. פיסומי משיס עדיף נ"ח דכאן לי' פשופ וע"זדמואש,  )וע.ין 
- מ"ז(, סימן פ' הלק יוסף וילקם י"ח סי' היוצר ביתשו"ת  בס' ראיתי שוב 
 ארעא מס' גס כן להקשות יהביא הנ"4 בקושי' נ"כ העיר א'( )אות הלכההקי
 אות השרה חלקת בם' נ"י הנאץ מו"ה מ"ש ועיין נאה. בפלפול והאריךדרבנן
 ל"פ(.- סימן יעקב הלק ושו"ת י"ם, סימן )ירושלים( ךסף יר שו"ת ועיי'א',

 אבל נכון, דבר הוא קנקנים" "ומטתר המיוט לפרש כתנ ואשרב(
 ע11"ת ]ועיי' 1"ל, אסאר יה:דא מ:י דהגאון משמי' כן ראיתי כבר כי ליכמרומה
 ס'מן ט' :בהלק מ"ח, סימן נ' חלק עסף זנוילקט ר', סימן האויח יעלהיהודא
 פני שףת ס' בראש איטר יצהק זכר:ן ובקונטרס מ"ד, סימן '"א בהלק ונםט"ה
 דהנה : עד"ז כהבתי בחידושי ואנכי נ"י[, סימן יהזקאל ביה ובשו*ת חא:"ה,מבין
 הראשתה בלילה א'כ א' לילה להדל.ק כדי בו הי' שבפך דבשמן כין הקשההב"י
 א', ח-ק במנירה נהנו לילה ובכל הלקיכם' לח' שבפך שסן שחלקו זתי' נס,ל'ה
 הפך נשאר במנרה השמן שנתט דלאה* תי' עוד לילה, בכל הנס והי' כןזעל
 להדליק כדי רהיה כען ס:ף דסיף והמיה הא'. בילה הנס והוכר כבתהלהמלא
 הנס היכר דה" אף הפך שנתמלא או הלקים לח' עשחלקו מה א"כ א'*לה
 הנס יתייחס והאיך הלילות שאר לצורך רק כלל הא' לילה לצורך ל"המ"מ
 תיע-ת בזה היה דשפיר נ"י מאסטראו:צי הנאון בשם הטמעהי ? הראשונהללילה
 עכו'ם הסיטוהו שמא ספק יש הנמצא דבפך הקשה תום' דדגה הראשונהל*לה

 בהשמן כשמדליקי' דהא קשה אמנם פהרה, אחזקת ראוקסי' בפשום והתי'וטטאוהו,
 לשה הפך "ת דמסתמא הולין הזקת דאיכא י"ל וכן ? חיוב הזקת כעד איכאממטדה

 ראין נהקדש לא טמא ההא יאם למנרה שנתנו עד השמן נתקרש ולא שרתכלי
 יאל אך ? פהרה הזקת עד היא ח:לין ההזקת א"כ לה הראוי אלא מקרשב*ש
 הזקת לא לחומרא, חוקה חגים *כא שמן ובאותו הר*קו שלא שמן רנשארביק
 לי' :דיינינ; פהרה אהזקת מוקמי' שפיר שמן באותו טמילא חולין, חזקת ולאחיוב
 הוא מ"מ כנגד חזקה דל"ל אף טהור היא שהודלק השמן גם שוב פדער.שהוא
 וכמ"ט דסת-י, כתרתי יהא שלא כדי הזקה לו קרש רגשאר שמן טפניפהר

 פירש בהמה והצי קבוע במקזם בהכה הצי שהי' דווילנא במעשה ק9 סי' ביו"רהפרט'נ

 מוחר המירום דחצי כיון הקביע מקים של החצי אף זצ"ל העשיל ר' ה*בוהתק-
 הדלקת לצהיך הנשאר משמן תועלת שהי' מה שפיר מיושב א"כ עי"ש, רוב-מפעם
 שאמי וזה ורוק. שבהדלקה, ש:ן פהור הי' שמן שנשאר דע"י ת-אשונה,*לה
 קבעה "שמנה" ימי 1;"כ וכז' לשושנים נס נעשה קנקנים ומנותרא הפייטןודייק
-והבן.  הפנ9 קושי' בדבר בי[-ומהשהאף' אזת י"ב סימן לעיל מ"ש ]ועיי' 

 כשרגטקרש רק ההא ב?ייר דנחרה רפוסאה הוין שזה ב"ייר? הוחרה פוטאההלא



 יופףגנזיר

 דנתחלל הכא אבל הפ:טאה, והותרה מומאתכם בתוך אתם העצק שנאט- קיםהיה
 בכתובים אתי -צ זה דבר הנה ! בצבור היתרה שמטא אריך לא 5גמדיהקדואשה
 כן גם פ" ובזה נש, ק'ב האב"ד נ'י פיוצער שלמה טו"ה וכו' דה"ג הרבבשם

 הקדויטה עגתחלל דה"נו מגד*י דומת ופיצו עלי נקבש ירנים דחנתהיבזכררות
- ונטן. חטכה, ימי שטגה קבעו וע'כ הותיה, פומאה לומר אריךה~א  ]ועתה 

- י"ג.[ אית )רשב( חהם יבא בספר שכ"כ ראיתי הדפסהבאצעת  
 אך הנעימים, דברי ביתי עור ולסלסל לפלפל בדעתי הי' מתחלהוהנה

 ידידו המערכה. מאלקי וברכה ש*ם ואומר באמרים, אקצר לכן בי בגדהזמן
 דוש"ת. ומכבדוהטוקירו

 שווארטין, הכהןיוסף

 - פ"ה סימן-
 טאירים כ(נינים, ויקריס טובים : שנונים טהשבהעיו לאיש שנים, 1יעשלום

 ידסף סךה וכו' ובקי החריף הנדול הרב ירידי כבוד בעננים,כקשת
 תע-א, ב:אליציען ב א נ א ש ע י צ בק.ק נ"י, ראטהטשה

- וכו'. יום למן מכתבו יקרתאת  בסי' המג"א עס"ש שהק' :מה 
 דכיטהכהן שם ה-מ"א שהביא בגימין מרדכי להגה:ת ראי' להביא ע"ה( )ם"קקכ"ח
 והף כהן, עבד לו הי' דרבא קל"ג בהולין דמצינו מהא בו, להשתמש טותרמוחל
- ? דבעה"ב שמעי' הי' דהעבד שם 8י'רשא  עמר כבר מ יביטו לנוכח עימו 
 רראי' שקר וכאטת ברכה[, ושי:רי בברכ"י ]וע'ין פ"ג ס'ק שם בבאה"פבזה

 מהני מחילה ורק שם, במחצהש"ק כמבואר חבירן בכהן לשטש אסור לכהןדאפי'
 משכה"ל והיכי מום, בעל דנעשה נרצה כהן עבר דאין כ"א בקיד:,שי' אמר'וואוי
 כן וכמו כהן, ג"כ הי' דרבו לא אם בכהן, לשמש אסור דהרי שנים או*צדעבד
 בלשגו, קיצר והמג"א וד:"ק, ה'[, הל' עבדים מהל' פ"ג במל"מ ]ועיין ברבא,י"ל
 פלפול זה בענין חרש וראיתי והנה[, בד"ה שס קידושי' במקנהועיץ
 שטש דד-איסור א'( : מדבריו והעולה 8'1, סי' האו"ח ס:פר כתב בשו"הארוך
 עם לשמש ג'( לשכהט, אמור כהן עם כהן אפי' ב'( לכ"ע, מדאריי' ה:א כהןעם
 ספק, הוא ממון הרווחת לכהן יש אם ד'( להחמיר, צרכי' בע.מ כהן או קפןכהן
 טעצמו כשהכחן ו'( ילשמש' למח:ל י:כל וזכות טצוה בו ד-ט מופ* לת"ההי(

 אפשר או כי לו יצוה לא אבל ממנו, במופלג או לרבו עויטוש מעשהעושה
 בשככשו שררל והלמידו נמהט צדיק כשיודע או הוא, ומיכרח בלבו מוחלאיט
 הי' וכן דעתו, נשתנה לא דמסתמא ג-נ לצוורו יוכל אז ומשרצקק ורוצהחקפיו
 ר"ת, יד על טים ליצק עצמו אשהטציא מעצמו ירו על מים שיצק דרתעובדא
 יד על וכובס לאל, כהן טקבציאל, פעלים רב פעלו וישר הם כי ר"ת ידעעי'ז
 יפמם, לפני מנכנס טפנינים, התורה כבוד לו יקרא כי חפנים, מלא אשכרוירבה
- אי[ו הל' פ"ר הטקדש כלי הל' הרמב"ם על למלך במעשה]היץ  

 שע"פ מ"ע )סוף מצות לתרי"ג שיק הטהר"ם במ"ש העיר ואשרב'(
 אם אימור עוצה לא כפיו את הטשא זר טנה, צריכות מצות דלמ"ד יעה(,ד"ה
 ידע דלא ק*ח שבת תום' על הע:לם קושי' מתרין ]ובזה טצוה לשם מטוןאהצ
 בקףשה דשבר כיר בכתובות אמוי' והף לדוכן, העיה בור יש איסור טהוא



'יא י1םףננזי
- - ן

 דסאל לרי קאי בשנת ודעס' ה"ל ? תברט כה בניו ואל אהץ אלדאטר
 טהיי נכדובות אבל אשף, כזץ אץ כוונה בלי בעלי' וממה(א דמצ'כ כ'פבר"ה
 ם4מ אאכ בעיטהן, רעובר ריי קאסר קשפיר נווראי בכה"ג דוכן מצות לשםבע*'
 קחף יהאיך כהן, ועא אשר שידעו ידי' ולפרוש אביי על קל'נ הילין בנט'שיך
 וכבר אצלי, חדש זה (מן הנה ? מצוה לשם סמץ 4רנו שמא כהן, וטרואעיא

 סשת אך כ"נ[, סימו לעיל ]הניין עתיקא, וקייה כיו'ב, על( שנים ל6ניכתבה.
 הגאץ למו'ח נפלא( היבור )והוא דהילולא' "יוסא בט' סצאתי לביהד"פ סידוףבעת
 נדולין שם פ" ררש"י דלק"ם, נ'ל : בזה'ל שכ' תשתן ו' ליום ]בחידועוישזצ"ל

 רטסתטא מצ:ה ל,שם שעהטה ירעו ממילא וא"כ השנה" "כל לרוכן יריעוי8ריש
 4 אץ כהן (רע ואם כלל, לסצוה יטון לא אכ( 6עם בכל מת"ה יבפללא
 אנס" לתין ההנרך ומשו"ה שפיר, הנמי ופרך כהן שהוא ירעו וע"כ טטה,שום
-ורו"ק. כהר'ף" )ולא אצלו שהיו התלטורים עם ללסור פרוד שהי' כפירש"י עירמ'ל.'  בכטה גרול פל16ל זה בענין ראזתי ק8"ו( )רף ח"א חיים יבא בס' ונס 

- בו, לעיי' וראויאופנים  
 ולא אותו קהא ל6"ל כ"ט( )קידוארן התוס' קושי' לת*ץ ומ"1נ'(

 בשעמ44 בו הכל -טפימ"אש שהזמ"ג, מ"ע רהוי תזפ"ל בנה למילת אשה ל6טוראותה
 בצרכי לפובתו לעסוק לבעלה משועבדת שהאשה לפי שהזמ"ג מ8"ע נאשזםרפפור
 קא8 ויקראו תפ4ן ויניחו בשלית יתעשפו שניהט נם והזא הוא אם א"כהבית

 מי ע*הן, תהא טה הבית צרכי וכו', בסיכה ימים זי וישבו ש:פר לשטוערלכו
 פ'[, אחז כ"א םימן לשי ]ועיין וכרוטה פת ויאפה בנרים, יכבם מי קרירה,יבשל
 ה~א אם הבן סילת משא"כ או"אי של ונופו גופו כל על שמוטלת במצוה תינחוהא

 ,שאר בכלל זה אין ביחר, טרודים שניהם אין א"כ לעהשותה, א"צ היאתעשית
 מילה ה4 של ברית אות בסי כ"כ הנה עכ"ר, לפטורי קרא ואצטריך שהזינמ"ע
 וכבור( בר'ה צ"א םימן כ' חלק יוסף וילקט )ועיי: זל"ה, נאדאש להגטהר"שונרם
 דח יטהן מפני חמכה בנר נשים לחייב טעמא למ"ל א"כ פירכא, ע"ו ישאבל
 גר נשא דמצות תפשל שהזט"מ ט"ע רהוי טשום פטור:ת היו כן ולולא הנםבאיתו
 במ תל אזש וביתו, איש נר ר"ה כ"א שבת להריא רש"י כמ"ש הנית לכלא'
 דאם שהומ"נ מ'ע בשביל לפטרה אין בלאו"ה א"כ עכ"ל, א'. בנר להוו סגיביתו
 אבההם סו' הה'נ ידידי מכבור לזה )ונתעוררתי ודו"ק, להרליק, הזא א"צ תרליקהיא
- נ"י(. פאכ(לאקסגיל  התירהרם כל מרנה כעסר קיבץ כבר התוס' ק:שי' ובעיקר 

 )ועין ט'6י כלל שני חלק סופר עפ בס' וצ"ל פאקש הגאבר"ק בזהשנאמרו
 תפארת צבי ובשו"ת בהסכמה, הברית כורת ובם' צ/ ס" טי הלק ?סף בךלקט;וד

 ש6ו ינדל ירים, קרנו וה' ערעורים, בלי יתברך הרברים, באלוואמיים
 לנצח, ואוהבו ירידו כעתירתבשערים,

 שווארטץ הכהןיוסף

 אור : בז'הל זצ"ל הנאון אאסו"ר של בכ"ק מצאתי 1 המכתבבשולי

 באוט4 האטררהם ע'ר הקאו.תי כתב, נ"י זאב מררכי מו"ה וט' החריף הרבהצעיר

 לפיכך לבעלה רמקשעוברת משום שהומ'ג מט'ע פטירות דנארם הפעם שכיני
 דנילקן הגמ' דפרך ע"ב, רל"ד בקידושי' ערוכה סש"ס ע'ש, והתורהפפרתה



 י1םףגנןירצ

 אלטנ' והרי ופ*יך טשמחה, בעלה אשה ומשני החבות נאים וצהזם'ג דמ'עסהשטהה
 טשום וריבר2 שפיר באלטנה דילמא ק:' מאי ולפ*ז וכו', יאלמנה ייהום לנרדכ'

 שף פפרה, שפיר בעל לה ב*רת אבל בעל, דלעל כיץ לבעלה מאמעבדתדארנה
 נוכל איך דהדו"א לפי אבל פלע, לא משים דדיט הנחרם כל פפורי'דהשתא
- וצ'ע, דחייבת, מוהלמרוף  שאילת הצו"ת נ"ו, סיטן האי'ה סופר כתב עע'ת ]ועין 
- קט"ר[: וסי' ל'א, סיטן י"ב הלק יוסף וברלקט מ'ו, סיטן מהדיתוצלום  

- 2"1 סיטן-  

 פירותיו, באיין ויא:שרו ברכותיו, מעל טשטי יר-ק מעליותיו, במיםהמקררה
 ד:סטורסם ה:ביר החו.ג הרה-: ירינ.פ כביד כשתיו, סעיו צאצא.ויהיו

 יצ.י. :ויא:ונ' בק"ק יקרה אנן :'י גוטממאנן אהרן מו"ה יט', ולההלהלשס
 -- :כו'. דיטופרי' קארטע דקאיגי"ה

 ואיט-

 בית "חיגוך ע"ד ממני דרש
 הנהגות כל נכ:ן בם.דזר בזה לן מען'ק ה:ני פ'א(, טן"ק ביר:שלמי )קטכיהקברות4
 סי' ח"ב יי"ד חיים דב-י 'טי"ת : המה ]הלא ספרים מפי ואספזי לקמתיאשר
 ופ"ג פ"ב אירע אבלית מעי:ת המר שדה *טנ"ז, סי' י:"ר שיק מה-"ם אגי"תקל'ה,
 יעקב דברי ש:"ת שם"ה, סי' שאיל :דברי דעת טסף שס"ב, סי' עיו"ד קצץערך
 :ע'ב, ס"ס סימן דאסי:תא מיכלא קנ"ו, סימן ה'יב יו"ד יצהק בית שו"ת י"ג,סי'

 היצדה פרי שו"ת כ"ד, ש' תפאירע צב. ען"רע כ"ג, סימן ג' הלק יצהק ידשו*ה
 הוספה ובקצרע י"ז[ אות ב' מער' ישראל סטלת פ"א, סי' וח"נ ט"א, סי'ה'ב
 פענה וצפנת קמ'א, סיטן ט' הלק יוסף רלקט )ועיי' זצ"ל הגאון טףה תיקןאשר
- ר(.שת  ביהק"ב אל כשמום.פין או לביהק'ב, מקום וטכינימ שדה כשליקהיכט : 
 שתה ולא פרעטתא, סקרים משום בזה ואין כעת, נצרך אינו עדיין אם אפי'דוקן,
 אף' שאמה ובש:"ת סק"ג, הקס'ב סי' *ו:"ח בברכ"י כמבואר לשפן, 8יואדם

 ראש לנר ובערוך ב', אות הט ס*מן דהצדה דודאי עד"ת )ועי' יץ, סיטןהחדאית
 זה ביום טתפללי' אזי ב'(, אות כ"ו סיטן יוסף מזי ובאה'ת עיא, יץ דףדהצנה

 מתענים הח"ק בני כל : נך היא דעהנה וסדר ! היטך נקיא והוא יחנךםדמבקארם
 או חצות, אחר עד לכה"8 יתענה העם כע[ להרעעטת י:ול שלא ונר ע2ביום
 ונשים קפנים בעד וכן בצדקה. ירבו העיר בני כל וגם לט, נדבת כפי עצטיפרה
 וטדליקי' ושני(, וחנרשי טקעי שאוטר' )הייט בשתיית בסל.חות ומרבים ליוץ,צריכ"
- שבעיר, טדרשות ובתי כנסיות בהי בכלנרוו2  תהלה אוטרי' שמה כשהולכין 

 חרר ואח"כ ביהק'ב( על יום ל' הי' שלא )מי בדק" אתכם יצר ,אשרהברכה
 ב"צועתי. ער טעם ויהי ומתחילין עליע(, בסחר יושב דגוזטור )אצהוא פנעיםושל
 )מפסוק קרח ובפ' השא, ובפ' תצוה, פ' סהח הקפורת, פ' אדמיים אה"ב-
- שבתהילים. הראשונים טזמורם והה נעצרה(, ח-גשנפה עדהא  אוטר" שוב 

 עליכם ש*ם הטתחיל הביהיה( *ות )כשטמבב" לאוון טענה. בם' וצכרובהרגקוצה
 ביהק'ב, את פעטים ף אדם בני עוצרה לכה'פ יסבבו ואח"כ חבה, מיצרווןמצטת
 ודבף טוסר להם ארדרוש וצרק מץל רב אתה הוה במעמד שם לוזזתהצריך
 אחר4 טטקום להביא צרכ" טקום באותו נמצא לא )ואם בתאיבה, ולעוררכביארן
 חוא~ס יאסי קרן אותה בצד התיכף מזןחית, דרומית קק טצד יוהדולו רק8הובבל
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 לקץ חוייעו עד הקפה דרך נועם ויהי ףאמרו יקיפו קר; ומאותו ק"ב,ק8יפל
 ויאמרו יקיש הקרן ומאות' ק"ג, תהלינם יאמןו הקק אותה ובצד צפומה,טזרהיה
 .אטרו ק-ן אזת' ובצר" מע*בית, צפינית לק*; ייי:יע' ער ניעם ויהי הקפהדרך

 .ק.פ: קרף זמאית' ק"ד,תהלים

 ו.אמ-

 לקין שיגיעו ער נזעם ז.ה. הקפץ ד..ך
 במקום הקפיטל בא:צע יה"נן מ"ב בייט;י' .אמ-ו ק*; אות' זכצד דףימיתמערביה
 כדי הקפ.טל, כל זיא ייאריך, הירה .גדיל ער הח2, ,2'ר לה' שירוהמתהיל
 אויגיעו ער נועם ייהי הקפה רךך נ"נ ויאמרו יקיפז ק*ן ומאית' פיב(, בדב*לם"ם
 פסוק יאסרו ראשינה הקפה ב:מך זשם יט,תחילו(, )מקים מורתית דיומיתלקרן

 פעכפ ובכל פעמים, ד יה:הגי זכ?ץ 'ת"ין, אנ"ג השם ויכיונז בכ"ה, מאנ"אתיאשון
 גזעם ו.ה. 'טמסיימ.' פעם לבכל מ"ב, שם של א' בשםיכוונו

 אזמ-

- קדיש,(.  .אמרו אה"כ 
 נ'פ, נ"ה, נ"ז, נ"ה, ל"ט, ל"ב, כ-, כ":, י"ה, ."ז, ט"ו, קפיטל : הזה כסדרתהליס
 קמ"ט, קמ'ו, קמ"נ, קל,ט, קכ"ר, קי"ה, קי"ב, קי"א. ק"ד, צ', פ'ט, פ"חי ע'ח,ע"ג,
 הפסיקים כל אפ. בתמניא אומ-ם ואח'כ ב"ה(, הף' שם כננר מזמורם )ב"וק"ל,
 נונהן אלפ.'ן, ביתי"ן, : הפ:וק.ם יאמיו "באניהאך" שמה אם כגץ העיר, שלמשמו
 שד". :השם נהאותיות הפמיקים כל .אןרי זאח"כ ד?(יתי'ן, אלפ'"ן, ההי'ן?דח;,
- שט"ן,קר'ע  1 נ י ל ע מ ר ' ם ת ש .ה"ר קצרהזו: הם(ה אימ-" יאח"ב 

 1מנפה 1משחית הז?. מ.ף כל .ש-אל בית עמך כל1מעל

 עמך ווכל ותצילני ורעוק קש1ת נזירזת וכל רעהופגע
 ויוצאת המהרנש1ת רעוה שעוה סיני מכל ישראלבית

 ה' ומחה לנצח המות בלע שכת1ב מקרא ויקויכםבעולם
 תחזינה ועינינו יסיר, עט1 1הרפת םנים, כל מעלדמעה

 אמ אשר איכ -- כי"ה א מ י מ ברח ן 1 . צ ל ך וב ש ב ה י ה טב

 אל וע"ש" אלג .ח" ,טתי: הפם"ק )ימפן" ערל טיר 1 עק~"ם, זץינ כלמאבףן
 פורקן .קים אומר" ואה"כ מהילה, מהכ ימבק'ט'ם מתי -טככר להמודמ רהטיםמלא
 לעמים, )א'( הלקימ, לשבעה הצדקק ימהלקים להחיים שבירך מי ועושיבסהשני,
 לפדיון )וי( התפלה, לבית ( )ה ערוטים, להלביש )ד( כלה, להכנסת )נ( לת"ח,)ב(

- הולים, לביקור )ז'(שביים, - עניני. ואזמיי .יחל קרין במנהה   כשיתחילו 
 לקבור יתהילו לא וגם צפינית, מ-ח יתח.לו לא ההזספח למקום טהיצותלעש.ת
- בכהן. יתחילו לא וכן צפזניה,ברזה  אמת שפת )הלק יבק מעבר בס' יהנה 
 כה 1'טמין יחלוש בזה (וולי ריקן בקבו נבר תרנני? לקכור 'טטוב הביאפ"א(

 בשנת ריניי וב;יר המרתי, יע.ר לבל :3- ה:ק-א נבריאל מואך מצי המישפעהדין
 טעולם אדם בי נקבי יא שעדיין ההיים בבית וקנה'הז לף מנחם ר' נפס-הם"ה
 אבל ביהק"ב(, ערך .צחק )פחד לר:4י אצ?ן זקברוהו ברבה בלא הרנגולושהטן
 התם בשו"ת עיין )זכי:"ב אמ.ר.. מריכי שהיא כן לעשזת שאסיר אזמריםרביס
- ובלצ:נב"א. לנצה המזת ש.בולע ויה"ר קל"ח(, ס-' ה.ררסזפר  בא ]אה"כ 
 .חזקאל צמ מו' ה:און ש:ם :( )אזת ע"ב בסימן ראיתי ששית שנה הטאסףליד

- ב'[. אות ל"ה מימן לעיל ועיין בזה, קצת האריך מפלזנסק נ"יסיכלחעהן  
 בערענ- נראסווארריץ, ביאפעסט, : גדולות קהלות בכמה זה בחינוך השתמשיוכבר
 - הנרף'ה. רנ"נ סימן ה.,"ד הכשם עייגת שי"ת :עין -- וסאבאיקא.קאז,
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 טצפה בלונ"ח וטככרו טוקירו הרו"ש יףיףו והיים, שלוס בכרכתהשם"ם
 היל"יועת

 שוו"שרטץ הכהןיוסף

 - פ"ז מימן-
 לפ.ק, תרנ'ה שנוע אלול ת רי יום טאד ה' ביה-

 מרמז זה רבר ]ועל זצ"ל, הנאון למךח נחרוהי נימי נהבתיאשר
- עיי"ש[, פ"ר( )רף שלישי הלק השדה בתבואות שנרפס אליבתשרבתו  

 והק' הייביי, מזירין במקרש שפינלן הכהנים ע"ב(, נ"ד )ר"ף גשיןבמם'
 כלאים מהלכות יו"ד )בפרק הרמב"ם ליטיטת ס"ט( )ש' יףר לח?(ק בעי"תהחת"ס
 ליקין במקדש אפי' עבודה בשעת שלא כהונה ננדי שלמטו רכהנינם ל"ב(הל'
 בראב"ר, )עיי"ש עבורה בשעה אלא בו הותרו ולא כלאים שהוא האבנפ68ני

 הי' הקיבן פינל אס הלא כשפינל, לשלם הייב אמאי כן אם כ"ט(, סי'ובשנ'א
 ןדרבה לי' קם יקיימ"ל מלקיה, והייב עבודה בשעה שלא כהונה בנדילבוש
 סימן יטערים בית בשו"ת ונם דפה"ח, נ' סיי האו"ה א-י קול בשו"ת ]ועחן ?סיני'
 ילנאור' ט'[, סימן י"נ הלק יוסף ובףלקם קצ"ב, סימן ח'ו"ר מבין פני ובשוית ו,פ
 א', רבר על הזא והמלקוה התשלימין אם רקלב"מ אמ-ינן רהיכי רלק"םי'ל

 שלבש על חייב רמלקות א', רבר על איננו יהתשלומץ רהסלקות כאןטשא"כ
 שאכל זר גבי מצינו ד*הי' ז"א אילם הקרבן, על הייב ותשלומין כהונההבמץ
 ג"כ והתם ע'"ש, ק?בדר"ם דאמרי' ל"א( )כתיבות חבירו של שיראין וקרעחרומה
 אות י"נ סימן ה"א יו'ר יצחק ביה בשו'ת ]ועיין והר-ק"ל, א', בדבראינפ
-ר'[  נוב"י וי~"ה רכ"נ, סיי ח"ב זרוע באור )עיין מקשי' דהנה לתרן, ינלע"ר 

 כ"ג, שמן ציון -ציבת זימו"ת להישיב, שרצה ומה ר'ה כ"נ סי' ח~שהע"זמהוו"ת
 טק"ז במשב"ז ה' סי' יו"ד ופרמב"ד יט'ה סי' ה"ב יעלהן ]לרא :הרי"אדעט"ת
 נאשן האיך לכאי'(, והנה ד"ה מיה מי' ה' מהדוי ומערב שואל ושו"ת ודע,ר"ה
 האיך וא"כ פ'ג בסנהדרין )כמבואר ריטע עצמו מ'טים אדם אין הא שפיטלהכהן
 כמ"ש תשובה, דרך כן ראומ- ותירצו ? בקריטים רמפגל לאי על שעבר לונאמין
 כללי ובהומים שם, ישראל יבהפארת טכוה, רי'1 במת*'1"א ]ועיץ גי, ב"םתוס'
- נאמן, ואז ק"ר[, אותטיפ  ובקצה"ה פ"ה, וי שמעהי בי1"ש עפימ"'ט נמי אי 
 בעכירה ולא אאסע"ר אמרי' עי"כ לעדוה יטנפסל בעבירה דדוקא סק"ר, ל"הפי'
 בו 'טאין ?יא: דהו'ל לערות נפסל דלא בפיגל א"כ עף"ש, לערות נ8סלדלא

 ובהומים בנהיבוה כמביאר לערוה נפסל לא מעשה בו שאין ובלאוסעףשה,
 אות י"ג סי. הנ"ל יצהק נניה )ידין והבן, נאמן, ע"כ ל"ר, סי'ח"ם
 ע"ב, כהובורע במס' דאי' :ך, לה-'ן אמרהי ואנכי ---- ס'(, אות כייח וסיסןח',
 נדה ומיטמשתו ויהודית, משה רעת על העובית בכתובה, שלא יוצאתתנלו
 עלה, נסמוך לא, ואי נפרוש בה רירע אי רמי, היכי נרה סשמשהווכר,
 ראמרה צריני לא ומשמ ונאמנח, לעצמה, לה לה, וספרה רחמנאדאמר
 יהביא וכו' '1רקרא יא*טכה שיי*ה ואזל הדם, את לי שיהי חכם פלתילי'
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 נאטנת דאינה מאוום הואנ"ד כ' במלה, אקמה דלא "א ת'5: שםהר"ן
 נאטנת ידאי כשבתה דלהמסיד נראה ולא ר,8ע, עצמו מארם אדכםדחץ

 שקשץ לא הוא שכיחא דלא דמילתא מערם אלא דטי, עדים כסאה בע"דדה:דעת
 41כא : ודל יותר, ביארו ושבם( וקגים באסי8ח )הביא ובריטב"א עכאף,בהכי
 תאש*מין לענין כן אומרי אחרז ראשע עצמו לארם נאמן דא"א היאב"ד כרפילמימ-

 סטץ 14לם * הוא חייב ממט שננב או בו שחבל או שגזלו להבירןק1הכעדה
 שרה וברעת ' א' אות בהג"ה ה' טימן חי:"ד ?סף תפארת גשי"ה )חנהן ענ"ליוכר,

 ממון לואלם דחחב כית כן, י'ל :טיטל הכ"נ הש"כ קץ(, דף א1ח.8ה לה4בקו'א
 טה1רץ ומעתה הלכה(, הקי בס' )וכ"כ ורו"ק, אאמע"ר, אמף' לא ברגדאתולבע4ם
 אלא דאאטעיר במדד שפינל להאטעו צרכ" ל4ה דבא*ת ד,זשז"ס קואךהיפב
 קשפיר לושלם היב אבש ה"ת וא"כ כהרל, שק מכ %4ם עצס: דטהיב8אחר
 הימב ורוק דאאמע'ר, חלקה, ל"וש ארב מתשלוטין יפפור אי אבל דילקו4משכהה

- הו"ב נכוןכי - ד'[ שת נ"ת סי' לעיל ער ]ועיץ   קווש4 ג'כ מיהשב ובזה 

 נבחר יבכסף בב"* באסזשק מובא המאירי בזה העהי )וכבר שם -שראלהקדהפת
 אפו ארנג קנפי' דלא ירא כר אתי' דסחני' שם תו'ס מ"1 דלפי טיפ(כלל
 המחשב לר"י הא לשלם חייבי' דטזידין קתני האיך וא"כ פטורי', שתני' דהאאויד

 דאין קאט"ל הא לאהמם, חהמ' ואמאי כ"8[, .בזבחי ]כדאי' 4קה,בקדארם
 1ד1"ק, כטונ4 ג"כ ל"ק הנ"ל ולפי עי4ק4 ומ"1ל58וקי'

-  נ"ז מי' לעי5 ]ועין 
- וק4אהע  

. - -

 - פ"ח סימן-
 '( י אםאבל

 אמי על אבלי בעת הערותי אשר דבריםהרהורי
 פרח'ת שנת אייר י"א ביום שנפטרה ע"ה,הצדקית

 לפ'ק,לעילא

 ושמעתי שה, לחצר אזל שמואל ע"נ(, י"ח )דף נתות בטם'א(
 ל'ד[, סיטן ל1ל ]הרין כ"ב דף מגילה במסי כטבואר כהן הי' ו1מואל הףלזהקארת

 העי אביו על דשאל כיון לומר יצה א' חכם ודגה ? לביהקיב אזל האיךוא"כ
 הרבה נקברו ישם דהרי ז"א אבל מטסאין, אץ צדיקים דקברנ ועךיס"ל צדיק הי'דעא
- נטטא, האיך וא"כ הוי, מוב4ש אבא לו אמדזדדוי  וכי לקעמ לדעהי אולם 
 לא אבל המות", ,נחצי רק הלא א"ע, ופיטא הקבריפ על דהל בנמ'טכו4ור

 פ1  81ח? בם' טם נרש8ו כבר אתי'( )יכאש איה טדשרם קצת א"וץ,*4

 חש ומידו ע4וש, שנתוקק הרערפ צינים אטה משמ טאן ונשט ישרו מה 14יבלאיד
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- אליהם.קרוב  בד"ה אשם'8 םיטן אבילות הל' על דעת יוסף בם' ראיתי שוב 
 "לביהק'בי[, טות לחצר שפ" דש"י עפי"ד אותה ]ומחזק הנ"ל בקושי' שהעירוררך,
- לק'ט, וא'כ בהלוס, דק ה" הטעשה דכל בחדא"ג הטהיאו"א עפיט"שומתד*ן  
 לחצד אבתרד אזל י בזה"ל שם ווילנא לש"ם איתן מצפה נהגהות מצאתי]אח"כ
- הי'[. כהן שסואל דה*י בחדא"נ כמ"ש ובהלום במראה פו'מות,  בס' ועיין 
 אוברא, נדיה ע'א( צ"נ .)דף המחבך מבן י'ג בתשו' ח"נ ]דזיקוב[ טעםאמףי

- רל"ד. ס:ס"י פ"ן חלק יוסףובוילקט  בהערהע אי אות ק"ז סיטן לקמן ]ועיין 
- שערים[. בית שו"תעל  

 ודלש טת של ירגליו טץ פושטון : כ' י"א( )אות המה לרת בסי'ב'(
 8ענהי "צפנת בספוי ע14 ה'טגתי כבר הנה וט', אצבעושו שנופפי' העולםכמנהג
 להנם וטלא ושכ'ז סי' בחיו"ד סופר חתם בעל ה:אץ מרן דבר והנאתי פ"1()אות
 הי', כסיל ולא פפש לא והמתחיל ח"ו, ע*ו לשחוק ואין הזה המנהגנקבע
 אטשרת שנה טצית בהורה מצאתי ועתה עיי"ש. המקוטית בכל אחריו שנמשכוכיין

 טסר שבס בס' ע8יט'ש להטנהג, פעם שנתן ה'( אות ב', סימן נ',)חוברת
 רק הה קשר ואחד ארוך שאחד ידיו .מאצבעית מיטד אדכם דיקח כ"ה()פ-ק
 ועך *יתס כשכפף אך וכו' חיים בחינת שהם לנענעם שיכול פשופיםכשהם
 אצבעהן טקטצים ולזה עי"ש, כר שוים כולם כמתים כחיים כפופי' שהםהכף
- עכ"ד. הוא, ושם וגדול קטן קיים כילס מיתה דאחר לרמז טיק כרהטת  

 שאץ אאד שם להם כערש וחמותה כלה לענין בס"ח מ"ש נודעג'(
 ולופר לצדד דיש חדש דבר העלה ל"ז( )סיטן א*י דבר בשוית אולםלהתהתן,
 ]הבאתי חיו, יטי כל בשטה אותה יקרא שלא חמור כאיסוי ע*ו בארקברהיתר,
 אשתו את לקרות מית* אבם אמו מתה אם גבדבר "'[, א:ת כ"ו :י:ן לעילדבר.י
 אף במבוד מתיב דהא דאסיר נראה הסברא ומצד בזה. להקי-שב י'ט אמוביטם
 ס.'ב ר"מ סימן בץ"ד )עיי' מיתהלאה-

 ובמפ.רעי
 יוסף רלקט ]ועיין עי'"יט, הש'.ע(

- צ"הן, סימן ב.הלק  שלט האבות בשם הננים קזראי' אט דת-י צ"ע :לדעתי 
 יחשב, למצוה ;ה- ואדרבה ומצפצז, פה מ.צה :אץ שהוא, לם."מ או"א כלשמתז
 שאילת ושו"ת נ"ח, סי' חיו"ר שנייט-ך ריב"ם שו.ת ןעיין בניך, יהי' אבותיךותחת
 כיון יו'פ בכל מטמית להזכיי לנו מ:תר ך א ונם רמ"ג[, סימן מהדו"קיצלובם
 ? האנות שמית במיתיצ מזכירי'דאנו

- :  
 הים דברי מצו'ה ראיה. כמה )יזה

 בקשמו, לרבו או לאביו לכתוכ מ:הר אם שמסתפק מ"ג סיין ב' לחלקנהשממית
אם

 נאמ-
- ס'ז(י סומן יי"ד שאלה עמק יטי"ת ועין דמי, כרבור ד:תיבה  קיב 

 שה" כראשונה וז"ל: אביתיהם שס על לקראות שצךיך ל"ז פ' נח במר"רמצאתי
 אבל המאורע, שס על בילהם את ק:ראי' הוו יחוסיהן מכ.רן יהיו ימיהןמאר.כין
 ק~פ על במהם את קוראין יהומהן מכירין ולא שג:היהם יטנתקצרועהה

 שבשט שת-ח יש, בתורה וגם יהוסיהן, ישכחו שלא כדיאביתיהם
 שסו אי' שאביו אביו שם על בט ק-א אדם ב:י 'צל היצניםנתקצ-ו
 יהיח-ש במ שם קרא שבניהו טצינו בנביאים גם נחוה קרא בנו וגםנהור
 תשרעית שנה והטאסף רס"ה מי' ללג יפה בטי )ועיין יהוידש שט שהי' אביוע"ש
- קל"ד(.סיטן  

 עלקט בןיוסף



ח יוסףגנשי
---==__ 

 - פ'פ סימן-
- יצ'ו גיאסוואררין ופ"ק תיפ"ח אייר הח ביה4  
 קכ'ה סימן כנה"ג בשיוף הנה ! אבל בבית כהנים ברכת אטיתע"ך

 את טשא איט שהאבל מפמ והטעם לוטד, שאין כתב כ?( )אות ב"ינדג*ה
 ה*מ"א דברי לפי דא"נ הק' מרבבה הדטל אזלם עי"ש. אצלו אז'א א"א לכךכ8יו
 אצלו יאמרו לא א"כ כפיי, ני'טא אינו אבל יב"ח רכל ס"ג סעיף קכ"חגס"
 ולכן כהנים, ברכת יאטר לא העמור לפני בביהכנ"ם מהפלל כשהאבל וכןאו"א,
 ואפי' ירד, לא עלה אם הלא כפיו נושא א.נ. שאבל בכך רמה כשכנה"נ דשלאכ'
 בעשה עובר עולה איני ואם לעלית מהייב לעלות קראוהו אם עדיין עלה לאאם

 נשיאת מ שאין שאף ניוהל'פ ממנחה גרע לא וא'כ סק"ה, שם בסנ"אכסבואר
 סי' סזף רם'א בהגהת נמנואר ירר לא עלה ואמ הואיל אז"א אומ*י' סשםנ8יבם
 בחיי וכן בי, אות שע"א סימן הץ"ד יעלה יהורא בשו'ת גם ]והיבאו עכ"ר,קכ'פ,
 ג'כ הדג"מ הביא באב( חשעה )לעני; תקנ"ט ובסי' ס"ה[, אות כ"ר כללחרם
 ובט'ב :מיוי טשא א-מ אבל שכהן כיון ב-"ב אמו הש"ין שאין כנה"ג הקיה-ידברי

 שט"ב כיון הטעם הזא וכ, כנ"ל, ג"כ עליו וטשי: תמקדש, הורבן על אבליםהכהנים
 לפי דעיכ תמיהים ודנריו עכ"ל, שלום, לך ישם יאמר ואיך שלום בשאילתאסור
 ג"כ אסור אבל דה-י אבך[ כבית ברכ לומר דאין הכנהינ כתב שפיר רדי'פעם

 מימן חץ"ד ש-ק מהך"ם שו"ת ]ועיין שם, עליו רילק ומדניג ? קשלוםבושאילת
 הרין בעיקר אבל הטעם, על רק הש-ג דהדג"מ י"ל ולכאזר' נ'ל[, והי' בד*השאע
- בת-ווייהו. אפש"ל באמת דשל:ם וטעם א4ו, מ:דה בי*כ לומריטאץ  
 מסיק ולבסוף זה, בענ.ן שהאריך נ' סי' ח"א מאהכה תשובה בשו'ה סצאתי4עלם
 בבית משא"כ שלזם, בשאילה שאסיר ויום אכליכם כולם דהתם לת"נ דומהראיט
 הרוב זעם"י מותרי' יהנותף' שלום בשא-לת אשר לבד תאבל אלא אטאשאבל
 תקנ"פ סיי רבה אל" בס' נכם לאומרהי הנוב"י כ' יפדה ולכן מתפלל, איעהאבל
 שאין כ' סק"ב קכ"א בסי' הבאה"ט א:ל עיי"'ט, הש:נה"ג על הולק י"נפ"ק
 המי באל' )ועיין אכל, בביתלהטר

 ה"ל: התנ-א בס' יכם"כ סק'בג קכ"ו סי'
 איתי שאומתם יש כהגיםוגרכת

 שאין ומסתביא אותו, שא"א ויש האבל, ככית'
 ]ועיין ענ"ל, אזהו, א"א שחרית ובת"נ זל"זי הקשו וט"ב אבל שהרי לאומיוהטן
 הל' על דעת יוסף בס' ראיתי שוב בהנהת[, בר"ה אנע"ז סי' 4רד דורבב,ת
 אם העמוד בפני התם4 והאבל בביתם מתפל4' אינם רכשהאבלי' שנשאלאבלות
 בשלום, מותר והצבור הצנור, בשביל אומר דהוא אראמר והאויג ? בר"כי4שמר

 בפני שבעה כל מתפלל אינו ר"ל שהאבל הרבה שנוהלי הטעם לי נתנלהועכיפ
 דלכתחלה הבר"ג משים הוא גי( אות ט"ו סימן השדה דודאי ושרת )עי"העטחר

 אחי[ מהפלל בלאו"רה דאז לומר, יש באמת ויו'פ בשבת ]אכל נר'כי לוטר רשאיאיט
 א:( אות ע"ד טימ; לעיל )וש4ןע4ש,

_ 
 וטצאתי בספרים עוד חפשתי אה"כ

 הדנ'מ קואשי' ולתר*ן האבל. בבית או'א לומר שלא העילס סנהג לישכ צביבדביי
 כל שמתפללף מה כי דיב"ח, אבל לבין ימים דז' אבילות מן לחלק ד"צהנאל,

 שטטה 1 טעיף שפ"ד סי' ביו"ד כמ'ש המת נשמת משום נט הוא האבל ככיתי

 י"שי למשסה .רוח נחת בזה יש כי אבלי אץ אפיי שכ4 שמת ~טקוםלהתפיל



 יוםףננזירח

 אץ המת כבוד משים שמתפל4ם וטהצום א'(, אות הנ"ל השרה דואי ש"ת)תין
 שע'ו בסי' הטו"ז ת"כ שמחה, בי חרש כפים נחראת בשביל שהוא איאשמרי'
 אין לכך אנינות שם קרש לפי בר"א האבל בבית הלל קורי' שאין סק'בביו"ד
 סהדרת טב4 אש..'ת ]ועי' עיי"ש, לרש "ועג משום יהלליה הטתים לאאומיי'
 אות ק"א סי0ן זה בס' ולקסז קאד. סי' ח"ב הוירה פרי ובשו"ת רפ'ו, סי'י1"ד
 לא כנה"ג דהשיורי נ"ל לפענ"ר : כתב ו' אות כ' סי' קש"ע השלהן ובפאהא'[,

 לאהר אבל העיקר, הוא האבל דאז שבעה, תוך והייט אבל בבית אלאקאסי
- וק'ל. הצבור, אחר נגיר האנלאטבעח  אדם( )לחיי חים בתוט' ראיתי אח"כ 
 משום האבל בבית או'א לומר שלא דהמנהנ נ"כ שכתב כ"ד[ ]אות כ'דכלל
- ודרה"ח. ביעב"ץ וכ*כ תורה, דין עוקר נהנו שכברדמנךג  לידי היע וכרגע 

 צטר, שימי ס' בשם כן אטהביא נ' באות ומצאתי דיניפ( )4קופי נפיט שמחט'
 תין ? כן הדן אחרת פעם נם הלא הבנתה לא ואמה, ה:זר אינו שלוםארם אחי ונוכר הש"*ן אמרו לא ואכם שם מ"'ט ]אך עיי"ש, יבק ומעבר עובד,בית
 אות קצ"ט סי' בקו"א דיםקין סהרי'ל שו"ת ועיין ד'[ סימן המים בארתס'
-אי.  

 נשיארז מצות על שההיינו מברכץ אין מדוע ל,טאול בועיוני נפלב'(
 הלא אבל לזמן, מומן ואינח יום בכל נש'כ באש יגן י'ל לכאורה והנה ?כפים
 הו'ל ה-אשונה בפעם רפא בא"י :גם ? לברך הו"ל ברג47 אלא ניטכ'פ ראין בחו"לכאן
 העולם ק:אוי' לת4*ן סק"ד( כ"ח .,פי' )ליו'ד שיר הבכור עפימ"ש ונראה ?לברך
 אביו להתעטף היורע דקטן דקיים'ל כיט ותפיין צישהת על שהחיט מברכיןשאץ
 תפליזי לו לקנות חייב אביו תפי4ן לשמור היודע קטן וכן בציצית, להנכיחיב
 לדרדקי, ח?בא חכז"ל הקנו לא ראחבנה לבישה בשעת אי שהחינו, מבוך אימתא"נ
 בקטנותו בה נתהגך שכבר הוא חינוך שעת לאו שעתא האי י"נ בני שנעשוואחי
 סימן נ' ובחלק קע"א, סי א' חלק יצהק יד עי'ת)עי'

. 
 שערים בית :-שו"ת ס"ב,

 האו"ה מהדו"ת מררט לטחר ובש:"ת נ', סיסן הא"ה יהורא זכרון ובשחת ל,סימן
 ג"כ :מברכין במצות הקפנים רמחנכין חדנן דהא קשים דבריו כי חהנם ק"41סיטן

 דע") נ'( סי )חא:"ה היוצר בית כשו"ת כתב כבר אלם ? בקטנוהן אפי'שההינו
 לאנך שייך שיר שהחייט מברכין הנר41ם שגם הטצות באלו דבוצלמא לוסרנוכל
 ל"ש שהחייט טברכץ אינן ,טהגדו*ם בתפלין משא'כ שהחאנו, לברך הקטניםגם

 וויים ןואלף ,אב מו"ה ובקי ההרף הרבני ש"ב תי' ]וכן עי"ש. הקפניםלסנך
 רסכואר נשכ'פ לענין י"ל כן וכמו יצ"ו(, נראסווארדיץ הגאבדפ'ק רבינו חתןנץ

 לנרך וושאי להתהגך כפיו את נושא דקפן ל"ה סקרף קכ'ח ס" ארחבשו"ע
 בנ"ל, 'טהחיינו מברכין אין שפיר וע'כ סקרזן ובבאה"ט מ"סג ס'ק במג'א)ועין
 בתקנתן, רבנן עבדא פלונ לא ס"מ שנה בי"נ כפיו להאויא שהתחיל מיואפי'
- הץ"ק. שם(, ווילנ4ש לע"ד לצדיק צבי בהנוות)ווניין  מה נ:כרתי כתמ ומדי 

 יר:שה לו תפלה אביו לו דבמת רט"ל הפוסקים על להקשות בילדותיאגעשטעתי
 תיכף כי יביך, איסתי רכ"נ[, סיי או"ה שו"ע ]עיין וקטהחינו אמת דיןאש0ברך
 סק'ח, תרע"א סי' 'או"ח טיז )עיין שהחחנו מברך איט ואבל אבלי ד81לוסרד
 הד-צ דבר היהשה עוד אין ואח"כ ס"ב(, ס"ק במנ"א תקנ"א טי' אפרםוביד
 לכן המגאה לו באה שמאליו הירושה לו ונפל אגיו לו דבמת טיל 9אצ6



יפ ף י1סגנ1י

 )הגיץ ולברך ליהטת . חדש רבר ליקה בעים טעשה לעשא כן לא אבלפמךי
 יי הראה ]עמב נכין, חילוק הוא כי יהכן כ'ג(, אות ש' מערכת נפש שמחססי
 כ-ר ישעל בינה בשערי נם שכיכ יצ"ו משעקע האבדאק נ"י צבי נתן וכה הה"נ דובגיסי
- נ-ר[.אות  הטבש כ' כבר הןי ועור - י'. סימן טשמעה שם שו'ת ועחן 

 ראבל מץ סימן מימן מהרם בהשו' ש:' דהא קמ'א, סימן מהדו"ת אהחבשראע
 לאו'ת הת'[ בהנרירע )וכ"כ מביך, בביתו אבל בצבר ה4ט וו,היט מבקיאחצ
 ס"א, סי' ח"ב ירד הים מהנה שו"ת ]ועחן זרו"ק, לק"ט, וא"ב שס(, ר~יע'אס"

 ובשך'ת כ"ב, א-ת אבל מ?רנת הלכה חקר ובסי כ"ד, שס"י חאו"ה רב'אושיה
 אהז את יוס" ובמי ל"ב סימז ח"ב אלעזר מנהת ובשו"ה כ"ה, סימן מכצהקרד

- הב[ אוה אבלט49' - ע"ב. סימן )אונסראיף( ושמואל באר שרת ועייו   
 כשהפ הטהנים : המהנר פסק ד'( לסעיף '8צ'נ סי' יו"ד ביטו'עג'(

 דבר אטהוא )משום שיצים הם 'פה בשבת כביהכנ"ס מוימבס לישנות השלאאבלים
 פשוש המנהג וכן מקומו, "טנה בשבת שנם אומרי' ויש : כ' והי6"אשבננ*הסיא(,

 ב-ש"ך )ועין לקעוהואץ
 אבילוה שאין פיהסיא .של דבי זה שאין דהמע:ם סקץ.

 עכ'ל(, אבל, איט אפי' מקומו מהליף ארם פעמים שת*בה כך כל בוהטכר
 זכמ"צ כשבח, מקזט לשטה שלא האריז"ל רכיט בשם דגיא עסף הברכיאבל
 יות*א ליכא ךידי' דלגב' מפורסם שהוא הטיר ואיש הוא, יפה ששבה3 הבאממן
 נרונ לא שבעית אף כן לעשית לן מסהגרא מקודש אהריו עעיבם העם כלני
 עיש, והזמן המקום לפי הקודש בשקל הנקשק*ן הן אלו 44 הני :י וכלהכי,

 לדקל ססך הנ"ל רהויך רעפי"ר שכהב יילנא( )ליו"ד המהרש"א בנליוןוראיהו
 ורף מקומו לההליף ריכו אין בשרו הרב וודא. בי בשבה לקאצת שלא אכלובימי

 בשו'ת וכ"כ עכ"ה ר(ביה:נ"מ[, הלך לא סה"ד שהשיטי שני' בש~ת ]ומ"םפרהסיא
 ביה:לס ביאש טיוהר מקזם לו טהני' יטהקהי( רהרב שס"ט ס-' יו"ר שיקטהר"ם
 )אך הצבור כנזד למהל ראזי' דאיט' לשטה היוב אין בנה": הצבור לכטרתיא
 לא והם -לעמצת דא"צ ראמיו פזה ילמת לא הארן שעפי ו*והר לה"שצריכו'
 אספ'ר חמר בשדי גם ל"ר[, בם(מן לעיל דברו ]הנאתי עיי"ש, לחלק(,ידעו

 כפסק שנוהג" להער ל"ה סימן שמיאל נאמן בשם הכיא ר"ט אזרע אבע(ותמערכת
 טנעלים שנחגל כ.ץ פרהסיא חשיב דלא ואף בשבת, מקים ל"טנ-ת שלאטרן

- תרס"ב(. מי' חיב הררב"ו שו"ת )הריןברנלי,  חם אבל נעעויתי כא'צר ועתה 
 ואמרו ענו כא' וכלם הי"ו, ישראל גריי עם ונתייעצתי לנהוג האיך נסהפקתיריל
 ר'ב סיטן לדוד ניר אוו"ת )ועיין הנ'ל, פעמים טכל לההמיר .ולא להקל "לי"דיש

-בסופ".  סימן טאפה השינ בקשו'ת נם עתה מצאתי מקומו לשנות הטנהג ובשקר 
- בהנ'ה.כ"נ  הקדוש ס' מחיש יצא דהימים בקיב כי מזכיר הנני דברי ]וטדי 
 מיד רבים ממט קרהני כדי היפב הדק הכל ותקנהי' ינעתי ואנכי לאר,הוה

- אמן[. עלי ינן זצ"ל טשה "צטה געל הפחבי זכותוו,ירות,  

 - צ מימץ-
 תפאיוש :ס .מאזדו, הינו יתרבה ירי, מעש' בכל שטיס ו:רכת הורו, כייתיהי

 בא:ש-ס היקר הטשלנ הרבמ יבבי, בסורשי החקוק ורגיבי, ירינשוכבהץ,
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 טרו, ווירצבורנ :שד ני קאהן שסיאל שי 14. ה"%תיש

- אן'. ל"שעישיקףס לי "ה4' יגההי מכהיו הפארתיכןו8  סה וע*ר 
 בבהכה4ה צאצש1יי *קנאצאי לומר א1לא סץ רס4 הנג'א שנ' טה עיא84שול

 למה דרבק בקיי"ש גם 4יג עי"ש, בנים במ על נקכ טהיה לבדדשששצאיט

 אוטר-
 תלסרדץ נקהש תלמידו תלטיך גס והלא תלמידיהק, תלכיר 5% ה85זזהת%

- ? ף0ופה ביפ'הכדא"  הש כל %8ר טספף )ונשמפ בכת%" אהי 'ש הגה 
 בפעס ודיקרמונים ברכית רש התהן לפימ"ש וו סען ףא,ש שטו שואןבאשם
 קדיוש אהמרי' שה" דאגרתא "ש"י על קאי דעלטא ל1 ארנף ב~שן קריששנהקן
 רקדש נתקן ע4כ ארנות גלארן רק הכידו שלח ע"ה שם ורי' הדרויה אהרדרבנן
 לפרש צריך ע'ה יפ:י תלמירהת, בכ* תלמירדק הלסיץ נב( אם יורעי' הייא הארץ יעסי סאחר תלסהיהון ותלסעי תלסיריר1ן נאכ נתפ-"ש קאכ אדסו,4
 יסהשו לא ס"ש בכלל ]וגץ סקזי לדבר אץ דא"כ למ*ש א"צ מוה ףוהרבהדיזש,
 נקראו ההלנררים תם סיעו, ננטקת ההורה אץ שונ זרעך זוע 1מ1 רקיפפי
 פופקת הורה ערשץ מובפה תורה מ-בהרם נ4כ ו4זלמידיו כעהכה ווךבננענ

 א" ובעם'ז הליעכ"ץ של"ה ובטמ*הי באבהיףהם שלם עכ"ר, לעיבם[,סתלסיר?
 סי לכארה ויגה זאש[, המנ"א על השיג ]ובפרמע צאצאעו", ,וצאצאי נסלוטד
 אבל וס', זצאצאינו אנחמ תה" סהשלל איך לי1ליד ראוי אהצ תס כנים לושאץ
 בלבך בשבילו ישלא רבים בלקרן הס הברטה דלכך תתל"פ סי' הסירים בם'סביאד
- לק'מ. השוכ עןןוש. חוסריוא  

 ובוך ושכח י1עות עהשה עוד עב-ו ולא בשר עהיכל בט' ססופק ואשרב'(
 ט1יח כי בזס*ור ? לבפלה ברכח אימור על יעבור או לאני5, נךהר אם חלב,%
 מה4ת איס1ר ליכא כרבה בדרך לבטלה דברכה ועות עיש ונין לאכול,סדינא ראסוי ההימיס בץ גשר * יש עדין אם דהדאי : והקרב כויע נק1אל ש"להטשט
 ועשת בקום דרגנן ארסור על לעבור לו אסיר נוראי אע ו:1מ 1' נ%'א)1ץ
 אץ אם אמנכם הלב,ילאכול

 ו~
 צויך דהמנהנ , סצד רק וא"כ ערניים בץ בעו

 מהגי וברך סלק דמדינא פ"פ ס" בימ"א ייד באי"ע כטבואר אווית שייהליגותץ
 אישר סימ ברכה בה*ך אפי' לבטלה ברכה אישר על יעטר ישלא כריאיכ
 טטה טנהנ טצד רק אשר שאינו דבר על לעכור עדיף דשפי לבם5דנבדכוע יוי ע1לא חלב קצת ישתה או קצת אראכל דסושצ פארפא א4כ 4רכח,ררבנן
 אפיי שאכל אשל פשיפא ט"ט רק דרכנן איסו' רק היא אפי' אישר עלארעבור
 האהשה עויעברו עי יותי לאכו5 אח"כ אסור לבפלה ברכה יה" ושלא שדואכל

 לבפ5דנ ברנה איסור על יענר שלא כך כל רק יותר לו לריזיר טכל דלאאשעחן,
 לבפלה ברכה יהי א1לח כדי בה"תר ההחיל אפ" 5אכול 4וסור דיהש* לזה רא"וקצת

 יהועיע ר' פוהם בוצך תרוסה שהיתה וכולם תרומווש טטס' דפ'ח ב'מש4שנה
 לכפלת כרכה יה" קולח כרי ל60פ לו חפהשר דאי אע'נ הכע וא'כ יפלוכ4שסר
- בס"ד. טהיסנא ראי' הוא מ וריקח1ר, ?ה- לאטל ט"ט :לעו, התם דם4ל לריא אפי' ווהו לאכול, אסור יותרעג"8  כשס א' טחכר ראהש עז( שהכה סה קע"א סיטן הד הלק יוקי גולקפנרפס אהשי הרעות' ,שעות נטאמר ]יגדן 
 פאכל 84זר חלב מאכל לאטל שסוה- ולהקל נדר לפרהן שיוצה שעה'יעהאמ



תא 4וםףגנזי
. .,,=--י-י- ן - ; - - 4  ג===ש===---ך-7 --___ -יצן;:=ב . 

 ורהאל כן, לעשות לך היא חיין ותלילה שעות, שש להמתין ציימן ושאיןבשי,
- ס"ד[. סימן גדול ק% שףת ועיין טשבשתא, דעתאטהאי  לידי בא שוב 
 תאוובה רכ שכי קס"1 כסי' שם וראיתי מהדו"ת חיו"ד מררכי לבוקראנרת
- הנ"ל, שאלהעל - פו"ב(. טימן )טינקשרפץ( פעם אטרי שו"ת )ועייי   
 חץ"ד צבי ארון עב"ת עין שעות שש ק~דם תלכ לאכול לקפן ליתן שהרואם
- כ'ו.סיט.  שף אם הפעה בכהשקה ,ציפראנע" מפ4י חתיכות להניח הנוהגיןוע"ךי 

 דנכה שכ' קי"ח סימן י"כ( )חוברת ד' שנה בטאסף ראיתי ? בשבת ר.כילטיעבר
 אינו ב' יכלי ש:י כלי רק הוי דלא אף הלימוניאצ, מבשל רהטעה מטע:להחמיר
 שם ובפו"ן - יר"ח םי' שבת בהל' מבואר בו סולרות דיד ביוןסבשל,

 ס'"
 י'ב

 הה8ע"ה נמצא לפי"ז וא"כ מבשל, שני בנלי חריף דבר; שר41ש שכל בציכםלעניו
 ט*וספ הוראה בעל א' גדול רב עם מוה רברתי ]אח"כ להלישני"ש,מבשל
- לאםוד[. רכופסק  

 ו"פלפ ישיי ה' יאריך ותומתה ישרתו תודל מעלתו, לכבוד הארכתיוהגה
 החביבש ולאחיו לו ומ*ובים, וערבים נעימים טוביס, בחיים ואמיים ומפעליהכטעלליו
 ואוהבו. ידידו וכרביבים, כפלחשלום

 -צווארפץ הכהןידטף

 - צ"א סימץ-
- לפ.ק תרנ"1 מרחשי, הי לרי :י האנע1אורטץ ב'ה-  

 א:וי לכבור שץץה סמ:-ר א:חה, בל' יהצל"ה, ה'ים יט:יחה, השקט 1הרוהה,יטלום
 הכהן ישעי' כמנהם מו"ה .כו' מהיר טופר לו רב יריו ההרהן הרג:יארר

 1(, יצ : ר 1 ב : ע ז ' ו ל ק בקיק אב"י )כעתנ'י

 ומ', כתבתי וכבר ונר, דבריך לי הי' כן שפה נפש על קרםכמים
- ואמרהי, עניהי אשר הרנרים הם הן ואלהומ',  הטא '"ב קידזע:י' במס' : 
 ש:ה בי' אית אי לי' משער וקא הסדא רב יתיב דכיה?אי באבנא ריאקד"צנברא

 עושאל אמ4 יהא ? לא פרוטה 'ייה ב" לית ואי לא, לא ואי אין,פתטד:
 איפרי 4' אמרה דשמזאל, 4' כבר לא ר"ה במד'(, פרוטה שוה )דילמאחיישי'
 כפינך כל לאו 5ה אמר הוזלה(, לעכיויו שו"פ בי' הר דקדשה יומא ההואוהא

 להקץד מהיסנא ולא אה"כ, וקידשה אחר שבא )דמיירי אבר2*א להדאסרה
 לה דהוית דר"ח דביתהו דיהודית היינו לאו אנתרא(, וא'סו'ת קידוערישהראיטון

 )מאיש זיפרת כי קידושי' אביך ביך קיבל אכם ?י אמר' לי' אמרה לידה,צער
 עילואי, ליך דאםרת ראימך כטינה כל לאו לה אטר לך( אסור זה זבעלאה4,

 שיטת ג-רסאוה יש יען היטב, הדק מוגה ש"ס עם"י הנט' ליטון כל)העהקתי
-ומש:בשת(,  דאץ דיההשת מהא ראי' להמא ר"ח הוצרך למה ה-יטב"א והק' 

 האומך ס"ה בקידושי' דתנן מהא ראי' הביא ?א למה בהה, לאס:ר נאטנתאטה
 בתה בק-בה הורו תא בתי, אלא קדשתני לא אוטרת והיא קדשהיךלאשה
 אהפ דששפי חשר ? בהה לאפור נאטנת האם דאין אלמא נקרומוו סותרתונתו
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 האם לדברי רמיה מייר. דיהודית מעוטה אבל האם, לרברי מוה הנתשחץ
 ולעתו" עצמה, להפקיעה נאמנת ואינה ריהוד'ח, להא אצריךוטאשיה
- יהושיע[, ובפני רי"ד, בתום' ]ועי" דאיסורא, חתיכהאגפאשה  חהושער 
 להביא ר"ח הוצרך למה הקףשה ה' הל' איעבת מהל' פ"פהמלך
 לא למה מ:עלה, עצסה להפקיע נאמנת אשה דאין רעזדת מהארא"
 לבעלה שאמיה דאעשה האהרתה משנה דסברה נדר', דשף ממחפה ראי'הביא
 משועבדת א5האשה דכיון הטעם נ' בת" הר"ן וכ' נאמנת, דא'נה לך אני58חדה
 מהתם ראי' להביא לריח הו"ל א": טבעלה, עצמה לושקיע נאמנת אעהלבעלה
עץי"ט.

 -ע-
 ע"ז, סי' מלואים אבני ]עיי' הא,*ונים נדולי כל דהנה לתהן, ונלע"ד

 רמשואה הרץ לדברי מקאוי' י'ל[ איגר עקיבא ר' והנאון קי"ט, טי' יעקב"שרעת
 משועבדת שהיא מבעלה עצמה לדהפקיע לך אני פמאה לומר האשה טהיטנהל"ש
 עייה לאיסרה נאמן מצאתי פתוח פתה האומר שם דאי' פ, )כתוכות( 8מס'לו,

 הוא כך לו מעיעבדת שהיא כשם הוא הדץ הלא ע14 לאוסרה נאמןאמאר
 שעטד להפקיע לך אמ טמאה לומף נאמנת אעה שהיא כמו תימא לה,כהשחגבר
 יוסף רלקט ]עיי' אשעבוו?, להפקיע מראוריתא נאטן יהי' לא הוא כךטדאהשי'

 הוי לא דאצ4 ותי' קכ"ו[. טיטן דה-ק

 עהעבה-

 'כול הבעל דבשלמא אצלה, כמו כ'כ
 רוצה אם אלא בעלה מיד עצמה להוציאה יכולה לא היא משא"כ בעכ"ח בגשליסציאה
 קאשה, אכתי תקנה אהר אבל בעכ"ח, לגרש שלא ר"נ תקנת קודם תינח הא והנההבעל,

 בעכיח לגרוש יטל הבעל אין רינ תקנת ראחר בפי' כתב קע"ח סימן באע"ז]ודטיט"א
- עא"ש[, רנתה שאהשתו לומר יכולאהמ  האומרת בשלמא מיזי, קאיה רלא ונ"ל 

 טקודם אמ טמאה אומרת אינה כי מכבר אשוץו ע5היא לו טהשתבךת לך אני8טאה
 דאינה הר'ן סבירע שפיר ושייך הנשואין, אחר עהינתה אני טמאה אמרה אםכי

 אוטר בהוא אבל שזנהה, קודם על" לו שהי' שעבודו לר5קיע מדאורי'נאמנה
 ארוסה טרעחלה כי שיעבוד שום ביאה מקורם לה הי' לא מצאהי פחוחפתת
 סוען זהוא ואשונה, מביאה מתחיל השיענו רק ערעביר ש"ך לא וכארוסהחןתה
 כתובות טוין והבן. נאמן, הוא טעות מקח כי לך נשתעברתי לא ומיטי סצאתי8ף6
 רבאותה מון ארוםה כשהיא כשטדיר לו מליהמת אהשחו את להדיר יטל דבעלעי

 ר"ח הביא למה שפיר מתורץ ולסו"ז רכוותייג והכ"נ לו, סהצועברת אינהשעח

 שהאשה בנדרים התם דבשלמא נדדים, דשלהי טטתני' ולא חיא, דר' טדביתדיראי
 להפקיע הצ' היא ולהבא מכאן רק לבעלה, משחעבדת היתה השתא דעדסורה

 אומית שהיא דקידהשרי עובדא בהך אבל נאמנת, אינה מאי"ה מבעלהושעטרה
 לבעי שעבודה כלל החךדלשלא

 רבריה לפי א"כ אחר, קידשה לכן שטקודם זה,
 ריהודית מהך ראי' להב'א ר"ח הוצרך טתצו'ה זה רבעל אועטר כלל רי-זחיללא

 התחיל עולא אומרת שהאשה אע"ג נאמנת אינה בכה"נ דאפי' חיא דר'דבירעהו
 בעב'ת לזה לעיי' ]ףש וק, נאטנת, אינה אפי"ה הזה לבעל דדה ושעבודכול

 מהרףת אר" טצפה ובאוו"ת ט', פרק וי שטעת' עו"ש צאב, ס" ח"אטוהר"פ
 ר.[8יטן

 אחיך בצה-מי כאור פעטם, ויצלום הדים, בעח אס.ם,ובזה
 לנש"פ. סצפה כהא, הד?"ששידגך

 שטארטץ הכהןיוסף
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 - צ"ב סימן-
 חתן שו"ת על והנהות12ה=הערות

 טו*-
 ===כ - 1

 דל"ה שכהב ל"נ בניפץ הרעזם, רבף שם מבאר ב'( )אות ה' בסי'א(
 רחזקה להכלל זחטתירה שאין אחזקה, ראוקמי' מהצום בנזיר וכן בנט ספקהתראת
 הל, הגאון מאאמו"ר כן שמעהי טליא הייתי כד הנה ברפח"ה, אמרי',' לאאלהנא
 ח11י אשם.,)בועך בהנהותי ואנכי י"א. סימן נפת4 בית ש:'ת בספר: הרבריםונדפט:
 הוא נכם. כי מ"ז סומן נ' חלק, אהע"1 היים מחנח יצ:"ת ע?ם צחנתי' .ר(בנה(הצי
- כן.כרעב  

 דבר דגה לבהמתו, ערתי קודם אכילה בענין-אישר האכיך ל"1 בם"ב(
 בענין גם אבל פ(, )מיטן השני מכתב בספרו נדפטים המה הלא נ"י השחשלרגאון
 ]ונדפפ ח" סימן נפתלי מה בשו"ת זצ"ל הגאון כאאמו"ר הרבה מלסול ככרזה

 ק"פ[* סי' חאו"ח צרק אבני בקב"ת זי"ע דסיגעט מהנה"ק רבריו על תשובהא5יו
 כ4 ובם' ע"א, טימן ששית שנה ובהטאסף מ', סימן הנרמ"ח ס:פר שבט באב"תועיין

 וכלב בחתול גם ]הום ה' סימן ח"י הלק יוסף .וילקט ד' א:ת שרה( -)הייהמדה
 פימן חאו"ה. מבין פל חשד,ת ףז, סימן א' חלק יעב"'ן שאי4ת עיי' אה, דיןשייך
- אות.נ'.[קל'ו  ט"ה4 טי' 5דוד קרן שו"ת ועיי' 

 כבהצי יה' ח51א לחהש יש בלזלב שגם ההרע"מ ע"ר השר ל"ז בטי'נ(
 חש*ם שאילת משו"ת קל"ח טי' א' חלק יוסף בףלקט זה בעני' הבאתי כנ*הנה

 תורה יגדיל המד, ח1די ]ים' נ"ד, ס.מן ה' הלק מי1ה תקק זס' רל"ב, ש'טהדרת
 ביי אות כ"ח טימן יואד צדק אבני בשו"ת נכם בו4 ראיתי ואח"כ לאברהם[,וזכור
- ס"ט[. סי' ה"ב א5עזר מנחת שו*א]תיין  

 ז8ן באיזה בשבת ע'פ כיצחל לנה:נ . האיך לבאר נתב מ' בם.'ד(י.

 זכהן ]השו'ת בזה, מ"ש פ"ז סימן - ה"ב היצרוה פרי ביצו"ת עיין ן ההמץימכרי
 *ושר אטף שי"ת ט"ר, סיטן ח"נ ת5יתאי אור"ן ש:"ה קס"ר, מ' חא:"הי"ודא

 אב'ת בספיו נא דמארע הגאון והנה -נ"ב[, סימן יהושיע שדה שחת קס"ו,ס"
 החזיק נ"י הנאק מו"ח אבל דנא, פסקא על פלפל ע"ה סימן ח(וו"ה .טרד'כףלבויצי
4 עמו, הטכימו ורמכם בוורות, ברא.ות רברואת  ח5ק יקרה אבן אב'ת ]ועין 
 סי' חאושח מבין פני שו"ת כ"ו, סימן ג' הלק אלעזר טנחת- שו"ת קכ"ו, סימןג'

- 1ק5"ב[. קל"א סימן י"ל הלק יוטף :ילקם%"ח,  
 התהרחפרם בו ארש לפי קבר על ני*ר לעשות אוסר נ"א, בסי'ה'(

 פיסן חייד צדק ק1ערי בשו"ת ז"5 מדעש הגאון ם כ"נ תה מה4ת, ע4ר"דש
 ובשו"תקנ'ה

 נה-
 אי חלק השרה פרי אוו"ח יעיי' קל"ה, סומן מהדו"ק אפרסמון

 להייא4פ עו יה' גדוויות, מח5וקת זה דבר על הי' ]וכבר נ-- באריכות. מ"חסימן
 להנהק משלא 'המשמור על לעמיד קהלמ - בכל היי הוג4 ומן לאקנתן נצחימ

4 כן[.להנהינ  בנברי דמילה רם"5 להרמב"ם ס'"( )בסי' החת"ס' קושי' ]וע"ד 
 ב( )"1ת עאנ בסי' לורל מיש עיי' ? נכף ע"י נימהלי' שבה אמאי-דחינןנשרדו

 ה' אות פא טימן חש4ח אמרסמון גהרי בשו"ת חף'- מבץ. פני עוו"ת ע5צהערות
 -- דבתם.ארימת

 בההר אז5" 5א רבפטי האה1מפ 5פי8"8 לאקארה "ביא צ'* בסייויז



 ייסףננזיתי
-====ן-

 לדגךשחת הרל כן כמו דגה 9 הוא אביו ל*ו דילשא אנ? שה יוו נ:ף אמאיאע
 להקאמץע חששעדר כבי אבל 7 שתה"ר גפמת הולכי' אץ הא יוראש "שראל בןשרך

 חףב 8ריארם אוו*ת ל', טימן א' חלק )שאום( הוודה מאת באי"ת עץ'באשהךדע,
 פי' נ' חלק וךה אבן ומ"ת רצ"ת סימן ג'. הלק ה1חק יר ובאשוירע קש"ח,סוסא
- וק4עה ק44ה פי' חייד מהיי"א חש,."ת עה' הענין ובעיקרפ"א,  

 דקא4ר* .בארמא בנ9 ידר ע~שראש האששנ"א בישם כתב יג בסי'ז'4
 ברוג כלי לצאית פהמים לעושהץ עצים טרקץ דס'ל ה-"א מיתה חיב המקךשש ח"למה

 דנמרב- ההת*רץ למילת עצים לכרות דמותר הואיל ניוצא וא"כ *שכיה טילה כתבוהונים,
 דל חדש אזר בעל להנאן שו בז?ת וובא זה דב- הנה ן ןוכיח לאמי?ה

 בגף ]וכ*ס עי,ש דובבת אשסי%תיו לחיחה מהשפי וה דבר הז5הי אשנ"א הנאון אתבה88וו
 נטו דבף נ"נ כ' בהסכמה עה'ת וו 4שמרות ונס' הפרשן. באשער ד5שחשיאשהופ
- 8"א[, סוטן לעיל ]וזיץ יע4שו,בזונ  זה בעמן ראיהו הדפסה בשקת חמעה 
4 בהקדטה תמדה כלי בס' ונם פ', אהת )ושלה( חים יבא בסישלפול  במדבר 
- ה;*ב[. בדיה צשש סיסן ה' * יוקן ילקש ]הדץ -עי"יש.  

 48 הבכור בטוים ושלא למרהת בענץ היר ג'( )שת קכיב בםייח'*
 שף חלק קצחק יד ובישרת צ'ח, פימן הי"ד צהשר אשבט אפו4ת עי' אפל4ח,ע*י
 -.הצמ ייר. סי-ן אומאה וול ונפיעה  קמית סימן אפ8הה זכר השהת כ"2סימן

 עוך אשי ני זוטא פתחא בע? רגאן היב ייר מנבוד א' האוצה שהלהצתיק
 : ח*ל בזהאלי

 הצזה מייר ל8'ק יוסף .8ורוץ" בן ויקרא עחרק מאה"ת-
-  

 ז % ר א : ו 1ש ף : י . ט:' 21.' טהזךרת ה:ש-ים ה-ה": יר-נ"8 לכבידושוי-ר
-קה4שרא,  ל(רהע, דימ? יטוש היב- בנו, ל(-:ת של,ה עיה הבן קש"ב. הקשאלה :צנין 

 והוק- -ע- כרינ.,האב קפי :ממון "(דוה השך ?אב?, או4 י ע המוע הטוי" שיזכח הה:יה, ק ~אי. :בןיק
 בזה ט-ט סה

 רצ*ה סי' רההעז ט:ץיע ב-:ע בענין לגל(י
 טאץ ט(מק ק"נ מי' הסע"ם בזם פ.בא ייאיתי ל(:יי ה-ש (ד עהק שןב ס-רותגתב
 יד,ן פרי עךגיח כעב לכן לק :יירא ור יא ם ה:הה לאבע ר:ם וכז8 1 י י שילביך
 יברך הישל"ה ערגייך ההוס' בדיע טההרק טץ ס.' חרק המהר*8 בי21 ביבאא.לש

 שלא רוכהים כמ-ש גיאז לע.גטי אני זהזים*, רק וג"ץ אין הנ'ל ה:(י-ם )יכלושה-ריע
 מקור דעיקר ~הוא לביךי טצ-יך להקז: נם בה.ר רבר ה4 זשלא ו:ם.ישלברך
 פצחה סה ייא הבהמר ש סכרך דה,ש?טה דטבואך תל"ב ם" ד.8גיא סן נצמה דנלסה
 י5 חמ דהסשץח ט,הה ד,ןאני ד רחיה דיעה יהךמם %4יל, ל4 ומרמה , להאפליהארכא
 טברך 1(1(" קעביד סצהה לאו ריראר שליה מהיית מתורם ראןה ה:.א רק -שראו%

 לתרחפ אה4ח ישלתץ אסור יה" דאיכ רזיא ל:יך להושליח אטור דבאס*ז לימר ד*רןדמשלהש
 אעכשול יברך, רא" מעתב( לתרום וש(8פור ע-:ס טן עדיף ולא לברך אמור ריה"עיק

- הדממ צכהיד ג"מ חמץ בבדיקז ה"ת א.כ ם8יח 1שא שין אף מברךרהחה4ה  
 ח8יה בדגר אי"ץ לצעירע מוהר ארך 7'כ קישה ריפאורה י רא" נט 1עלשענ"ד
 סש*ש וקדוער בשבת דוקא ו?או תפצות בל קףיך וד'1 טבשהיד, יותר בי מצךההלא
 סק-רא תרכ*ה סימן שוכה משא בשתהא חריכות )עין השול מ4 בם' דלא ווסןרקויםרוב
 ליאית עמל אלא גסזיג אךכ וס-ום2. שיהךא שהשת 8ע8אצ לצחית יש שלא רפיעישוץ
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 ,%ב א"כ תרומ", ומיםתי 'שתים ו"רזש לתיהג ?מל 1מים נם שקוףד, :ףששןמיצפו
 ס" י"ד מוץ חרק דיי", יא רז:חמה כען לברך א:ור "1רמרם הטמ~ח דב*מ1%שלו
 גד-קת על מברך ושהעהגח ססז :וף :דף ולטר מכל הביבה. מף לענק וכ"1 'שהאויך:ף

 נם דג-ל ה:ג"א ה:ך הבאסת שךע עדיק ,%לם --- סצ'ת. זשא- על לביץ- קךל כןףחףן
 )תדפס בתת: יאקי מצי' ששה אק דלא חין בברקת הש4ח שסביך סהעל

 ל% דהממה ורמ זה דלשעם צשא . ם:ת לק ח9" הממה הף וש%ר להש*ח החטץ הבשיביע4ה כא* י דח סשם סברך המהק %ית ה דלק תל"ב בם" * חר הל' שיע !על פסזם ש"ם עלבתיש4ם
 711ם פרך דציז בפשהמת שפסק ודתטבתשתמ?ו קשהעל אע לברדרל"אמר
 דף על זציל העללעד לה:סוה-"צ :-:ך; בטיב )הרק הקל:ק, % הל א'נה השצוהוילא
 בדיקת ושאנ' סשןזה*, עושה אין ההטאן הטב'א דהוילית כד הששת אבל חוד"ה ע4בבוש
 ההת"ס סמך הברכה גוף דעל  עכצל א.(א ממש, די4' והף החסץ לו דיוה רהב%בחטץ
 ברכת על אבל הוצהז, כל % ס2רך כן חסץ :בר.קת שפנרך דכסי הענין פשטותל

 הכ: כס.ש י"ל ושפ'ר רשות היא ושהה'-צ ברכת רכל טו:רדרה ברכה אינו שרמאושקחיימ
 זלא הכ-ח :"כ הא כ' פיי שגקח סרב טה?ת שכתב שאף זצ'ל. סרן אביו שלברווהו
 הביתיית הביכה :!ף על נס ה:4(, בירוש(.ס )ה:די ההן"ס שלרען כיון לברו, סןבטודהע
 עכ.פ טצות, בשאי משא.כ להשליה נק:ה שההטין חטין, לגד-קת דומה דאתו לשקשקיש

 פיי ליקה הזהכרה מן :?דאי הדשה, פרי ליקת עצה יש ת: רארת שהוא שיהךיםבגרכת
- ה:יכ. כס"ט שר?יימ יברך ואז הרש, ב:רשמ  לעניק נ"ה אות שענח בצפנת )וע.י' 

 רגיונ': דברס שימת הרש, ב:ד :.ב ללב!ש קרש ס"ת במהב ש בקונה ושתהוימברכת
- השכסיל(.עיניש  'ר"נ י"גי 

 טקאסוב, הורווי'ן הלףפ.נהם
 המי. גראסמארדףן יק'קהטיץ

 - צ"נ סיטן-
 לפ"קי באנהאט תדס'ש בהעלותך עש"ק 1. י!ם בוץי

 ה,ןלס ההכם וספואר דג2בד דוריץ הרב נבוך אווך, יודיך אתזהיזןרא
 1י4-ח, ני אריזנעום541ן דךוי יהוך4ש סו.ה וט' לו רב יר?הם*ירסם

 - ם"י, טטכיל ייכי %י דודרהי
 נ' הלק יחשראל" .אוצר הנכנד שפרו את קבלתי תמר ני אתסלביום

 אזצי והוא יבשייש., הוא כן ובאגי בראשה כסקהשדמ כי ראיהי לבבילשפהת
 כתב כבר כאושך 2ד דב-ם בהם "ש קי אמנם ו4ום הנדגץ, ברכת וברכתי רקר,לום
 ה4זות פה עקא%ת להסיר כרי דבףו, כל הדפיס שלא ללפלא נ'י הנאק סן'חלו

 לפי בו קצה עיינתי כי לפובה אא לו החרה ל0ען וכו'(. ו ליוו ולאשפהים
 אוופשו טיי ברוןגי עלו אשר קצתת ובקירה העחה איא ישלוה אטרתי ה8נ*%,ספת
4 בם.עע.  

 טעלותיהם נדלה וכטה שוניס איפנים ומנה שפר בטחון, בערךא'(
 זבכדו, באדם החלוה ושבופח טי נמי "ש כי דבר בהעים היטר אולםופדוחרהס.

 עצש פתה אדמ השושה השש סאומה נידו עיה ולא ה:י( וה שכל אשר%חואהר
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 מבספי, ה' יה" בה' יבפח א"צר הגבר ברוך חה"מ כר*טק בפחץ בע5 זה ואץ45"/
 דגבר אצוי ר( )תהע~במ וחקר*ו פ" נ"כ ודת מבפהה ה' וסורקרא מאה יצה"ר'5
 ה שם ויד סתתלה אלא רהמם, א5 ]מק?ם[ פמ "יא סגפחו ף שםאקר

 במ את. יש לחטכה נרחקף' --- בזה" שהארך סקץ פ' תש בכיס טעץטבפחה
- כעזה"י. נטניםדבהם  

. 

 מהרו'ת במב'י יעיין ורתואר, מורככ שם ששא כתנ בריבי' בערךב'(
 החג אז ברבי וגם העצם שם שנזכר היכי רכל 5כללא אשכ' ק*נ סיסןחארח
 בעב"ת יעי.ן עיישש, חכם שבם הוא לחוד ביבי שנזכר בטקום משא"כ ההואראשם
- קצת, זה בעמן שהאריך ס"ו סימן נפתליבית  רב נם כי יראה שם ]וסרברו 

 ו5הבחין לרקרק נ"כ, יודע עה'מ יס? כל איגע באסת יר"ש אב5 טוד'רניאמשינט
 - יהאפקורסים[. המינים מספרי סיוע בלי אז רבר ולברר 5מלה, ס5חבין

 ט"ש המא 5א סדוע האיסזר, בטעם האחך בחלב, בשר נערךנ'(
 חלב, ונעשה נעכר ררם הרם מן יצייתו תהלת ישההלב טפני )משסטים(הבחיי
 והא ע"א[ צ"ג רף נאמנים נפעי ובס' קג"ה, סימן שביעי הלק יוסץ :י5קט]ועי;
 הדם, כה אין הו הלב ונעשה דניצתנה רכיון הדם מן הבא הה5ב 5אכוליטותר
 מקירם שהי' הראשונה טבע ההלב ק:גה אז בנשי ההלנ את סביצלק* כא-שראבל
- רבפה"ץ(. זה בענין הנה- רהיבות בס' )וע"ן רם הי'באהשר  ס"וש הכיא 5א גם 
 5אכו5 מות* יצירה ספר ע"י שנוצרה בהמה רבשר 5דמ5ב'"ם והסצזה התרהבס'
 ובן והלב הסאה זיקה )ררא( הפסוק בזה ופי' בב"ח, אשור נבי' יל"ש ה5בעם

 העחים קוש" 4ק ו5פי"ז בב"ח, ל"ה וא"כ הררה[, ספר ]עש "עווה' אשרהבקר
 עי*שהבזה

. 

 ג'ן, אות פ"ז סי' 5עי5 ]וע"ן
- .  העייני הרפסה בקשעת ועתה 

 אות עולם אור אליעזר משמרת בס' 5עיין נ"י ר,שללאס אבד"ק הרה"גקש'ב
-כ'מ  

 "בן כ' 5א 5מה 5דקדק בהיי רובינו בשם הביא קול בת בערךר'(
 תקיני מ"ב(, אות אוזן בישר )ועין בוה, עמד א' טיסן הרי"ף בקב'ת גם הגהקו5',
 קרי נבואה ננד כחו תשות רמפני 5שבח פעם יהן ו' טענה פט"ז ביבסותר~נ'י'8
 מקרי זה דמפני נתג י"א סנהררין למס' היות טהר"צ ובהנרות עיי"ש, קיל בתל"
 היא ובת 5שוסעו, ה-אץ אלא ישומעו ארם כ5 ואין' נסדה ארצא ספני ק%נת

 אות הב"ת מעיכת חסר בשדה ]ועין ע"ש, יכיל בת אלפים כטו סדהט4שון
-ס'ה[.  יינא בת מ4צון רפירושו חשמעתי נא פא5לאק אברהם כו' הרה"נ וממשדי 

 ביטי פ" והמנ עהך, הרץ הדין, בפל פי' צשה()0נהדרין
 אחר כ5ומר הנבואה,

 הננ"אה נכד כע.ן וצהיא הזה בקו5 5השתסש צחכין הנבואה נתבפ5השבעוה,י
 עין סמך 5טעלה מה רע אטת בטהג" כתובוה הפיא,ה רב*נוו:קדמת' וויין ובפ5י וחרב שמטה פירהשמ בתת 141ארהין הי ביאווד' סש?ט וכןהמבוררת,
 מ"א[.- ניכן יעקב חלק שףת ]ועיץ - טאי. יקי דבר וט' עטטעת חוחןרואדה

 כ"ב ס:הדדץ סראש"י יאי' א5גוי ר'ש בשם דהביא יוובע :בא בערךה'(
 כ"כ הנה עייחש, מ בפטק תיבות *ר יש רא5'כ נפ, לעמן אחת תיבהרהיא
 ר עשהנאון ושמילת: מרבבה, רנו5 בשם מת5יות לסתי'? ג:יין פיב בס'נם

 יסתהי תטכתי 5בסי" וסים אהת בתאעבה כזאת ג'כ בתב מוהשרושיא פאירהשדק
 שבזוה"ק הביא יעקב אוארית בס' ]אנן עשנ נאה סלשה והוא' תיבות, עףשרה1שא"ש



רי יוםףננשי ב:=גנ_==4=-_- = = - - ב =  = ב :  

 קט.ו ]דף בחקק. פי שם וע"ע שמ.ת, שני דהיו ניאה ע"בן ע'י ]דף אחא*
 קכלתי הדפסה בשעת ועתה -- י וצ-ע[, א'י שם רק דהר טשמע ומשםע'ב[,
 ונזדעת( )ד"ה ב' במאם- ש: ירא-ת. )מ*נליות( בתלמוד" וככים ישטיתס'

 ביה. נ"כשהאריך
 אי ארם של שמזת ה"א ה"א .בן רד?א, היוהסי' בשם הניא בג בנ בעןךו'(

 והובא שמואל במדר,צ נם כ"כ הנדן )המשה(, ה' למנין עזלה ב, טנין כיהם,-
 שבל לפי לניים מרמו יצה"א דמה שכ' זעיי"ש דאביה, פ"ה סיף בתוי.םדבריז
 שמיתם! עי ה"א נתוספה זלהם נף2 תהלה יטהיי זיצרה אכרהם בני נק*איםהניים
- עי"'ט, ע"ב ם' בה;ינה תזם' כן כ' כב- כי הב-א שלאופלא  .אא:ז"ר 
 לבטא יכול אימ ז:ו נהה סגי לעיר שק--ן ע"ר דהזא לפךש רנ-ל הי'הג"ען
 מים סלא רהין מתני' על זצ"ל זזילנא אלי' ר הגאון בשם )כנזרע הה"איפה

 תפארה ]ועיין ל:ימן, ה"א ה"א בן אזתי קראי' ע"כ המקיה(, את פזסליןש*שובין
- כפי12[. ניטיאת ה?' על פז עטרת ובכ' כ', אות ט"א עוייהיש*אל  

 וה.'ל המב-אים, של הקךאה מדר הכיא בבוריכפ בערךוי(

 בהבהית'סאצ לה:כ-
 נשם ב'( אות הה:דה ובנומה זמצה המין הל' סיף- לרמב"ם מיימונ-

 כסדד ולא נ?.ר.' מביאי ק.ך" היו ה:ה קשכסדר דאיטמעי' דר"י הסיממם טעםה-'א
 ומכת בה"צך, מתהיל כי כסדק המכית נכתנז לא שם )מ ק'ה ברעה5יםו*ק'
 ן"י : ה"ל דל"ד סי' במנהוה תזסי הפסקי מובן ובוה כלל(, מכר לא ויצחיןדבר
 ]יעיק בחומש, הכ' נסדר קזרין בכירי' ומביא- באה*ב ;ד"ש דצ"ך סימני' ניתןה"

- ק"או, סי' ו' סהברת יומף'ילקש  הוברת י"ט שנת להמאסף בהיספה יעיין 
- ב', אותניסן  - - נ', אית תבא מ' )בריאן( מידכי הכלת ובס' 

 דק דוהז ליצח( הרבב-ה מ-ש הביא לא כבנים, בנים בני בערךהי(
 הי' . נוזב ,בני", והבנים בניתי, הבהה לבן שאמר ימה "כניה", בבני אבל בניםבבני

 ובספרי עה"ת[, 'איטך זלהם פנהם גבעת יבס' ר', אית נ"ט סימן לעיל ]קייןע"'שי
- עיי"ש, בוה המדברים כמרים היבה ציינתי מ"ו אית פענהצפנת  הביא לא גם 

 יצקקטה ]זמה מבנ?, י;ת- בניו ב:י את אוהב שהארמ הידועים הווה"קרמרי
 לעי5 ועיי - ל"בן. סימן ד הלק יוסץ בזילקם מ.ש עיין טאפ סשטהעת*1
 -- ע'ה. וסימן פ/סיסן

 לביך אכם וטפטינו* "ברקי הברכה בדבר האריך מצוה בנ* בערךט'(
 שכ השהר ס4כה שער סוף ה"א סופ- חתן במ יעי' ל(ה או יטלבותבשמש
- נכונים, רברים .זהבעמן  כשנעשית הכת על נם לנרך טה*אוי דדי' שהע.ר זמה 
 קדטו כבר ובאמת רכ"ה, סי' באי"ה הפרמ"נ הקשה כן הנה א'. ייום שגה"ב
 א:ה עם מחגדלה א*הבה לסי ומתרץ רכ"כ, סי' ה"א קמטת הלכות ב,שו8תבזה
 יוטף רלקט )יעיי' עי"ש, האם דהכרך קשיא מ"מ י(לימרה, עלי' מוטלתארנה
- ו(. שת קנ"ב סימן י'א"לק  כן י כבר 17 ברכה יברך דהבן שהביא זטה 
 דבחם אריכוה עי" שפםרנו ברוך ברכת עמן ובעיקר - כ8א[. שה מ8דסיפן לעי ]ועי? עי"8 אבא, של טעהשו שפשרנו מב-ך רהבן לך( )פי עה"תבאיך
- ר. סימן )אפפעלטים( ר4טררש' ,ביתבס'  

 טייצ הבס) שלא בעיני ולפלא יה, שם בהוראה הקר גאון בעיךע"ר(
 לק*ניט אמ-ז : וו"ל א'( אות נ' )סער' הנרו*' לשם אאחן בקתפרההק-8א



 יוטף נ*יגח"

 "שה1פ* א1הפ בארפ בקי ושר1א לרטח ,שחרסי מטמל" אייא גאץ' נשםשנתע
 11בי פי5פ טסי4 אהשים אלו טלכות דשג1ת שוים חדת בסדרש בן ]וטבו14רסס',
 דתלת דעים בהקדמת .לההטב'ם . ומם הף טס' ס"ג דהרי עיז לתמה שמעתיכנר
 מוהרא דגאך א1ל הראא1תה, בתעב' ועין ? הן ס"א עכ*פ מ1 הדאבב.

 טועך ע'ם זירהשל*ם טתא לס' בהקדטה וגם טאוד, עד זה ב1ץ .א1האדזחאהח אפאי
  ושדת ועאן ואחךר, בד*ה הי חונרת ס:ף אי כרך עש*ה ,שלש אגת בהמאסף]הרץ
- די[. סוטן האףח מבץפני  כיג*פ ט1עת רשלש ד' בחולין ט4ש גס הביא גוזמא בערךי"א( 

 דהגה 1זטא ארמ איה אי נאת בשס שטעתי אנכי הנה ע-"* הפ-תתמפבילע
 חגישה בת הין מקדןש ק1ל דא0ה גודע כ', :יחבה באמה מ, הי'הפרוכח
 ס' פענרם הט-שה כי פפח-ם רי צד מכ5 ה" א'כ טי שא*כה כל הלפישפפחים,
 סאה, וצא כ' פעסים וחטשה כ' וברחבה תי, הי' צדהם טשמ וא'כ ר,ריא
 פא1ת וכשא51אש פפח*ם; סאות שש הי' הכ? סך וא"כ ר', הי' הצרדי'וסשני
 כהגים 1שת שלש והר פפח יד ךכל ידים בשני וופם א' כל ה" תפשכדגים
 :אהים מש1מם שהי' 0ה ה" דהגהמא אלא גהטאי ל'ה וא'נ טפחיס טאותקמצה
- נ'כ(. שי' הע טהדוע יטקרב -שוז*ל אב"ת ועיץ רדק,ר:וא,  

 ]הרד*%ן 0סיק השח"כ הדיבוי, :הרחיב הג"ך ראש גילוי בערךי'ב(
 נן כ' כבר כי הבש שלא בעיני פלא הלכי, לא ובהיקותיהם סאךם איסור בודיש
 בדבר? החזיק ז*ב( ל' )יף ~ררים בחי' והחת"ס נ', ס"ק ח' סי' באו"ההפ:"ז
 ני מהברת יוסף ובוילקפ ע"ב[, כ"ד ]דף לאב סימן הו1ריו בחלקת ועייןעיי"ש,
- נ'ה.סימן  מפפסאנן שלום סר :כף היהע )ע"י הארי דרישת ס' נדפס ומקרוב 
 ג'כ רשג"יך ע"א4 כץ )רף בהנ'ה הצם מיאסי( נ" יחוקאל מו' התיף ובלנ"
-ב71  ירועות השואת ל' ס" בניסץ נהלת י-שו'ת ובריו7 ד(תים ס' בסיף ]יעין 

- י'בן. סימן ה"אקשלסה - ג'. סיטן שלטה לך האלף קע"ה ועאן   אאו ר" ס" סוף יאז הות השו"ת ינף יגיא לא גיטטר" נעוךיע( 
 14ת 1 )טערכת לפי דבש בס' ועיץ גסטריאות, ףמדם דויאר בקשבח לדברהפ5ינ
 ]ועאן סכפ', הצא ויק דבר לא "כי כסספי ,מספריאות" אשל דמפריקץ שכ'כ'פ(
 דלטלשת ונורע שם.ן נא הנאע טו*ח של וכהסכמה עה"ת משקלה "הבבס'

 ארת הניטל סערכת כל*ם חמד שרה )עיין *ףד חירק נקודת חשביקה:טטראות
-נ'(.  הארטהש נפ שבת*בה האותירז נל הרשש דלפעטיכם להביא לו הי' גם 
 רק דראר' ולפעסיס ח'[ סימן יור'ר רם'א -די ממפף' ,בזה" השחפתם]כטו
 יי אףח פר י*כ, מספף' בשזה. עסכם הנצבת ]כמו הארסהצ ולא הדבראברוש
 לדגאבד*ק תארמת ב' בז"ז יש וצ-ל פאב להגאבד"ק בניסץ נחלת ובקשיתק"ב[,
 וסי' לע בס" )-3*ש ודעת, טעם בטיב הענץ מבאף' יחד השניהם נ"פאקש
-ל"ד(.  לק1כעם טנילה היא דנפפחאחן אשך כתב סץ אות דפ-קא אנ"א וכם' 

 - - יע"פ. בתורהלההבונן
 תיאאנן חלק על נם כתביר אאגי העהת, ובסה כמה עוד בידי ישוהגה

 טי הרב *רידעו מ*ש ל*ח סיי *"נ חלק יוסף ךלקפ ועיין צ"ר(, סימן לקסן)עיין
 להיעס את? לא עאכ טז1ד פהד אני יען 4ילם ני', פאללאק סגי5אברהם
 ערכה. ש41ר חראווה בל"ע לו אק1לה וכז למועה הות חךד 5עןלפניו



ים י1םףגנזי

 ולא שיפנץ, על דבור דבר טים להם יוץ מ חשקוה ידקחן, סעפ כמימנהי
 הבפחתי כאשר להבא בעבורוצ חלק איה אקה בם סלדפסדהה יוסף אה"8כח
 הירא*ם אשר להמתחדארם וו~א סנא ל"שהאל חפארת אוהי 8שזלרולהרהרב
 -- בם*טאסו

 בלת"ח, ומכבדוטוקירו
 שיארפץ הכהויוסף

א צ'ד טיטן4  

 היל עךש שש שם יעת, מעא פש4 יסוש, 4 1ידס נש8* שייש4ם
 סעלות לו עבות. סעשה דש שרשרת עקלק4ת, ארד%ת סרחוק ישחם,%צבות

 ש'ה ומ; פיפיות בעל החיוץ השפלנ וץרבני ושופכמ. רענן וית פובחשהץ,ת

 הרד ל ע ה י 1 א בקיק אב"י נ"י הארטשסיין אליעודבחשיר

 ובבר בשעדה קבלהי חרמב'ן' יצלרות הגחסד )ךפרש לרבות תםמקף*א

- וכו',דודעתי  ינמשוו 3נוכח וניו כאשר "שדאל", ד"אוצר בדבר אשהעיר ומה 
 לשיב רשךךר ולא חכז"ל, למאפעי דגתעים חירנייט דניים רק תביר כוובורשפבכ*
 יעי' .חדרא מאמיו על נם עימ חשסתי וכף, הבר, את לוובן טה כי בחו4דית

 חצדפס מה מ %ד וסגלה רכיל דךלך ]חיגני - רכ'נ ס*' הב חלק יוסףברלקם
 עץד ה0אסר גם תוצדי, "חמץ המאמר את הכותב דךא הגה אסשף באשםושם

- האלל"[ משש ממכ נ"כ הא קפ"ה יסן ט"ו חלק יוסף בףלקש*קאהוטש  : הללו הערות 4מהי הזהייזש 
 בהדהמ אנמ הנה ? היא טה שם הקר אנדדוגנםבשיך

 נקכה, א' והודש זכר א' הוש דהף אוטרי' דש הוייף בא%םדבאתי

 תקבות וכרות 4 ד"ט ס"ל רביכם אבל הזן, אות א' מערכת שה- שרה ב%]ועי'
 בתפארת וכ'כ הנקבוונ כח ננר אי ווודש הזכרות כה נב* א' כחדש רק א',במעם
 אדח השקל במחצית גם ועי ג', מתינה שכה דמס' י"ס פרק מאגית עלישראל

 נהצאת הר אנדרוגניס שכטה טוב" סעא%ה בשם ומ"ש -- סק"ב[, תקף"טש'
 ניכ דגחרם מהם חהיידו נארם להם נאמשו ואח"כ וננות, בניס העליוץל~ימשים
 בכורות אלנד ברייפ נם דברי הבש כבי כי ורש4 חהש יה אין ובמתבנים
 דיצדה פמ שו'ת וע4" דיבמית, פאח טקו נחגאל יבקרבן י"ד, טישטהפץ
- נ'בן סיטן א'ח4  לעיל ]עיץ בזה הארכתי בהיעו טרח להחכס ובתארבה 
 * 3שב[סיטן

 כתב התושבי בספר הנה 1 דוא ל"11; טאיזה טסתפק אפיקוטן בערךבזי
 מצאתי אבל ן נוטחקץ יון בסלה חכמז"ל פ.ראר אץ %ה י"ז ק* 4קישהוא
 בלארש נפל אח"כ אך לח%רוק ושל טלה הי' טעיקרא כי שהביא תלפיחעבטדרש
 היכ וךא, קת"ש כי בספה"ק בה יהשתטש אותה .טו וחכו"ל ה3שתחז,בהקיק
- קכיג[. סי' סוף ט"ז ח)(ק יוסף ריקט ויין מטרקון, בו 8י'ששאר  חוא 

 בניסון גביות בס' עפיס"ש נ"ל, צטררש של בשלית ד*פיקוטן להשטץ מדג"דרבים
4לטה  לועךדי בלילב תם צטמה, ה וואר' בציצית וכן פרחרחה, ד 8ניי 



 ייםץללזירכ
 - ------:-----------ו-----------

=ב.א__.ן __===:=___

 הטדר על טניחי' אין ומצות ד', לאשתות צריכי' 6סח אשל בכוסות וכן מינים,ד'
 ארבע נ"כ הם תמצא לעתים א' מצה אשובר" זה דבשביל יתיה'ן ? 4טלשהאלא
- היויק. ד'. ג"כ שזה לרמז ציצית של בטלית האפיקומן נותני' ולקדי'ש,  

 הי' נח קודמ הנולדים שכל רזא, פענה בשם הביא אצבע :ערךנ(
 ן אצבעות חיתוך עם ילד נח אך האצבעות, והלוק פהר בלי שלמות אהקות,ידיהם
 לפרש בזה הביא חסידים לש' עולם ב-ית ובפי' ראובני, בילקופ כן כתב כברךגה

 חקרו %א ליתידון דומות ארם של אצבעותיו מח מפני הכז"ל חקרודמשן"ה
 והם בהכמה, אדם יצך אשך גיח' בכייאה שה" דטה האברים. כל ותבמתבתכתות

 ופל פעטו לשאול הגיע זה אהר ונשתנה בבריאה סהיטל"ה אך דעים, תמיםמפלאו"
 ע"ז לתמוה שמעתי ו"ל הגאון סאאמו"ר א%ם שחש,דבר

 דה-

 חקרו חכטו"ל
 דל"ה לט*טר בעינן נמי וכו', רכה והאליה קשה כולה אוק מה ספני ה'()בכתובות

 הו' אבל 1 מצינו ולא שמענו לא הה אח"ו, שנשתנה רק הבחאה מתחילתכן
 דיני )סוף אבודרהם על נפתלי ושער עה"ת נפתלי בית בסמרו כנדפס נכו;באופן
 האצבעות כל שנקראיס טעם אגוז ג'נת בשם שם הביא ועוד ע.י"ש, צפרנים(נפילת
 כולם האצבעות תטפור אם צר, טכל שביעי שךוא משום אצבע הנקךא האהרעףש
 בשביעית, בוחר תמ.ד הקב"ה טשום השגיע' יהי' הוא אצבע הנקרא רעסרדכסדר
- עה"ת(. שוהם באבני)ועיץ  

 וואלף מו' הנאון בשם בילדותי עוד שמעהי אשר נכון רב- אזכירואגב
 על לך תהיי ויתד )שם( דאסריי בהא בבויאפעספ4 הברה דש"ם )רב ול'הפפר
 ל:אורה אשר. באזניו, אצבעו יניח הנת, שאין יבר איכם 'שמע אשאםאעיך,
 .יה" לנקביו שרוצא מלחמף4 בשעת ה;ורה שדב-ה להתם זה שייך איךקשה
 סמוך שביהבשם פעמים ה-בה הנה א:ן ? צואהו בו רכמה בו שיהפור יתדאציו

 אטור וזה ומה-הי, קהישה עמיני שם שימע ובעכ"ח בה, נכנט ואדטלביהכנ"ם,
 ישטע שלא לאזנו אצבעו לכוף אכם כי אחר דרך לו אין לנן ? יעשהוטה
 ושין ט', סימן א' הלק הלפיות )הל וה"ק, וה, פסיק על זאת דרשי יפהוע"כ
 כ"ח(, סימן יעקב שאילתשףה

- .  
 *בטר אכם לי ואף וט', טובה לא בשורה המענו הרגע בזו כיוהיות

 עוד נדבר סצו4ו לעה אי"ה והי' כעה, אסתגר ע"כ וכו', אוטר לא אם ליואף
-בזה,  בלונ'ח, דו"ש ומכבדו מוקירו בזה והנני 

 שווארטק הכוקןיומף

4 צ"ה ט'מן-  

 ט:יעי יעי הביבי' ויב יייף. ל::יי העווי' יי: המיי:ה' טאלקי תי:החיש
 וואהלבערנ יךכפיה מו.ה וכי', לז ר: ידץ נפ-א הוו-ין:יפר המופל:דרבני

 יצ"ו, א נ א ט א ה בק-ןנ"י,

 געת סע?ד הש הנה נ*: הגאון מו'ה אולם יק-דו, המענו שלשםתמול
 ושבעתי .עאכ הבפהתיו, טראש תשובה על יען אבל ביותה נחוציבם בעניינים.מאור
 חשממפ 84מ"ן דגייר, על רשטור תוכ"ר עליהם שהשוב. שה בן"פ. הדבךםל*יו



יכא י1םףנ3ןי
==- . 1-מה==-7-מ-:--=7י== : נ ע =  

 שו"ת )עיין איו,נ;ה
 פ-

 וא84מה 8ה שלם -- ~ ע'ג(. סימן ד' חלק השרה
 דשעא4ר לית לרחות יוכל לא דמצה דעיטה במ"יט צ"ז סימן השאנ"א דבר'על
 אמר8 בק8אלה עויאשע וכל בשאלה, אפשר הא ילפה, עשה דמע"יט מ,טוםיטני,
 דאשו קשה דלא נ"ל ן ע"א ה' יבמ.וק במס' כטנואר ול"ת עשה אם" דוחהעשה
 חר5ה, 6הח יטצא שלא כ:ון עוד, ל'טאול יוכל שלא נוונא כטה משנחתלא
 ]וקין ההפרשה, כעיקי חרפה 6תה איזה לו .ש אס רק שעיל אינו שאלהדהר'
 ש8כבר אש5"ר א6וטר הטו"נ על לההולק" יאפ" סק"ב[, שנ'ב ס" 'ז"רכטו"ז
 5גלים ו5אכל נטצא הטע"ש על יתשל ואפ המע"ש, עליה .טהפחש ההבואהאכל

 דגפעשו5 וכשרגיע שהפיישף הבע4ם רק לשאול יכז4ס א'גס בלאףה ועודלמפר;,
 במצה יוצאץ ראינן דמשנה ה-שאג"א כהב 'טפיר וא": בשאלה, א'ט אחרליד
 נ4 אמגס פדיץ, לו יי5 דמע"ש לפדותו אפשר דהא להקשות, יש אכת'אולם כלל,- בשאלה אפשי דא' הכא דמיירי דהלכתא, אליבא אתיא 'טפיר מע"ש'יל
 לירוש4ק חהן לדוצ'א ,טיכול שע"נ פדיון, לו שאין בירושלים דמיר' לק"מזה

 ע"ב ל'ו פסחים כתוס' עיין דאוחי,, לקלוט מחיצה דס"ל מ"ד איכא הי'יופרותו,
 לקלופ מחיצח לכ"ע מרושליכם שנרל רמע"ש העלה שם ובצל"ה ר"א, דאטרד"ה

 וששרע מע8ש משכחת שפיר עכ"פ המ"ב, טצוה חיניך מנחה בס' ועהןדאוף',
 במצה, עצא אימ כהיג דבמע"ש השאנ"א כ' 'פ" א"כ פריין, כר אינו ונםבשאלה,
 בעל הנאון רמעיקרא חצדיק להצד'ק הנלענ"ד זה ול'ת, עשה דוחה עשהדאין

- צ"ב[, סימן מז"ב חלק 'וכץ י'לקם ]ועיין ז"צל,יטאג"א  
 )שבת רב דאסך בהא ל"ה( )סימן אפ-'ב: שערי ךיטי.'ה ק:שי'וע"ד

 רכלל ומשמע בחנוכה, בהכם מדליקין ב-וברז בהם מדליקין שאין שמניסלב(
 כתותי' בי' נימא לא ואמא' בהנוכה, בו להד4ק דמוהר -נריפה שמן אףנזה

- ס.ד[ סימן ה'יק .מהר"'ן ש."ת ]עיין ?- שיעיר'טנתת  שבת'רוצים המובהי 
 אה הופה שיהא רק נשנן א דל דהיכא לולב . טהל:וה פ"ח הכ"מ עפ"'משהוא
 משובם כתמ"או, בי' אמרי' לא קטנו, לפ' זהקטן :דלו לפי והגדול רנלו,חב

 שטן כמה בכמוו4 שיע:ר דליכא גמי זכאן עי'"ש, הרגל -זב חופה היאדבאטת
 שטנו עויעור ודקותו הפתילה עוב' ולפ' שעה, הצ' שידליק דבעינן רק להנר,שיהן
 ובשףת ל"ד, סימן ארי' קול שויה ]ועיין היו"ק, שעור8, דמ:תת ב" אמר" לא:"כ,
 פני ובשו"ת ט"ה, סימן )הורוףץ( יאש בשמ'ם וביטו"ת ק'"ה, סימן שלמה?הם
 יא4= ממן מחהרא"ף שו"ת עי, סימן רשע' אורי ובש:"ת רכ"ד, סימן חאו"חמניז

 את לפקוד אדם דחיב -"ט( סיי )באו"ח רקיימ"ל בהא שטס:פק וטהג(
 נוכר טצא דלא זה, חיב יש הדרך מן גבואו נם אם לדרך, שיוצא בשעהאשתו
 ק18, וסנהדדין נ"ה, ברכות במס' דדרשי' טמה לפשוט ]ורוצה בפוסקי', והדץ

 ברוך קץ ב"ט בטס' )וכן נדה, ספק אשתך תמצא שלא באהליך יקרב לאומע
- לפזקדה[, אז הדרך ומסתמא בבואיך(אתה  8ק3"ה -ם" תןטח בשער הנה 
 קף4אה ובעכם טב'לה בלי אנ ביףד מטתו לשמש דמותר דה:נה'ג בשם הביאסק"א
 נ'( )אות ה*ם ארחות בם' יאיתי גם טחת'נהו, מחתא דבהרא הרי עיי"ש,וביאה
 אאיצ לסח"ד דח*ב שכ' בראארת ט;והי שהביא שמשון נזיתת בפ' עיי' !שכ'
- עף"ש, בשכרו והפלינ טבילה ל,ל כמ. הדרך מןכשבא  בשרת. טצארמ עווב 
 גגך רורהו חרפפה בשעת הצהה זה, גכל שהעיר א' סיסן )ניזעגש0 לט,5ההלכה



 יךםף33שירנב

 שמסת8ק כ'( )בסי' שם עוד ועיי' דבףו[. שהביא יואד. סיי קם? ס" מ" "לי ל אחש
 ידצאץ כששניהכם )שס( נ' ובסי' פקידה, ח?ב ג"כ אם לדרך יוצאתדכאישמשה
 לדרך, יסע אכם ספק לו כשיש טסתפק וכן פקודדה, סרך נ"כ "ש 4יבםלדיך
 יוטים אי יום בביתו גתעכב ואה"כ לדרך, 4טע שוצה יום שנהו קאם אם כןוכסר
 דטחויב היכי דאף פקזדיך דדך בס' במ"ש וסחם לא, או לפקדד, אגית חיבאם
- אדם. שהוא טה לפי והכל וט' בדגם וח. דכתי' טצית מחצ4ר עדץשלא  

 לילה ביד לדןך לצאת שצריך במי ב', טימן ד' הלק דהשדה פרי אפ'ת]וומי'
 אשם עעד המי' עתה, מצות ידהה אם לסבזל, יוכל לא אאיצ את י6קודואם
 נרס נה4כקונ'

 סו-

 קי מימן כ' חלק יצהק יד הב"ת ועייי ~-- קמ"ט[. סי'
- מ.אות  

- בזה, יסהפק יבעה אחרה, פעם אי"ה ?ו אשיב דב-ו יתיעל  והנני 
 ר"*ס'ה הונה יפרה י2הו לט' ב' באניהאר פקזק בלה"ח. הדךש ואוהבוידירו

 'כון4ויטין הכהןיימט -לפ"4
ן--- . . - - -  

-  -- ציו סימן-

ל יצ'ו בא:האס לע"ק תרפ"ב בהקת- ג' -יס געזה-ית-  

 הכטה ;ירה ב ה:ןול יידיר- תליתא-, :רכתא יהיב:א תייזא-, לירהא תלקאי,בידטא
 וטשריסי צרק ?קיס :רר-ב, ומרר בשר"ן ע,:ר י:ירדע. זכהיסן ככילוטרע,

- ה--'. וכ.' וכף להכטה-. קורמה רראהז אומ:הו,תוהע  

 ה81ף ה' כנוד יהי אלי, יביד-'דותן וטיבו גשלותז ושסחהי קנלתי,ני"ה

- יכו',עליי  שאלת הגה ? זהחלב ר;.ר גיקזי על טברמן 4הן לסה הקר ואשר 
 דאץ משום היאיטונים( כים )סוד"ה ק"ח היין גתום' כ' תבר 1 היאהיאאמנים

 *צחג ובבאר 'עכ:. 'טיף במה-"ס ]י:ין בשי מליחת :מז אמלה הכקור אס כיאה
 כ' סק"א י"ט סי:ץ כמשנ"ז :הפרט"ג נ"א[, סימן ח"ג הורה וכשערי חה~ץעסףס
 הכנה"נ, )וכ"כ ;י'.,ט הלאףן על טברכין 'צאין לפי ק'( )אות נ"ח נלי דששיהבאשס
 סי' הגדול פירס זבס' א"טות, הל' בו ונ:ל י"ג, אוה טור דג"ה קכשא ס"ניושד
 ה' מערכת ובאס6'ד ק*"ט, אות הנית טערכת כללים חסד בשדי ועייןרשא(*
 ובש:.ה עוד, בדיה ז' :לל ברכות( )עמ.ס חיים מיס באר לס' וב8יץיחה פ'ז,סינ?
 פלפול ;יין הלאוין, ע4 מב-כין דאין ;גץ ]ובעיקר --. פיו, סיטן ח"ב חייםסחנה
 וסי' כ"ב סימן שלטה לחם ומ:ו"ת' ה', סי:ן אר' קול גשרת והסד אףנאה
 טיו, סימן ב' הלק יוכש ףלקט ועיל --- ו'[. סימן האףח טבין פני ונשךתלענ,

 ס"א סימו לדוד קק ]וגשו"ת ~-" ב'. אזה ע"ח סימן שכיר טאתהובאאית
* [. ו'אחן  

 שאינך אחד גיו4 הוא שגה"נ העולכם, את הרעיש א' שטנקר וטהב'(
 שהגאון עד מענה, פראג הכטי מצאו ולא בנקניה, %א :כריס בבהטת אלאמדג
 ע'כ א"כ ובנקבותן בזכרים מהג גייינ דסצות שכ' בסט"נ ההאח זצ"ל יריטתןרבימ
 מא, עליו הטהו דרבים ניע הנה סקפ'ו(, ס"ה סופי' כרתי )עחן המד אייצאחצ

 "שדלש בוכמם שניהג טאף דסט"ג האמ~ש, פלפני היוצא כאתנה הדצרחקהדקו



יט ף ס יו זי נג
----------:------------------

 -----י-.--------------====נ.___=.____ג__

 רמ"עת בם' )עי' עי~1ת :עכ-ם דגמצא הוא אם מ"רי לא מהלד אבלתקמת,
 אלם יוים(, כל על פרהיה טצודה אשר השמאות בין זאת שדהשב ח'באדם

 לא הא~לא נטו"ט, הכויפ דבף לפרש כתב ס"ט ם'מו הייד סופר התםבתשו'
 בזה, כללפעה

 רב-

 סאיקש'ק יש'ת וורץ סק'ב(, בפת"צ לכמיש קיימים חכמינם
 וברלקפ ק'ב, סי' חיו"ד יעלה יהודא גיכ הנק' מהרי"א ובעב"ה ק', ס" ה"אפטו'ד
 שנ גידוג מגית סופר בליקוטי גם בזה, רברים אריכות קנ"ד סימן י"ד חלקיוסף
 ישלום סאאגית בס' 4 הראו שוב ל"ב[, סימן ס' נליון נ' שנה ]ובמאסףאשה,
 סשע ובמקופ בךב4?, טצל פ"ס באמת מ ה2"פ ע5 היעייצו ד5יטחג דגצאמ'געל
 1כ1ונה1 )בה"א(, סה"גצ'ל

-; 

 "שראל עימ בס' כרגאתי אהץ -- הקו*ת. יהדלי ומעהה עיש"ה, בנקמה נםהגיד לנקי שצהך סבואי ששס טהלות" "הלטה ס'
 פ"ב )דף לקסן ריסע מם"ש בנקבית, נמי דכהג רא" לחביא דייצ שכ')חולין(
 "ש הרק היא, נקנה וחשאת עכ"ל, ושלמים אשם הטאה הגאנליבם ד"העאנ(
 עך,צ, קי"ב בזבחיש אי' וק הוא, דזכר נשיא בהפאת דמיירי ד'"ל זז, ראי'לדהות
 בחד יה1א אישר בו ש"צ וט' דאתא ס"ט לעיל הוס' ממ"ש ראי' 'ש אכתיאך
 וכר 4ל ד"ה נהבי שה"נ זח"נ, יהא ד5א שטונהם שס המהרשיא וכ' עכ"ל,:ובר,

 בנקבהע דמיג שכה אלמא ;כ'ל, נה"נ, א.מ:ר נמי ראיכא איכויי' ב' היקא או,
- ודו"ק. נכין. יוה גיה"נ, איסי' 4כא דבדירה זת"ג, א.כא אכהי אל'ה:  ]ועאו 

 קדוערם ובדעת סקמ"א. יצם תשוכה ובה*מ סק"ו, ס"ה סימן דעת גילויבס'
 ס"ה[.- סי' סה4 ;'קג

 ע~ל דקהם ס'ד( )סימן 'ו"ד בשי'ע שמבואר בטח:ל השאלהוע"ד
 העעאל ינסתפק חייב", ואין אטר הטהזל 'טאף ויטעל עליו, חייב.' הטחזלדי
 בעי על שומן ה5בה נמצא הקרום יטממירים ,טלאחר דיטכיה עומניכם :המ.תב
 ל"ה סי' בר,ב"ש שראה משום לההמיר, זנוטה הלב, בכלל ג"כ זהו אס :וול,ה
 אברהם' ,מנהת בקונט' הגה -- לאסול, יש לההיר מט.ריט שאיכ שמה מ"ז, קס

 עי",צ, לההמיר ג"כ דעתו ירד( )סעיף ס"ד טימן ה"ב( שש מנהת לשז"ת נספה)י
 ידסה, ק לא לבי : בא"ל ע": שהעדב זצ"ל הגאת מרח של נכ"ק מצאהי -מא

 שאץ ידידא, ויתיר הסר או ממ, יתיר לערן התם בכמי רק מ.ירי לאד::תב"ש
 "ש מקומזת .באיוה שלפעמיס דבהמות, טבעי מטתנו ולעתית ש:'ם הבהמוהכל'
 מאזהן דברו שחכי'ל שופקג* כלל, להם אין מקומזת ובכטה היהת, כ'הש

 ה1טקי: שבוכץ אפש"ל זכי הקיזם, שתתת בההמן משא"כ במקשם, שהיוה-המות
 רשוסקי' ,צהקו די לא ניקור צריך הי' אולי זמסתמא שמינות, בהטות נטצאולז:
 הטעם רשרש בושם תניא ס"ד סי' דהב'" יעיד הדא. הא ניקזך, שצ-ך ורותל,
 ס"ל הד ואי ולחלב, 5כדם שם שמחזב5 מיטזם אסזר, עוביו במקום ;קרוםש
 )נ'( הקרום, שתהת כפא הלב מי1ם דאסר תם"ל אטור, הק-וס שתחת ןומןד.

 והכא הכבד, יותרת של הקרום שתהת היטומן לנקך מהמיי" ש.ש רמ"א מדכ' (נ'
 העישי 1ל בקודש ורבעי ביותי, לנקר דא"צ ועכ"ה כלום, המה לא טהולנו.
 והכא דרא, בעלמא שימנא הטהו5 דעיקי קמ"א הזלין במס' להדיא דאיתא יןכ

 שנמצא מקים לאסור תיתי מנא וא"? ל"א, ס" דורא ביטערי ג"כ ופסקו ימ"ל,ק
 והאט כך, נמצא" שאץ בהמיה ד"ט ואע"נ שימן, היא עיקרז דכל כיון יטומן,עוץ

 כל קשמעה א.נה הפהטה דאם הכל, מיוצר הבראה במב? חשבעו דכךמסהמא

 לישור דגשדו5 דחרת שסדגה היא ואם שלה, טב; *מוד הוות הטחי איןכך

 להחש*ך אץ וסקר"ה בפנע, שנשהגו הפשופות טין1ת :כר וגי סמו קלה'דשיסע



 ף ס יו זי נגתי

 טהחים שהת ]ועץ -- עמד. נ1ה הןסי' שט1 ל'ה אסי הד ז"י בייי5
 סיט תפאית צבי ובשית מ'ח, ס" מהרחק ציון בנין ובא1'ת כאח, סימן ממלק
 הגסה, בכותבת לצאת כעת אוכל לא ע"כ ט14ד פרור רגני כיוהיוה -לאמן
 אקוב טשיא זלעת רב, ובחמון 4ום לי1ה בץ רק ווא הנ5יע על 'צהעליתימתסש1ש
- דבתי, יתר ע5 גםבל"צ  5בנשצ המצפה בלונ"ח הדו"ש ידי?יו בזה והנני 

 פגע מכ5 ישטתו אבקשה, אותה ה' מאת שאלתי אהת בקרב, יוצראלו5"שועת
 וקךגינו נדהצה, בטדה נצ*ח נפנה אעגי ובכל .קק1ה, מה5ה ומכ5 הרע ומקרןרע

 בעבודתן הימים כ5 ונעמוק וחמוצה, אדבעה דן את4 רור בנים ובמ בנים_תח1גה
- טריצה, טחוה לט שיה אוצר הקדושונתצשדמו  

 ש.וארטק הכהןיומף

 - צ'ז םימן-
- לפ"ק הר:"ז שנת בהעלוהך ר יו: בצנהארט שהית-  

 :הלכה, יפה ורעתו טעיכהי העורך לכיק ככה, פעט.ם אלף :רכה, ישא הטאת
 קשהן כפיכאל וט' המפורסם צ,ת השלם דיוכם הה'ג הרב ה-ינ4פ אוצ,כבוד

 יצ... א ד ל ו 8 האברלרק זיפיע,נץ
- וט'. תהבתודה  פטי שהוא דכהן בפעם ס"א בשם כ' ואשר 

 אעפי כפיהם נהצא" אא שבמ נ' א"ת ב"ק טף ב"8"ש ]1ץ נפיו נה1אאתו
 סעי' קכ"ח סיטן )באףח הרם"א ט"ש ט1בד טשאץ[ אין כב5 ובמ נשוישארט
 ]ועיין גשסחוג להיות לו "צ והסברך שטחה, ב5א שרר ח11ה ב5א דהשרה8יד(
 ביתו ובער בערו וכפ- רכתי' בעבידה אסור זוט בת 5ו א1אין כדש כ5 )מצא(מ1הר
 וכהנא אעסיב, דלא בטאן עורי' שכינתא ד*ת טשום ארא אהצתו( י1דאר'
 כפיו, את ישא לא ?ה הף הנפש את שהורנ כהן ופסקי' דטים, כאצפך דמאיל המוציא דאטיי' מעשן.ם עי"ש[, שכעתא בהו 1אאואה עטא אשו טכ5 ית941?
- ! ביוהר פנוי אצ5 גשהיר שכיח ר*ל, להוהל זהודבר  דחה השב הנה 
 את נושא אחתכם כהנים עם פנר אשהרי הרב-ים, 5דטחע ששו והארב ואה1רשג
 בטחצר,יק(, )הני" לגדולף סניןק דהוי ס"ז( בסשק דגג"א )כמאצ טקטן ניע דיאכג1ו
- ברינא, חי5וק אין דהתם כן, אטריי 5א הגפש אצז8טערג  דהף ואת, עוד 
 ים אפי' הנפש את ובהורנ לזה(, התיקונים בש5ה"ק )כטבואר תאיגה טיגיבמדל
- הר5ב"ח, בתשף כמבואר כפע את דט-צא והפי5ה הוה אשה פדתף עדע מדועא51"שית, סק"ם(.- באהיפ )עין סמטר נעו1ה קפיטר דאץ טשום כפיו את מענא אש תאוגהעאשת  מ"צא והגצילה הרה אשה דחף הר5ב*ה בשכם הביא הסנשא ו בוהי5 שכ' בהו"הושהר 
 כפרה תוה לו שנתנה כען טלאו, דטים עיכם ב" קרינן ד5א מאים פעטו ה54כפ14,

 דמיכם כשופך יצההש בטזאל דאטר' ואע4ג נפשות, לאו דעיבו" ועכ4חלתוצלומץ,
 אב5 העץ, בקךנש 5ה6לינ בע5טא דיש אלא איט אעפ"כ גפיר, עוברכארכ

- עכ"ד, דסיכ:, שפיכת * יצאיןברי  בשם יצהבאה* ט"ד, סיטן ר(עיל ]וע.ץ 
 הכל יב4ח, תך אבל דוא פטי דאם עמע5ה, ט"נ, סעך הששח טךו"אח41ת
 שקודמש.- טגההכו*ס ר4א חהה כהן ליכא אשי' נשי, "יא דלץ8ירי8



-

כה ף מ יי'יו ננ

 הפתטה תי ישראל שבאהן י ל הוג רהטעם שמעתי אנמאחים
 לבגוע רצו לא לכך אשה, ישא ואח'כ תורה ילסוד מתהלה אומף' והי'קשה,
 עיטהרו ורצו מצוי', המרנסה שהיתה כבנל מע~א"כ כהנימ, ברכת של מט"עהפנף'
 זה אבל ע"כ, אשה, יצישא ער לדו:ן יעלה אשלא אמיו לכן אשה, ל"8אהפטי'
 רבמ בפ" שכ' להו, והא לן הא ר"ה כ'מ קידושי' בתיסי הר"ת כרברישלא
 בברכות ראיי והא מפןשי' זעמ'"ז עי"ש, עעירים הס א"י ובני עניים, הםבבל
 ומרקרק*' וט', מזצא או מצא המ לי' אמ*י איתהא איניש נסיב כי במערבאחי

 ווצ8הי יעקבי בעיץ )ועיין ישראל א"ן שהוא "במערבא" דוקא :ן שאלולמה
 הקר בהדאי אשה נשא א' ואם סצף' הפ*נסה שאין רבבבל ניהא להנ"ל אךחכסי'(,
 עשהיים דהם בא" אנל דץט, על לשאול וא"צ שזב, וסצא רךטב הרקאת*י'
 כהובתן[ 4הן בירם ויטלת לגרשס אצלכם הבריה הי' ]כי כ"כ מדקרקי'ול"ה
- ורו"ק, טציא, או מצא אם שאליע"נ  שמן ר חלק יוסף זילקט ]ועיז 
-נ'ב[.  

 ירכם טלאו )תשא( ט"ק שם" )בהקרטה( אל בית בס' יאיתיוהנה
 יעברו איך ש'כ כפ? ישא לא דגפש את עורוג כהן דקיימ"ל גוי, לה'היום
 ריראו אל משרהע'ה להם *שמי עאכ ביחהם, חללים ודם הקויש עבודת אתהלוים
 היום ידכם מלאו אדרבה כן, לא אויכמ, דם- בשפככם המקדש מעכורה הפסלובל
 תבהש ועוד כסהרשי, לעטרה הת,יגכו בזה יבאחיו, בבנו איש יד בושלהכםלד'

- עג'ר, ה', בקנאו, ברכהא*סמם  את אהץ והצ*" עה"פ אמ*חי ררני ועפ"י 
 כהנים, בברכת ופירש"י )שמימ(, רברכם רגם אליויו

 אקנ-
 הא "קקמה לכאורה

 ? כגו אה הערא והאיך נפעוות, כטה *ותצראל עויהרגי וגרם העגל אה עשהאהין
 טהרי"א .שו"ת ]ועיין להו, כטו אוהו הויהרנו א"ע ירא יען אונס ה" כיאלא
 כתצפיכת המה נקית כי להראות יריו, את אהרן ז"צא וו"ש ב'[, "ות מ"ח סימןאושח
 שמה"ם הן יעלת בס' ]ועין והבץ, כהמם, בברכת העם את לברך יכוי וד וע"כדם,
 שהת אור? מ% שהשבפים ל% עים, לברת הכהינה אה לפנהס הקביהנתן

 נריה לו יצסהן בסה הקב"ה הה*ה ע'כ ?[כהוגה, ופסול עשה, כדץ ווצלאלנקדא
 הרנ, רכריןזת

- ורו"ק[. כפיו, את ל"שא וכעשו-  דכבר רמי, בררך י"ל יעיד 
 טצת* בבית ]הרץ היתם, נימטרי' רל"ת[ י"ר ]רהיינו במילואו הד האטת הכטיכ'

 גו' מאוןו רגרול חהכרל עוושיה מי יצחק אמרי בעף[ הנדול אחי בשס)שטה(
 וע"כ .ר[, אוהית וסילא חותמי, נריה נטר כי ויייט לחו', את מלא אשר-צן

 כג"ל, רמים שפך לא וטמילא בבריה, פנם ושלא ר"ל הץ, את אהט רעפאאסהיכ
 תלר הכל כי לדצסיף שר ]רש כהנים, בברכת העם את לברך בכוו ה"וללן
 להתברך פיי ברכתופועהות הל קההט בתת חותם שהצמי הרי כטדע,בממל

- ורו"ק,בכמ'ס[,  שכ' וישלה( )בפ' להרש"ק שפר אמרי בס' מצאהי ודה וראה 

 במדרש )כט'ש כהן דהי' יען בזה. רצה לא 'עקב כי טל-ונ, שמא לו, רידעריפ
 טפעם מ:וונה ויפמול טם(, בעל ש4 הכהן עשות לסה לסיכאל הקנ"הראטר
 * עי'ש. הנפש אתשהרנ

 ובנהת, בבנים ה' יברכך בנכס*ם, ה' יברכך )נשא( ילגומ המררש דע"דב'(

 ה'יברכך

 בטם-

 חששהע אהב, כאעשר ספעמיכם 4 אעעשה ! הטדקין טן וישמיך
 רש4 רברי בריקרם גו, יתענג כי זאקוה נ:תונים, אתי -צ אעצר ניצלא סי'לחיו



 י1םףננזירטו

 ואמר ההש. בווך כי העם את הש4יר לא לבלעם אמ* עשהאר'ת פגאק על)נלק(
 וצא, ברוך כי לברכהך צייכים אינם החר"ת אמ'ל אברכם, א'כ להקב'הב?[עם
 כלעס בדעת הי' מה יקיטה ע"כ, סריבשך, וף(א מעזקצך לא לדבודה צמרי'מוצל

 הדב*ט כי לנטשל, רומה המיול אץ וטם לברכה, מקללה כטעמצע, כרנעעשרהרפך
 רבק" היהה טה מפמ במדרש דאטרי י"ל אלא ? רדצים הכל העוק!1בלא

 עק*ה,
 ניטאה רבבה ?אלפי היי אה אחחתינו איהה שברני רשעים שברבת שומ*ו שלאכדי

 שנע-שית לה הויקו *טהה שנינ. אשע4 רבקה נבי כמו קללה, רשעים של נטצא'מברכהןפיהות
 העם את האיר לא הער"ת לו נשאמר ה*שע, נלעם כותת נ"כ הי' ההעקרדע
 בוה טעה ההא אכן כנ4ל*(, להם ר94ק קשביכוצי ה" יכה*עהו אביכם, א"כ דעאאמר
 לבן ב*כה קים דהר"ת מפ. נתברכזה שלא תאאיל ברבקה, עריך הי' זה כלני

 חכן פ?ווע עשאה שבדכתם יטמחם היי ככרנתם מיד נסקדת היתה השםוסיעתו,
 יוק לא לזה נ"כ, ריטע*ם ביכורי ואחיכ ?דירבם, מה-שי"ת שגהביך שמפורסכםבכד

 רדיע נלי הלא פי?ן מטאה רשקךם שבוכת ?ימי הנה יסר פתי מי כיבוכחם,
 בזה רצה אבןכם, א"כ כעמאסר לבלעם ר1%*ת ע1אמי חה ברנו,שה'

 ערה-

 ברכהז
 וע'ז ה', ברכת להם יתעכב שעי"ז נ-כתו, ב,*בש טעיטף ל-טראל, מזיקעוק*ן,
 ברכתך להם תזיק ולא ממני, נתברכו כבר כלומר דךא, ביוך כי העד"ה לוהערב
 רל המדקץ, מן רשמרך זט' ה: ינ*נך. המדןש מ*הטב ולפייו ה.*שב, ש*ירמהכב?
 ט כנ"ל, :יברטך, אכם ריצע שום ל ידקו לא או מהאוי"ת תתברך שט4-בםכ?ן
- תךן, ה', ברוך אתהכבר  רף מיצה וידב* ע', אות בפרעיהה *זידא )שער 
- מנה(. מי בפסוק יס" אמר ע"ב,כ"ה  הי יצייד ברכתי את נא יקבל ועתה 
 הסהר לבכו עם כאשר הדממ את ילזכות ב"צראל, היל לעףטזת יו:ה לטובה,ימ?
הידו

 המימי-
 י**י4 ימיידי

 ש-?יייכ-
 הףס _י,4ון. ט_)י.,כ,, 4...,. ,_,כמ, וצ~ק,, י,, 44י."ה

 נפש עשהרכ דכהז הטבף' לאףטזה להק'טוה, -שמעהי ! המניגגשולי
 וה בקרא חא תעדבה, קהצה אכס אף כפץ, ישאלא

 )ישע-
 ילפ" דמינ" א'(

 יזיכם ונ" מכם עיני אע4מ כפיככם ,זבפישכם כפיו ישא דלא ל"ב()בכוכות
 ומהצמע עעי, מעד מעלליכם חע הסייו הזכו רחצו : אתי? כהיב סלאו".דמים
- ? העדבה ל"דמהמ  תאדכדנ, מהני דלא דאמ-' דהא י"ל אב? 

 א.ט אם ה4גי
 הדעשה בר" נעישה הך"1 מאוז?, ובכל מפו ב:ל שב אם אולס גטורה, השובהעהצה
 נל עי"ש[, עולם, ת*ה ה?ם אומ*י שאט מה עה[ הקצ"ב סיי במהצהש"ק]כמ4ט
 מעללעכ:, רוע הסי? ה:כו רהצו דגביא, -צע" וזיש (דוכן, עדעלה מ?יםהמומקי'
 אעד4 מיטפם רר*:ב היטב לסדו ישיהגו, נ"כ עשו זאת אבל מהגי, לא לחודוזה

- זק4ל, ומהגי, נטךה ההדבה ה" וה אלמנה, רבו יהום שפס.חמין  מצץ )הורה 
- -ח(. סיטן מ, חזבר שביע",שנה  
-- 

 :שיהם ,סבי:" משה( בתורן )דיבא המררש ?סב כו:; יבי הנ"ה!*(
 .וע.י' וה:;, לו:ם, ידק זדה עך:רכו יי מ הדיט בלע:ף, כט הביכה בתוך טטנהוקללה
- מה(, אות היצדהער"  סה :*ב .ודא 

 שאמ-

 בוניך קלה הריזט ברכת רעהי אל רז"ל
- ורךק. עוך 4הדי הץ -ציכל :רכתו :עיגיך ל דבר תדיה לאר"ל - ש"ט(. אותשחצהיק עש- )ע4;   

*סהק_



יט ף מ יו וי ננ
============================---- =_==_=_==_=__ 

 -- שרה סימן--
- 'רי מאד ר ל?ק רךגץ שגת נשא מ "ם מ"-- .  

 וזדק הממג ה? עש חבי זזה טעש במב דברז :חלכל מם. בהרהרמותי
 משה ישראל מ"ה סק בתשבזת טתלל ישי מתע תטר * תלץ

 יה פרעסבורג -ק ימה מש:ה "טר ךימאנדל
 --- וט'* וכר היקרי; ד:ך'ך ל. ה" כן עיפה נפיצ על קויסכ"מיכו

 מח" לרוצהים מססגךת כהניכ( יצל שאשתיהן תקגוה למה לדגןר הכאתיאק~ר
 אותם, יפרנסו נעצמם שהכדעים תיקגו לא למה י"א(, מכות במתני' )כטבוארךכסות,
 שמעומ וכנר ! דהוא הקרמוניס שאילרג הגה -- ? שימותו עור 'תפללו לא נ"כיאז

 דהקא לתקן צריכי שת' חירור, ע"ד א' חכם בשם 'צאמר נ4 הנאוומאאש"ר
 יור' אאיא ערפ51אי, איש ,טיזדמן קלקו? בא ה" דא?4ה איתס, יפינסו'טאיטותיהן

 גשיע, נפש הדנ עיעא ל*ניהם ולומי לנ"ד ל'לך כנפשו, עצה התן לאכול, מחלו
 וכערסית יפסיה וטה לפרנסי שם יצטרך ווהכהן המק?ט, מעךי אחד אל קרנוסכדי

 אמוהרהן, רק נעצמן יפרנסו לא יצהכהגים ת'קנו ולכן לביתו, ל'עוב 'יכלדהכהן
 הכוע של האם תטית אס שטא יעוצה מה מ כן, ?עשות יראהומטרלא
 בי1 נרענ, שם למות יוכל הכהן, יצימחה עד המקלט בעף שם ושנ יצפרךוהוא
 אוס יכו5 אם החטנ.א למ"ש רא" הי' ]וט:אן הכהן, בנה ?מ,תת האםמיהה
 והב!. עצמו[. עפ*י גלותלחייב

-  על המערכת עהט בס' שנס לו, הראיהי ואנכ' 
 חי' מוכרח האם ט'רץת שאחר נימא זכי לוש, טעם הוא "גה הש"י לדעתיאז5ם - מד[. אדני סי בשם גם כן הב'א וילמה ל.קיטי ]ובס' זה, טעס כתבמחצמות
 אהפ הרג שלא בעצמו דודע לצאת יוכל חלא כה"ג, טות ער שם לשכתהרוצח
 הפסמ- לא ואכתי טשם, לצאת לי יה" פחר ה:ה ררם, גיאל לו ואיןגפש
 כדג'!ג שאר של אמות'הן אכת' א', כהע של אטו תסות אם דף זעוד ?ררמאי
 חי"טיה 5א דתף ימיתה להכם, מטמ,קות הנה טמארחהו, ולשעבר בנגף'.מרשה
 גפ 'טות וצלא ער אמיית ר, כל שימיתו אבל חיש"י לבי רנם בעמא לרבנןואף
 דווקא חאמדעת ש'ה' לרסאים הוא היקן מה וא"כ רחוקזה, חיטשא ררא זו הכהניכם, טןא'

 ל*ה ס" חחרמ )'רושלים( לב 'שמח בס, תאטין וטצאה' ?-וינעתי עצמס הם ולאטטפקות
 אחר טעם כתב והוא כנ"ל. ותו"ר באריכות, זה על ומאיג הנ*ל סעם רכשהב'א
 שה4 אלא קבא, לא חנם קללת יהלא ויתי, טצוי רלא טעטא שם, ננט'רמצינו

 הרוגע!ימ זבתדאי ל:ל, ידוע א':ו זה דבך וקנה קך.",ם, רהכיס לבקףצ ?כהגיםלהם
 דיש במ"ציטז' ירע" אנן אך 'הול, לא :הינם קללה :י יקלל., לא רזכעם4
 לבם, מצרת יקללי לא ש-,ךוצהי' תיקק לבקש אגי ציימ' הקללה, להולטקוס
 ע'4תם הם הי' 'טאס הס, ולא מטס'קות יהי' אטזת'הם שר:וקא הקע וה טפנ'א'כ

 אנעאפ ל"נס לא יאמרן כי שנ'הם, נין אצב; לתה לר:" ה" אדרבהמספ'ק",
 ואז ששתקללת, שיתכן ערדען לא אם מקללתינו, יתפעלו סופלג'ם וחכמיםגדולים
 ש 'תעוררו לא הטסמיקותן הטה הן אמית'הם אם אך טצרתסי להנצל ונפש בלכיקללו
 לבן תבא, לא חנם קללת כ' 'רעו ולא רך לבבם נהרס סהט יאמיו כיהרברן

- נכון, זשא לקלל, זה מפני יכאו זלא אותנימספיקחע  אמריב בס' ראית' אח"כ 



 יוםף נ1ינרנח

 חלהש ופעם דיצת דרך ישהוא וכי המערכת השש דברי ג"כ שדגיא )עה"ת(ה'
 דטישו"ה הפעם )בחשש( רש"י עפימ"ש *ל אך כרג חייש לא דהרי דלמיתהתם
 בישראל שכינה להשרות בא שהוא טשום הכה"נ שת עד במקלט להעתצהך

 דמהשם ."ל וא*כ לפניו, עךה" בדין אעו יפההם לקצר. בא והיוצח יטיהם,ו1הארך
 להיוה כיא. שאיפ כמז 4 .מפיק ניפא שכח'נ כד"ר דאינו טספקוה, "שהיהשרוקא
 עיי"ש,לפניו

-  שכ' ס'( *אות פ"י מכ:ת ישראל בתפאיה ראיתי סומלג, ]יאהרי 
 א5לא ישעל הדהשד מחזיק נם מפניו, כמה*רא רמחך נבודו ננך רזוע יפרנסןלא עצטי הוא תכם אבוח? מקום מטלא הבן הי' דמסהמא ע אבות?ע ולם ולא :בזה"ל
 ישל בו*מהית אבל זה, נהרג לכן תפ(הו 'טתקובל ראר הי' שוא איהתפלל,
 ועור טפי, לבב רכי דנשים אבות, ולא אטהות נ% ילכן השורה, ק"להאהבה'
- ודוק.[ הכה"נ, שיפ.;סן :ר ריטם .ברה עני כלדא"כ  א' חכם העירנ: שוב 
 הסילדות ה:תה והיא אררן. של אמי .וכנד היהה :ה"ג של הדא,צונה האס הנה :בזה"ל
 שלא הכו"ל ודרשו הילדים, את יתחיין התזרה שכתבה בתה, מרים עםבמצרים
 וכתיב היליש, את זמען גמים הספיקו גם אלא גיעה, בגזירה המיהן שלאלבד
 כה.נה בתי חכו"ל ודרש: בתיס, להם ועש אלקי' את המלדית יראו מ וידיבהורה
 מצרים בגלות ה-לדים איתן יבמזון ;?חם 03 שאספיע שנצות היי מלנא.ובתי
 למדו משם לכה"נ, נעשה הי' אהרן ושבגה יוכנד זכתה מסיעה, טורדפי'שה"

 ממאל שרדף ודשא מקלם לו*י שגו1ה טי יהספיק יוון גדוו~ם כהמם שלהאמהח
 תקנה ולא האטת, זהו גדיים, . כדגיפ להית נמשטרתם בניהם יעמדו לטעןהרם
 ח8ת דגדהפ טעצסם רק זו[, הקגה דהשטיפ דדימב"ם ]והראי' טב"ד לאתההזה
- תכון, הכה'נ, אהדן אם .:בד הראאינה האם כדתטרע,שת  וי*פ ]ועין 
- ק6"פ[. סיטן יו"ד ח*יטף  

 מסי )נרש ע"ל בחדא אברהם מו' הט18סס דגאון קושי וע"רב(
 כתבו פץ בכתובחץ תום' הא טוף, לדבר אין א"כ לר'י רבנן השיבי טחיוטא(,
 כהשג נבי והא בליה, מסהכנה דאשה טא1ס השעם בנארם שכיחה דטיתהדהא
 הא ובבהולה באלמנה( אף אסור כהקג )דהר היקא בתולה ל1 לתקן צריכי'ה*י
- 9 בלידה טסתכנת דאא5ה פעטא ש*ךלא  להבין ומתי לא סעלם אנכי הנה 

 אנל דתק(ג לידה בשעת מהשפ שתסות דשכיח ההש, התוסי כוונת דהדי זויקה5'
 ליתה, עת ב1א נבם ט*רש פ8י לטות עלילה תה" בליתה שטסהכנת ושעאלא
 כהר,יא יומים אי א' ביום טשא"כ ההון, כתבו ש8יה טרצה דזטן במיתחואיכ

 אץ ש 4דת הרה אא5ש* שההי' שרזדטן כה"ג שכיחא רלא רלטלהאדושמעוז
 לא אהש אהשר הבתולה לסיתת ארחוש טהרשי למתתה דחש מאן וטסילאלההט,
 שף פגה הל' הטלך באשער אה"כ עיינהי כי גשישאי ]וחדאר - ייק, יכ,ידעה
 שא כן חהוסי כרעבו לא דטעולם נראח ? ורל ו(דבריוי שכוונהי וראיתי ד'4יק

 ריהכשפ כההיא ימא דבת במיתה אבל ב*דה, דמסתכנת ומשוס טיובה דטןגטאה
- פשדם[, חה הן, אתץ וז5טהא"ש  הנאה בהסכמת מיטה הקרב בשו"ת יד" 
 שאי יסףטר

- זצ"ל,  עמ'ס הכו8ר אשכול בס' וטצאתי בספרם ח6שת. ש% 

 דע'י התם דועס' דכתנת למא אי דנם קאטינא, תוד ! כהב גס כנ"ל, נ"כא5ד5גיי
 מהיבת הסנוא חצטה"ט *דתה, עת בלא גם לטות טעודת הוא רב כי לידהצעד
 א"כ וחשא בדשה ההוס' לט"ש טיט א', ביוש גס לנתיה א"1 ששת ט44



ינט -- -- יוסףננוי

 למיתה דהדא מיהה בין בזה יהלק נ-:א דלא מילהא דהך בסעטא סע1 לדבראץ
 נ'ס לבתלה 4;"א בץ ידעני חילוק 5א ממילא זאת בעבי- רק הנה דוכהי, בשאר כמןדתרת.,
- ותב':.ע"ש  לבדשה בשי"ת ראית. הדפסה ביטעת ]ועתה -- 3הת. ותטצא עייש"ה כ'ח0יטן 114" אשכנוי טת-"י בש-"ת נמלא.ם דב-ים נדם: זו סיגי' זכעיקר 
 עפש חן.' שמיאל, טקום בשם ה:"ל קישי; ק1הביא ק"ה סוס"י חאךהמריכי

 מסתכןי אינ' היוב ח:י' דהא שניה דמשז"ה לומי התום' דעת דאין השט"קסנרת
 מסתכנה בדידה כ.ץ אמרי' בזה החלה ימות היא ר(:א שם מאעו כלפיאלא
 והבם סתמא ,טכיה ע'"ו טקר דלא פשיצא אב? מבא.ש, .וק- שכ.הב5ידה
- עכ"ד[.היים, - ל", סימן אי"ח :' "עק ןוקה 'צמן ש."ת ועיין   

- - - - - .

 - צ"ט סימן-
- יצלי 3א3יהאר לן"ק ;רם.:י ש;ת ארר ר"ח בעזהיית-  

 של בנ; ;:יס גךיק הה.: הר: מהו. אהי' לבב.ר דייב, בלי עד יהיים,שלום
 בעיי יק""י י: 3"י סריעדמאנן צבי משה סז'ה וכז'קדושי:

 יצ? ט ס ע ייו:

 עמד ואשר --- זנע אעשה ירא? זרטן השגהק מנתבי יקרת1ו2
 'דעט לא זכ. "לב;.ק" 3קנית דאי:ה ר.2י:י.ל דכ' קידוש.' מס' בר"טלדקדק
 כן העיך :בך נ- :;ךע זאה :ם -- י ל(;ר:ן י?א לבעלה שם המשנהשטזנת
 מאן 4;טרתי י/:נ. י":, סי' ה"ב זצ"ל א::;ך מזהר"י לה:און יעלה יהוראבשו"ה

 דרכימ בשלשה נ,3ית בעצ:" 2;,-עה בעלה א2 דד;;4; ר.צין'ל ככיינהדי"ל
 החנו דרכים, בשתי אלא :;:-.; א-:ה של.ה ע". מקר.טה אבם אבלהנ4ומדים,

 )ועיץ אותה, יבעזל דהיטליה לזמר '2יזך דחין ב3יאה, לא אבל ובשטרבכסף
- זק"ל. 2קד'ט( האייט פרק רי'2 הרי"ף על ריאלבלשון  נ" הגאון וממו"ח 
 עוד תוכל שלא לבעלה מ'ציעבדת ':היא כמו א,סה, קניין בכל דה3השמעת.,
 אמנם ועונה, כסות, ,טאר, דברים, בנ' לה משיעבד הבעל הכ'ינ לאחר,להנשא
 רק נלל, לה משיעבד הכעל אין הא?וסין מן אב-' הנשואץ, מן דווקאהחט
 כמה ליקח סוהר הבעל משא-כ אהר, לאיש תנשא שלא לבעל, משועבדרתהש1
 עוי1ה נשואין ביאה אי ל איבעי' לקמן זהנה כלל, לה טשועם- אינו טה"תנשים
 סע" ל1ג סיטן בשו'ע )עיין עישה א.רוסי' רק דביאה קימ"ל ואק אירוסץ,או
 אינה הבענ4 אב5 לבעלה, נקנית היא ה-ק כלומ. "לבגלה" רש"י כהב ולנךא'(,
 רק הוי דלא דכיון דבר, בשינם לה משזעבד אג' עדיין כלומר כלל, להנקנה

- ודו"ק. כלל, לה משועבד אץכאירוסי'  ל*ה( מקוחד )להנ' יצהק פני ובס' 
 אלא ק'רוש", וטהני צריך נרויצתו מחי.ר דאפי' לן, להורות רשרז"ל דטתתכתב,
 וובת אשיך דלא גרהטתו, במח1ר טהני לא ב.אה ק.דושי עכ'פ לומר מקוםדהי'
 שנירק1ה קודם בעלה שהי' הייגו ,לבעלה', פזש"' ע"ז ראשונה, ביאה כטו כ"ככיאה
 ו11 1(ל לכש יסן( שליי ש:ינאו'"(:וג' 'ךזעיק:גיי"כי:ינךתנ',



%
 ף יופבנוי ===ב

 לאמ'ה ובפתיחה נ4, דגאת ש'ה מ"ש מ*ד( )אוה ר,שרה "לקת נס' "5יו 9,טשה
 ד, אהע הא סיטו נ' חלק "צע" זכר ובשו"ת ב', שת שלהך חלק שעלטהר*ש

 אנני נם הארכתי וכבר ע'ב, סיסו שטעית הצנה ה*נ, פי' שני' עגהוסהסאסף
 חהשב"א עפיפקאצ להרץי באמתחתי טצאתי וכעת ס'(' סי:ה לעךל )ו,ךובחעזער
 דהרי לך אני טטאק באמרה היאקפומם קוש" ל",שב ממינץ הר4 בוצס ד'()מקי'
 טתהר, דאיהו דוכא אלא הכהן על מחהרת אינה דזעה חד"א, אנפאמ"אצ"

 טא"ל דבאמרה וכיע נוח?ית, דדא מתה* דאיהו היכא כל פ"ה נינטותכחחטף'
 ול"ש איסו', שזם ליכא האהשדה לנבי גם ממילא הבעי, על ישר אמס5ן

 טשום ואי טואר, שאינו כטקום אף מזהרוע הא,*ה גס שחוד' דטהדנ קרא"יצדך שפי א*כ ויש"ה[, נה"ס סוף רשס' סמ"ש לשת ארטי בוה ]ה,שא*אחדטם
- טשה[. זכיץ לשז"ת בהקדמה ]קין ות"9 כפ"ע, מיזהדת האהשה אץפשה  
 אסורה ביאה בא דאם ה'ה טוטה מהל' פ"ב הימב"ם שפסק עפי"מ עשעירמם
 אם שפי' בקשתג דאפי' שכ' במל"מ וע""ש אשתו, את בודקץ המ'ם איןנים?
 %א אחד, עם שנסחרה ע"י נירשה שבעלה משכהת ומעתה ל"ט, תשובהישה
 הנחשד קעא ואח"ג אתי, טעם ע9 או מעוז, מנקה עול"ה מחסה שחה,תשקה
 אשת דנתה יצלא מזה הוכחה יש ויןוב הסיס, לה ובדקה לה ודהצקהלאהשצ
 לבעלה, להזור מותרה קשתהא ךי?י"א לאשר?י, בידק" המט ל"ה ראום"כ עמ,ריאומץ
 בהקדמה בזה, לעיי' )ר,צ לחדר, אסורה לגן לאת- שיסת כ?ן קיא אוצמונןלבן
 לפים"ש הירזשלכף על מקער' יש והנח -- א'(, חלק זהב קב שיתלט'

 ל*ע צרד א"כ שבכללות, לאז דהז"ל זה. לאז על לוקיי דאין מא"ב פיאהרטב*ם
 פנים בשו"ת כמ"ש האמת ואכי וא"ש, ה:י, ג"כ ס"ל דוךצלמי ."4 וא".ושמש
 דהא בעיאו ;ליז לעבור הרויטלמי בת" דג-ס ק"ד( ס" )סוף אי הלקטאירחע
 ]ושין עיי'*צ, לקהקה דו(שוב קרא מהאי נ"כ וה לאו רבנן ילפי "אביבסות
 -צחק ירקא*ת

 ח"
- רמ"ח[. סוס. אי  

------ --- 

 - ק' סימץ--
 לו, רב ידיו בתורה וקרב, סלהמה עורך ורב, דנביס לצירבא יב' ישעשלוס

 סךה זכוי כאנשים יקר ה-רב הרבני לב-, חקסדת חשקי אהובי, נטוודץא

 יצ.ו, 1 ר ע ב נ ר 1 נ :עיר ני"י, לעוויא סג"לשסעון

 ספה"ע לספיר ינול הי' יא הספירו; בימי חולה שהי' ב:ך ששאלנפה
 זו שאלה הנה ? בברכה אח"כ לספור יונכם אם בר:-, בלא אפ' לא, ג%כ5ל
 אייה לפגי נ"י( לעטעיצ הגאבד"ק מסי אצל )כהיותי וצמם איזה זה הצעתיטסוש
 יקרם דברהם כי ויען פאהנה, תשובה מהם וקבלהי הי?, דווי נדוו4 רבניםאוזה
 : שנכתבו, וכסדר וכלש;.ס' ככתבם אהקם להעתיק אמרתי ע-כבעיני,

 בטהרה רבי ויעע וכיפ שלו' - לפ.ק, תרס"ה לטבץ מ.א ד' בעזה"י)א(,
 ן ה כ ה ף ס ו י ש.ה :ק,ש וכוי בסרס סושלם הטפורסם הגרול הרב יויניש לאיייושקרב,
- נ"ק ץ * ר א 1 1ש  יוי*ב טעלי כ. מדאות ונבו,(תי וקיקר, סכועבו הניענו האצעה בי 
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 להשהשת רביו ישיה יקרשצ דודש יטהד הזשהה נ"י, הרב משו של דר ערש אצלשבש
- אמיר, יסימה מיפיםשליטה  בבחמו טש?ע לםנוה נש מסו יוש אם שאלחו וראהעי 
 לי?שףבו השמדד ר"4 דךולה עלה שנביה ע"י איי בלייה לםפור עמל ה" שמ4שסאחר
 יקי מ לנאנן שכץ בין ב1ה חלוק דזרן ברכהי בלא רק דששר פשוט דשיבר נילכי

 בימהם, לחלק אק ואיכ בקציה, י': סיק הם"ש ס" הס:ק כסיש תהיסה תבוכצה דםהששם
 הךז*עצ יץ לפצ"כ ;ם וכ'ש חנץ:א, עה4ס"ה רפואה כברכת אשים ובזה בוה, ותרמ5ל

 רפה2, בידים דמרעבבאהמן

 ע-(, פאלפ,שווא 3האבד"ק גליק יצהקאברהם

 סושל וסה ובנך דךציף הרב ה-ידי לכבוד - לש.ק. הרס'ח למכ-- ט"ב בז)ב(י

 הדב %5 על רחסים יסלא רד מ4אהע, ומםהלתי ליוץ סכתבו בא אכהש נ4י, ! ה כ ה ף ם 1י
 שדך בשהש, השמרם סן שלסה רצאה במהרה לו רקדיח נ'י יודהע בן טשה מוההרצ8מךב
 חר לוידי ? הסוירת על יברך רשאי אס שאלתי אכי-ר,-יעל יח*קו ובישוערע ה8בהמ2יפים
 רסי, רעביך כ:חן לש 4ענמא גשר, אוגם יירו' אף ?כרך, רשאי עארט ספק עץפכ"ק
 אנעות בעצ סשהה לעעהה לו ששן- ?הסוברים אלא כ, בס.' העבו" חקר לא כאןוער
 ממהף *עם רוי והא ולהלאה, מטזן יבדך ,8לא לי' פעךשא שאסור לימוברי אבלר"ל'

 שנשסע מכמ וה' ע!ד, ?ברך לו אסור פה* ספר לא נמור בשנם אם אא אי"ו ן,לערשה
 רשק2, י9ד1 נ4ום - מיבותי בשורוועוט2בשר

 קךא,( אתסדאוף 3האבדק'ק ר"ונבערג שטואלהקי

 הנ ראש על עה:'ט - לפץ4: הרס"ה לסב"י ט"ג עש'ק י' טם בקה)נ(,

 8,דו5-ה נץ, כ'ץ יקז ש'ה כש"2 בנש.ק ושלם ירא ובקי הריף ו-2רול הרב כבודההה

 ויאסצן? ?עקיץ סושמם מי הרב מסו סעסר ועזר לק4-, בא סעכייע יקיה כי בטורעדגני
 פערשא בהלע, ספהיע לם18ר יו באששר ון' שלא דךפה, נפשו שאלה ואושרלועויע,
 ס" ת'ר וב2יס כץ, סי' סריץ"ק בנובץ דוןא שכ,וה כמו רדצי בבר:מ: יספור רלאופערשא
 הה ססצךה דשסער כען יסים, בשאר לסשר סדגי 4ר ספר אפ" ש:ן נכי רטקלי שריקפיא,
 השמה ללוים עיע לוישטיר די:ול כס"ד דילסא ס.ס, טשוס ה-ט אלא כלל, סשרכלא
 בשזנ- לסשזר הן' פצזר א-ן יסיס שאי הפסר סשיםדיטא

 בזך הוהנריל ובקק ימם,

 סששא סהאי רמ הס,4 סי' עךק יבסהאס ציסי סי' איח בכתיס תשוי :יכ השפירהים-
 הרשר א"כ בנשש.'י ידע לא בחלע אשר זה ב:דון ואיכ רף:ידעי כיס. מש מהני הסשירהזר

 כלל סשר אמיא וכש'כ שעת", בהאי דפסור עיטה רצתיס ח4ס סעתים עדיף ולארשטור,
 וככר-8 בברכת!, ישדשט כי אחר טאדם או טקךץ יבקש כי לדךרת2 אני רמל בזהובכעצא

 הה2ם בכל סיס יגני כגלעיד, הפ.ש, מ' באו"ח ועיין הש"ץ, לועציא "מל רבברכהרוישב"א

 רוש"וע, אוה-נברכהן

 יצ"41 טאד ה' )האבדק"ק ווינקלר ליב כפרדכיהק'

 ק4"ה על באצבע מראה רגני רק להוסיף' לי אין הללו דברים עלודגה

 דישדא דדר"מ רצ"ה לח"ו. סיטן טהדו'ג יקרה אבן ועמ"ת ל*ז, סימן ח"ב החשדהפרי
 אי, סיטן ה"נ הא-ן 9% קמ'ת ל'ב'מיכק

-  
 קקה הא סמווסץ שלש ודהושה



 יוםףגנשירלב
-----------

 באה"4 ההותם ידירו הנואל, לביאת בקיוב ונזכה ישראל, כל ועל ת"ח גץשס

 בלינ"ח, מוקזו ונפש כאוונ"פ הבע"ל ין"ט שמחת-טביכת
 ,טווארטק הכהןיומף

------- 

 - מ"א סימ2-
 יצ"ו. פאקש לה:אבד"ק מופ*" "ליקוט" ם, על והערותהגהות

 בביה הלל אמירת ב;מן האריך :אבל( א.נן )סוג קדה"ה במצותא'(
 הי. ביסם סק"ב שע"ו ס" ביויי ה'מ'בה הפהה. מ"ש גם להביא זה."לאבל,

 )ולא הלל 4ומך יניל עצמ. ד-א:ל גם בר"ח, דאבלות ז' ין2 הל דא2דניאל,
 בס'כמ.ש

 ייס-

 'טאילת יבשז"ת ק"ד, סי' ה"ב ח'טרה פ-י 4ם-זק וע.'; שם(, דעת
 תתיס"ב אות הנדמ"ה הדימם ומקו.יי המנהנים מעמי ובס' ר"ח, סימן טהדו"ר2שלומ
 תפלת בענין ]וס"ש שם.=ובדצ"ה

 אב-

 מאיר בטו"ה מ"ש עיין ויו"ט בשבת
 סימן השדה דודאי :שי"ת ה', סימן א"ה צדק שעף הצ:"ת פ', סימןנתובים
 מ"ב, סימי ג' הלק חיים מ"נה יצ:"ת ע"י. סימן הלבנון עצי שו"ת יעהןצ"ד,

 סימי ה"ב יהודה זכדךהשן"ת
 -- -1ג.

 טעכם זצ"ל, מדדקוב הגאץ בשם המא בטופי(, אשה, )סונ שם,ב'(
 וברהובוה נשיקימ שנוהנת מציה דכל ההמה, קידוש על מברמן אין מקשיםלמה

 פףיצות ליר לבא דיכלו מממה, מלך בת כבודה וכל צנישת, משים הנערםנמנע.ם
 רצה א' :הכם השדה", "עומר בקונטר' נ"י הנאון מו'ח נם העלה כן דגהח"ה

 הערב אבל תשליף לתפלת לנהר מלילך בר"ח אותן סתעי' דאין מהאק~הקינ
 נ"ד(,-ועיין סימן ה' חלק תלפ.וה )תל עליהם הדין דאימר2 וצאמ דהתםלעצט,
 בהנ*ה, 011 )דף איר מרחספר

- .  

 התטוהים העטז"ק דברי דביא שליח( )סונ חמץ תשביתות במצותנ'(
 שלוח' דאין מטעפ דאצלה החמץ לבטל שליח לעעות אין דה"וקשה :עוכ'

 והאריך כלל, הבנה אלו לדברים אין אשר יקימנה, איצה דכת" הפרה גביכטותה
 גנם הזמר שלא בעימ ולפלא שונים, תירוציכם כמה פהור א"ט ואסף מאור,בו
 יד שו"ת ועיי' בוה, מ"ש מ' סימן נפתלי בית בעוו'ת זצ"ל הנאון אאמו'רדברי
 חיכט יבא בם' ]ועץ' ק1ב, אית פענה" ,צפנת ובספר רע'ו, סימן נ' חלקהנחק

- פ'[. אות)מפות(  
 כתיב דע"כ : כתב הפסה( מבשר לה.ציא שלא )למצו' אשה בטוגד(

 שברו אפ.' עצם בשבירת אבל פט:ר?, שהוציאו דשנים יחיד בלשון .תוציא*ל"ש
 הנה רמם, בלשת בו "תשביו" לא ועצם דכקי' חייבי" אהת, בבת א', עצםב',
 כבי אולם קל"ח, סי' יו"ד הלק יוסף ברלקם ז"ל דאלפענדארף וניה'ג נםכאכ
 דועצם מנ"ל 1;עזלם קו-ש.' בזה ימתרין ע"ג, סי' באו"ח מוהרי"א הנאץ בזהקדמם
 לא גבי כמו לשבור צרך דא'ן קיא קמ"ל ד'למא לאזהרה, הוא בו . השברולא
 ךש דלצאה אחר היצאה דאין מ'2ום אדם תילדות כשם ומ"ש -- ע"ש,יבדיל
 כרקב הני:ר, רהוב:ת :בסי ח"ב, י;:ן ח בז גס כ"כ הנה שבירה, אה-ישבירה
 צייניוי כאיצי דוד, אטריזקבל,,

 כהג"-

 קהוו' ג"כ מהו"ן ובוה שס, ייכ2 ל""קש
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 לעיל ]ווןץ וד"ק, הג"ל,חעים
 סיטי

- נש[, הגדול לאחי בתער' ב'  
 ארש שם העיי חש*ק( )סת בפסח חמץ לאכ% שלא בטצותה'(

 ,הבשם ערו:ת עגי"ה על נאצב; טדאח הנני הולד, טיצום נכיית במינקתלהחמיר
 חע4ק דאץ שם ומסיק וה. בענין שהאריך קל"ה סימן זציל היסד"א רבלהנאון
 בזסק די%ף איסור ההש אפי' הלב את מטמטם איסור ואכילת לבת, בןבין

-עי"יצ,  חמין ממשדי דהנ!הר האויז"ל עם"ט העולס קהצי' ?'ד שם ]ומ"ש 
 ביה 4שה'ת הט"ל אאמ!"ר גם כ"כ השנה, כל ירו על בא איסי' תקלהתאין

 נ"א,- סי' א' חלק ד מהיר ומארב שחשל עוו"ת הי.-ועי" סיטן3פת4
 רבינז על הקהצי ביב- קאןיך יצי"ם( שיפו" )למצוי טמא במונר(

 זהדי מהגדה, פ2ר ימה"2 המציה, :ן פטי- דס.מא נ4"י רק-מ"ל יטכ'יץהם
 שכ' ב'( )אוה ר' בסיסן יואית' יזסי'( רמי':ת א' )מ-ב לב" ".*נ*צ' ביטםק:ן ספי אתי יש ה:ה ! יכו' זה בעביך מדכ,י' פט- דסזמא מביאי קט'ץבפ:הי'
 בקו2 ישנו המ,ן תאכל נבל הרשצ כל דאמ*י' עפ"מ לענד"נ : בזה'יםלתי'ן
 עיה[, סימן ל?ל 4עיין ה-כ ס.:א דבל"ת פזסקי' בכמה מבואי יהא מצה,אכ%
 בומה"ז מצה דאי .אמף' מצה, אכו5 בקזם :": רשני המ*ן, תאכל בבל היב'א"כ
 במעיה חאב ,טס(מא :?ן .א"כ ז".:, ותלי' דרבני הוי הנדה סיפי* גבםדרבנן

- יררק, לפט-ז, הגז-ש אצמ.ך להני בהגדה, נם רה'יב הן"אמהיקישא  
 הכיא בסופו( אשה, )ס:נ ז,ני' פרי כמצו'ד(

 דב-

 יקציעה המי-
 ברלקט .עי' בדב-יו, ומפלפ5 שההיימ מברכין אס אשה אדםכשנויצא

 יוס-

 חלק
 בוה. לאימים ה*אף' דב*ים הי"ו נכבדם טתבים מכמה שהבאהי ויע ס*'ששי
 יטהחאנו לימי יטל א,טה *ןהנרטא ז'( )סימן קטניה בהל' ;מ"יט היך סובבוהענין
 אלעיר יד בשרת מצאתי מופל: .אהיי עי""2, האמה רין אמך יצרגא אורוהוב
 - ב.1. אזת ד' סימן ליל ]ועין וה, בעני: ג"כ ישהא-ך כ"א()סימן

 לתר'ן האהרונים ס"ש נרנה כעטר קיבץ טילה( )לטצות אכ בסיגה'(
 ממצחה דמ"ש אחק למוהל 4רען אסור מוהל האב דאם שפסק, האחזרב-י
 דברים כ"שרב עב"ר: ג"ב להביא הו"ל הנה במקומי, שליח לעשות דיטלאחרת
 סוף סךי בטצת ]ומ"ש -- נכינים, דב-ים זה בעני: שכ' וקנ"ה קנ.'ד סי'חאו"ח
 בשר'ת הנה לעט"ס, אשה לן.נ איסור "צ אם יאז חות '%"ת בשם ב"גסוג

 ד'[,- סעץ יוסף מד שריה ועיין. בוו4 האיך ב' אית ר"ל ס" חץ"ר יעלהיהודה
 קוער' על הירו(רם כמה המא נה( בן )סיג הגשה גיד בטצו,ט'(

 מקיסי' היי ואשי"ה נאסר, .לא דלטא לב"נ, נאסר דגיה"נ מנ"ל צ"א( )חווגןהתש'
 נבי דילד"ק וצ'ל, דפוטנאק רגאון מאמו"ר עהטמערר מה נזכרתי ? עשחימהכמו

 הרטב"ן ס"ש מדע דכבי הענ'4 אך המד, הטלת גבי יא אלהד אמרשחיפה
 שקיימ! ביטחיסה ולפי"ן כהי"ל, ולא כארץ רק התורה לקיים ההטירו לאדהאבות

 לנדוג מהיימ' לחזוי, ודעתס מאי שבאו הם "להן", פרע אמר חוטרא, מצדרק
 בהו"ל במצ*י2 הי' שהיא ה:לל, מן היציא א"ע אבל משם, שיצאו מק21כחומרא
 זו, מצחה לק"ם :טהי כמ'הם א"? דין, עפ"' לב"נ שנאסי לה"נ אבל החמיר,%א

 --- ל"נ[. סימן 2"! הלק יזם" 1.לקט ]ועה, ו-פה"ח, להן, אמר לאלכן
 הקוער', ברבך הא-יך פמה( הקיבת )למצות חו"ל וו4שמ במוגיי"ד(,

 דואל הלא 'צכת דוחה טוטיר" 4מה ".כ מפסח סטר קרקע ,צא"ל דמ'לשי'



-- יופףננשי%ד  
 נפתלי בירע בשרת מ4ט נם ללקט להטם"ר הר'ל הגה ? הק,-קע *ובידו
 המת4,שבים דב*ים קעאו, סיגץ הי וח4 ק"נ, טימן ד' חלק וסף וברלקט ל?,סימן
 מבין פמ קל"ה טימן חאףח לדור קרן ובשואת קי"ג[י סימו לקסן ]ועיין הלב,על

- רכ9ה. סימן וודרד ק"ז, סימןחאךח  מהדףנ ומארב שהול באר"ה ]ועמ"ש 
 קס"א סיסזהץ

 אעו הה אחר, בה ארזכה עד מרשברצ יוצא איט קוקע דהפו-
 דקאמר מה נמי, מזהה גב- דהא נ"י, הנאץ מו"ח העיר אה-, בה יטהכהבידו
 וכית הטזווה, חרפקיר ל4ה סגי' מי דאטו הניה, הייט לדמקיר, ביויו ההאילהגפ
 חלק הוצדה תבואהת עיץ ? להפקירו יביו הואיל אמף' ואפי"ה כזיקע, דוינט.
- ה'(. איה א' )שערא'  טפיב וצ"ל לקנ"ב דוד מו"ה הגאץ הערב יפה אולמ 

 בכשהה חיב עכ"פ וכ"ת הדר, חובת ומזיזה הניה, סן לצאת בידי השרמדכרנ'
 שףת ועי' להפקירן, בידו הלא שבביה המפלטלי' דביים וישאי הכ4ם,פפ4.י
- קע"ג[. ס" לדוךניר  סימז א' הלק יצחק יד באי"ת נם זה בענין ער"ט 
 -שרת רכ9ה, ס" וחיו"ד ק'ז סי' האז"ה מנץ סני שףת ועין וס"צ, ד"הקע"ב
 . הץ. סימן יעקבהלק

--- 
 - ק"ב מימן--

 טשנ-ניב, יקר א-ש זעךב, :אה ש-הו חז-ב, גקק. השסק צרב, להא- יב.טלום
 הרב יףינ"פ היה יוענף:, וח-יצ-: טיכ-: הש:.ג-2, -מהשבות?בועיעתץ

 -צץ, י רע - ט :' :ק'ק נ".. פא"לאק אברהם מז"ה ין', צ"תהטה.:

 זס-ד ה.כף .;שיהי ז:-', משג-ל ךךנ-ז ל:ל דז"ך ז-ה- הההיצזב היקרבנו

 אטזים שדרק-ן ה..טן .לסגה: בשעם '2הקך מה יע"ד -- זכ.', עלי צךהכאש-
 -- ? אותו ומוסך-' להודה כש;-?" החהונה שקודס ביצבה בניהננ"ס החתןעל
 נצטרה יין ממיורנין ;"ב4 נ' )דש דבי:-ה מהא :הב -;קב בית מנהג. בס'רגה
 ""בס ד*-א ,שם -י-ש"- -י" -איי.מ יף--ק ,פ-.הם ?-יץ .4י .4פ.י יי.ף(פ.י
 זהוא ן בנעראין ק4יה לחלק .:ם ד:וכא ד:קיבזק :ש"ס גם זהנ-א ! פזב?סן
 היו רגיל-ן זם.ריט4 -אי', קליזת ה(זק אף "עמו ר-ביב נמשנה, ע"ב ט"זכדף
 ורכים פ--ס רט.ה.. ביכה, כ.:ן .ה-א ;-"ש, הבתו(ית במסזאי ?היטקת קליהןלהלק
 נתב פ"ו( סימן ז' הזברה -'לנ לצגה ובמאסש --- ;*"ט.ן ה?לו כאגודם צערב?א
 אשר ברכת לעמ: נדולוק בהל:דרן המיכא עט"י אחד, עניין האגידם לע-יקתד"צ
 זטן עד מכיסה האו:ל אמז מה לאלי, ישיאל דנמש4 המדדש, בשכם וכויצג

 ב:ןיקת להההן מ*מוי' זא"כ עיי"'ט, 3.טוא.ה; עד מזסנ-ת ישראל בטת כךשניןתי,
 עפים"ש נראה ולפענ"ד -- ;כ"ר. וחסודה. נאה כלה ע"ד הכלה, צמעוהאטזים
 ולמעלה, ממנהה ביוכ"פ א:תים לפצ-ע בטעסי ,ל"ה הם.רם מיונה בעלדגה"ק
 ו' חלק יזסף רלקוט ]עיי' זישנמהל, הט( בנ.סט-' א:? )כי החטא שנהבטללרטו

 נישא דכשאדם ישמעאל, בת מה(ה ףקת ;ל רז"ל מ4ט ידוע באריכות[, ד,סיטן
 ;יזנ-היו. -מזלן כ- לרמ: הקטא, דה"נז א:.ו.ם .טירק-' זזה עזזנות?. לז מוהלי'אעוה
 --- יהבן. טזבן, סימן משזם רש4 וז"ש טוב, בנימטריי אגה]זגכס

 .קדימן דלא י"ג( )ס"ק רמ"ד סי' ביו'ד הש"ך עט"ש שאלואשר



%ה ף ט יו ?י נב  _--ד--__4_=====___=_=____4_==__====נ=ב====_
 אטם באה"ט ועי.' לאחיות, ונץ לאחים 3ץ נשנים, לקטן נא4איסלעשות
 רש"י מ"ש על וכו', טח4 ותהיינה נפסוק )טטעי( חכמים השפרר ]ש"כ י"א,ס"ק

 על הקפנה ואח"כ הגהילה, החלה להניטא האחית נאי(ר שדדך תדלדותן, כסדרדניטאו
 לנן דנף המה ה? והלא ע"א[, ק"כ דף בתרא נבא רשב"ם הניין עי"ט,הטדר
 ליאמש רצה יעקב אנל הנכירה, לפני הצעירה לתת בטקהרט כן יעאשה לאשאטר
 כטה וה הנה - ? יעקב כדעת .לא לבן כדעת ליס'ל וטדוע סקודם, רח5את

 עפימ"ש יי"ל קהו' אין דטהטבם לשר ורצירר ע"1,נצפערת*

 דיטנ-

 נשא האיך
 איסור בהו יליז דמק 'טעלד יכקטן אותם, דגייר טעבם אלא אחיות, שתייעקב
 ליקח זה לענין גם אחיות ען ל"ה זא"כ כ"ח(, דף יוטא טהרש"א )הרי'קורבא
 תכלה בס' שטצאתי עד בזה, דעתי נח לא אולם והנן. הבכירה, לפניהצירה
 בנחל החיד"א לפימ"ש ינראה : ,צכי ר[ ]אחץ ךיא ילפה( רכרעואן )להג"ניןירדכי
 רביני ביטסקדומם

 רחל לפני נזלדה שלאה אלא תאיטות הי' ולאה דרחל אפרים,
 ומי ביצירה, אחרץ הזא בהאומיס בלירה דהקורם כ' )תיד!ת( נרןט-י והנהעי'"צ,
 היא אהיוןשנילד

 ראשי
 לנכזר א"; ח,טב ייעקב ע"ש, לשן.פרה מ,טל לי;ירה,

 לבכירה יחל את חשב ליטיטהי יעקג ולכן ליצייה. בכזך "שהחש ספני עירו,נגר
 יטנולדה לפי לבכירה ללאה חשב לבן אבל אזתה, 44שא ךצה :לכן לאה,ננד

 להחרא ךצלא הסכים יעקב :ם א"כ זגו' במקזמגו כן יעשה לא אמך לנןקודם,
 הש'ך כתב !א"כ הנכ-ה, היא דרחל סזבר 'טהי' אלא הנכיךה, לפניהצעירה

 שפ-
 שצריך מחמת רעיקך :"ל : זכ' גזה. ג"כ שעטד צדק מעגלי בס' ער"ר ---עכשד.
 באוה"ע אבל בנקביה, ולא נזכיים רק 4'ש בכהיה ענץ זלכא-' לבכיך, כניד*תן
 אחוהה כשאין ב2"; להתיר י.1 זלפי"ו "במקומי::". והיינו ה?.ק, אין ככןדכת
 בעצמה הגרולה 'טאחזתה באיפן שנים, כמה וה מעי1ה .נעוצה פ'%טה, רקבכזרה

 זאמר זמוונייס, אחיזת אינם .א"כ שמלר, .כקטן ניירם 'עקב כי ועיר לכך,זהסכימה
 הס מים במקומיכ כי אחית יטהס ידען "במקש.ע" אב? 'טפיר, מדינא יזדאילבן

 יסף תקן הס' בג4ץ מצאתי ]אח"כ --- מסעי4 סו"ם 3עי."ש עלינו,יהדעסו
 להשיאה שלא הדין ;תה גם אם ! געראין : בזה"ל כ' ויטם ה:זצ"ל סאאמךיהגהות
 רפליט יהלכתא, דיה ע"א( נ"ב )רף קידהטץ בתום, מבואר בכירה, לפניצשרה
 שנ,טאל )ךצא( עירק במעגלי זעין נוה:ין' דאעו הך'ת וחיי מ-ניי והר"ס הר"תבזה
- עכ"ד[, שם, בקידואר' לובלין במהר"ם ועיי, כן, אינו שב"צראל ודהמבובזה,  
 יכ' זהי נדין ש:שאל סי( )סימן יחזקאל בית מט."ת יאיתי הרפסה בשעתזעתה
 לפני הצע,יה בתז להשיא נכץ אין :ךראי אז לבכת" גדוניא כהן האבדאם

 רים ה:דולה, קזם הקטנה בתי זג'טיאי לקידהטין מסייע הזא כאלי דהזיהנכירה,
 שנשביל הבנים, בין בנו אדם י'צנה אל 5;ז(ם יז"ד( )שבה הכ:"ל דנרי הששבזה

 ע"ש, אחיו בו 3תקנאו בני! משאר -תך לייסף יעקב .טנתן ס(עיס שנימתצקל

 משלז מתן האנ אין באם אבל ינזי, מתקנאת אשה ואין קנאה, נצטח כאןוטם
 שלא לנן יגם הצעיה, אה .מקד,ט אהד כא באם "ט השש טה אומאזטה,

 יעקנ לאנינו חאהט אץ איכ ט', לו נח,טבנו גכ,4ית ךצא בפ' נטבואר כ*םנהו
- ככה,לעשהע  'ךידי 4 הראה הרב יו"ד[, אזה ב"ו סימן לעיל זה נעין ]ועיין 
 מההט"ם בשרת יצ"ז( גריו"ד )ראבדפ"ק נ"י ציממעטנרם פנחס מי"ה וכו' הגאץהרנ
 נכלל רק גסור דץ אש האיסו' דכל 4כ' זה, נענין שהאריך קל"ן סי' נ'חלק



 יופףגנויי
- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 יאהלם וטעמש צחאם וש"ט ילה, יעשו לא יט-אל חטאתת א-, רדדנעעם
 ובן :2ן טקהיכ בעה בקיי יק ?ם"ס :ה דדבר שם העלה המד -- -להת?,
 -- ו"ש, הכת ולא ,צ"ר על סציקקףען

 טפש וסמטן כברלמ שטמם וחקע,המל טצה; ועשק :רעקפ ירםהזןלס
 הכדן עהר ש" ימ עי התז יב שע אי, כמדמיים

 ה:"ו ש ט ח ק נ ו ס בקזק 8בץ נ'ה8ריעד

- תע,י ינו שארת קיאת  ויאץ דעשה ד4צ-ס"ג עס"ט שהק' וסה 
 דהוא נב"יה שחו דמאכי*ן בולטס, באחזו פ"ג ביומא א"כ בח"ט, נכם הטבנבילה
 דאינו ישה איסו' אדעור חצי בכל יש תבילה בכדהי אימיו טכל והף מטבל,ק5
 סלהרבוה סקייה איםו' אפ" לעביר דמוטב לאו5ה, בשוחטז הראבאד כ' וכבריבוש
- ? ק י"ל והכעב5או,  )אוה ל"ג סי' ג' חלק יצהק יך כשףה ראיתי הנה 
 איה ;ל צני ליקוט. ס' אתי "ט אבל בזה, נא סטא?טשמא המטן 4 ס"ענ'(

 :' בהשר :שם זצ"ל קלומ- מוהרעיש הנאת ביטם א' קונט' נדפס הסיובהאש

 אהגם, גם תרשו רכן עייה הץ נמי בפבל : בזה"ל ץעי' זו, בקדכך' יסיגררראיתי
- עכ"ד, ע,טוע ג"כ והוי דהרומה ע-צה טבמל טבל אוכלתום  נראה, ולפענ"ר 
 אסור ה"ט דכ"ל למאן רק זאת כ' לא דהפרסאג האחרונים מ'שדידוע

 בה"ט *הא דשאל ;שה איסך גם לןירי' מת"ת מיתר ה"ש דס"ל לסעןכהשא'כ מה"~
 סימן נפתמי בית לש:"ת ובהגה:הי צ"ד, סי' מהרוייה שלום שאילת שואה)עין
 אחשבי', מ6עם חוא שהוו*, בכל היי דאמלה היא"ם סברה דעיקר -וע העהסשש4
 אך אכילהי נחשב אינו מכ,אה סחות ר*מלם הוא, אחשבי' ד::ברה י"לוטעתדה
 יההינח דהכאשי זה נם אחשב" ש"ה אמרי מכ:יו4 פחית לקה קעה שראעדסהסה
 ]ובוה חארביתי זה אץ לו מתך' כשאהר" אבל לעצמה עולקה נאופן הואאם

 נם הלא בשר, כ;יה ד'( )חולין לכהתי ליתן צריכז אמ(ר העולסי 9"1.'כרדטב
 יעקב חלק עית )ויין בכ"ש, דיאכילה דקרא פהטפא מחדק הוא דהר סמ,בכאט
 לא אבל כן י"ל שפיר הכ'שי לקח בעיבמו הש אם דווקא דזה אלא א'4:יטן

 סי' א' חלק יוסף רלקס עייי לפ"עי על עשנחיטר סחמת אוהו לנסות רוציםכקטאנו

 בם' )שין לו נותני' דאהיים הייינו אונת מאכי*ן אמף, כא. יאנה בהג,ה[עע
 קל קל "אוכל" הגמ' נקט לא למה ע'ז שעטד שפ"ב אות :שניוה על סופרקור
 טהדו' ומאיב בקוואל וגם :', אות ע"ד( ס'ד )דף ה' חלק השרה בהבואיהועין
 טב5 וססילא ערע:ר, בהצי דשאץ איסור עייך לא יא"כ ס4ב(, כיסן א' חלקד'

- צ"ע, ילרי:א פלפול ע"ד כנ"ל חיףק,חסוה  ט'ז חלק יוסף ילקפ ]ועיין 
- ה'[.סשן  

 קדנגץע בטדבר ז2"ל ההמ=א יטהביא בניסיזי דגחלה קהמ' וע"דב'(
 ]וחי' תעיבה, עש הניתק לאי הי הא לש, כל על לוקץ למה ת()סעדכת
 ללאו כמו ללאו, לנתוקי כחו א*ם לא הל"ת, לכל כללי יגיטה הוי דתערבהמשיס

 רדב- בס' ראיהי עליו[, ללקוה ח:ור ל"ה הרבה, דברים ישכולל כיתהשבכללות
 כראי' ללנה מדגי לא להיא רהציכה הא קו', דבימהו לא : יטכ' )נצבים(מעשה



י* י1םףגנזי
 אוס בחטת בנת4ם יכשפ בעבר ]ולפיש ע*ש, מכ יכ'פ דבומק בחרא %ביטא
-לוקה[,  *ון דאץ הפעם דהא זאן קיאף' לתרץ הניא הנאמן ציון ובשומר 
 ובהי4 14, טטת ]עין דחמימה דלאו רומיא דבעינן משום הוא הנל"ע, לאועל

 אר אבל לעושה, ניתק לשה דחסיםח לאו אי ההינח אטנט בא[, דיה פ'דפסחים
 הגיהק אלאו נם לוקץ יהי' א'כ תשיבה, ע4 לעשה ניתק יהי' דהסימה לאוגם

- ודפה*ח.לעאשה,  אץ תא?ובה עאי שאם ]שם[ במכות דאטר" דהא אני"ל 
 סצלת אינה דתאוובה ל'ה סי' או'ח קמא בנובשי וביאר להס, מוחלי' מטה ,שלב*ד

 ושב ורגני חטאדו יאמר כי ב'ד מ-תות כל בפלו דאל"כ טפה, של ב"דטעונש
 ועדגת חרפה הוא דתשיבה והעמן ו'(י הל' עכו"ם טהל' פ8ר הראב"ד השגת)ועיין
 ושב אם ירעו מי מטה וטל ב"ד אבל הי, אלא בו מניר שאין דבר וזהחפ(1,
 5ו טצילחו איגו דתשובה דעקוה כא4 נם לק"מ וא'כ רטי', ברוהו השיןבאסת

 )יקהע היב, מפהי וצל בבשד שמווייבי' טעונש טציל לא דתשובה דגזיה'כהמלקית,
- ל'(י אותח"ג  ספרשרם, הצאר הטם' עפ.ם"ש שמעתי, נש טבעלז הנאה"ק ובשם 

 מץ קאתי, לא לנתוקי רהעשה לוסר א"א וא"כ הלאו, עבירות בלי ריגשהלקיים וצאפשי הוא פץ, מטת מטי ע4' עליו, נם דלוקין עיטה שקדמו לאו שלדרמי'
 עומשם קצלא לתחוובה, צריכי' הט'ע על שנכם טספה'ק וטדע בלעיו, לקיימודאפשר
 נכר חי(, הנקרא צדיק בף' )שהוא "ח4 אדם יתאונן מה הכ' פי' וכאשרכראוי,
 ידרכקצ' נהפשה לקחם עליט באטת אנל עליהם, תשיבה שע.שה הטא-ו,על

 *וק דאבוה סהנ" על ההכמה ר א בם' ]וכ'כ ה', אל תש:בה ונהקורה)הט"ע(
 כדיק שלא הארם שעהשה הטצות על זחשטץ ה:ביחת, על ה4: ד'ין זחשבוהד-ן
 דש*יכתי תרפץ נדרי כל ליי ובדרשה ו', אוה :' ירק ישראל כנסת בס,עג,
 העושה לקים אפשר וטמ.לא השלישית[, ירהים במ:ר נדפס סמנה 1:קצתבזה,

 שאינה דתשביתו דתעשה כמו ללאה לנתוק. וא"א היואוי עב'רות מבלעדידתשובה,
 *ב'ח דגוב*י דעת כן שפ4 במפו' עיי' בלעדדה, שאפשר נין דב'י, ללאומנתק

א לזקץ וטאה*ה יראה אבל דלוקץ הרמב"ם דעת ליישב יצכ' צ' ס.'טהר:"ת  
-עכתד"ק.  

 עהשפ )קרוקי'( רש'י דפי' בהא העילס ק~שי' ל.ישב כי ואשרג'(
 שאג לסרא שבת שט.רוה כטוך השטרו, שבהיתי ואה תיראו ואביו אמיא.ש
 עשתא אין דהף פאךטא הא לו, השטע אל השבת את הלל לך יאטרשאם
 קאיק י'ת חחין עשץ יב' האחחנ-ם עפימייש די"ל דעבה, ועשה ל'תרוחה
 לעאית מצין והאבם האב ששמהם באזפן ה.ראוי :אטו אביו איש והקראוכוונת
 ואושם9ך' דשבת, ועשה דל"ת ד:הד. עשין רט וכד"א עשה, בי ועכא בשבת, אידבר

 ]אח8כ בשסה הדבר אזכיר מצ:א לעת ואי"ה כתב, יפה ! דוהה איט דענ"זדק4א

- רכ'ו[. ט4 פ' הלק י:טף וילקט :ע-.ן ה, עה' בכת"ס שכ"כראיתי  קואף' וע*ד 

 דהש * למה דא'כ מלכבדה הבן פסור רשע אביו דאם לפכק דט:ר, עלהחזקוני
 ההש רוצע בזה שבת לחלל לו שמצ:ה דכיון  ת.פ.ל הא  וכו' שבת דכט:ךהנ"5
 מ"ש יביפו לטכה עיניו הנה ל כלככדו הבן פפור וכמילא גטך מעשה ע:שה:אינו
 שספרי ס"ב, סיסו ח* בהלק נם ]:עיין רליב סיי ם' הלק יוכף בףלקטבזה
 אחראיצו, כל5 ועוד : ע'ה בשבת ד-אמרי' ע:ד, ושכעתי צ~א[, א,ת פענחצפנת
 אשאאט וכל עליה חפאה היב בשבת וחציאי נטזדצ :מצניעי' להצמע הכשרכל



 י1םףגנזי%"
ן -==============: -  

-  === =========
 עי' דגמצגהנו, אלא חיב איט בשבת והוצהש כסווע מצניור' ש*ו להצניעכישר

 על ח"ב ורשגיעו א' ל*ודם חביב נעשה אנם לטצמעה אלא ח"ב איטברשרה5
 יפרה עכ'ל, המא, סלאכה לאו דלנבי' עליו, חאב אין אחר אדם אבלהתמפתי,

 טוכאשר שאהע בשבת, אי חפץ להתרא לבנו ציוה שאביו האופד בזה דסירייאל
 כי ייאת ידע לא ואבע מצניעו, יה" חביב החפץ הי' יבט אדם, לכללהצמע
 בסה איסור אוום האב עאפה לא הא'כ במחשבה, ת15י זה כי לבט חביב והדבר

 ת*ל ישבח דוחה ואכו אב כיבוד דבכה'ג ס'ד והוי ן, טלאכה לו לעשהעאתרוה
- ק"ג(. סימן רביעית שנה )המאסף וה"ק, תיאו, שבע אפא"ש  אט*ת יעין 

- ע'פ. סוסי' יעקבאחרלת  
 נפר ירי ועוד אלו, בדברי יסתפק לכן מאוד, פרידנא כעת כיוהיות

 טעש יהי' ועלץ עש, יה" הפוב הה' והנחמרים, הנשמיט דבריו שאף עללהארב
 איב כעתירת הודה וכדת במאודי, יתברך ושלוטו. כבודו ירנה יחמסו,לגדלו
 רהדהאוהם

 שווארפץ הכהןיוסף

 - ק"ד סימן-
 יצץ, מאד ה' לפזק תרניר שנת הרבר"מם אלה לםרר הי יום ב"א

-  
 כהנא נפרויכו מו-ה ;כר, יז(יוץ בתו"ש הטפל: הב' יקירי בשריי ששי חביבי, ורב יו"ץיי ארצ' לכבוף ברכ:תיו, ססעל יריק עליחעיו, במםהטקרה
 תע'א. ן י י ר ר א 1 י ס א ר : רק"ק בישהיר הלוסד סרגעט, טטי נ"העללער

 על *דקע הניע נ9 הגאץ אאמ'ר רביט לכטד ווערך אאךטכתבו
 בדבריו, 5עי" כעת עטו ממכים הפנאי השין אותו, סבבו רטת שפרדות ויקנטן,
 תצ' אנכי אארט כהנא, מסייע וכהנא אבא, סזכדה ברא כי היות אסדתיע'כ
-וכו'.  ואשב בתשר, אזלי' לא דברש.ל'מ ז' בביצה הר"ן לפימ"ש העיר אשר 
 בעילות ורוב בת"ר ראזו4' ואי הוא, אביי לאו דילסא כתו, נדף מפיר אבארך
 אא4' לא ובדאויל'מ לה, להתיר יכול דהחכם דאיל*ט הף הא הבעגאחר
- ?בתאר  אץ ער'ר רבנדרדה ומתרצ" 1 החיים בת זו קואוי' נשמע כבר רגה 
- דארל'ם* ירי לומר שיך לא וממילא באב, כן לא אנל חכםי נביהחדה  ועוד 
 נל ס'ו בנדה דאי' לפי'מ אני"ל ן לה ר*ת ותאמיה חרפד4 פתח צריכהדבחכם
 פנחס, כדר' ובדשה דעת, על דיה ברחו"י עיש טדרת, בעלה דעת עלהנררה
 דעל כון לה להפר יכי מ"ם תא אביה דלאו אף "ל הכ"נ א'כ ושם,ובהוסי
 מפיססאנ"ץ סאהלם מי הנאון קושי' נ"כ מתרצי' ]ובזה בו, הנדר שתלתה גדר'דעתו
 סשד שלדי בהת"ס כמבואר ו'.[, סימן לשל ]עין לד אגי דפמאה בסונ"חרל
 שכשכ )אר.ר אולמ בד'ה קל.ר סימן לקמן ועיין ההדשות[, הש'ע ובדגהותסה"ם,
 ק'ל[.- סי' לקמן עוד ז'(.-]ועיז סימן היושד הא"צ שאל באי"תגם

 וקפן -טופה הרש במתני' פ"ו כח.לין דאי' טהא להקשו' שמעתיואנכי
 וטטק מררר, ר"מ בנו את אחריהם לשחוט אסור אותן, רואין השחיי'חששחפו,
 פ"ב ברטב"ט )קף" להלכה קי"ל וכן מקולקלי', מעארהם רוב הו(שיל סשתםהוש'ס



רלט יוםףגנץי

 אחשכ ל4שדרפ מהער יהי' איך וא.כ ט"1(, סימן יו*ד ואפ'ע "ר, הל' אמיפהטהל'
 בתיר ואזו4' מק%ק* מעארהם דרוב משום כראוי, טהיפה ל'ה רראשץ טצד במאת
 סם3י' ואמאי נמור היתר סותר ויהי' למהר, עד להטתץ דיכול דארל"ם הרהא
 שהפ אבגי וכס' סק", י"ז סעי' כ"ה סי' ;ץ"ד ש?מה יףעות בס' וו" ?,ארוב
- ה', אות כ'חכול  הטלשם דיגה להקאית, הוסיף זצ"ל האריר ה:אץ ואאז'ק 
 פבא בה*נ מרברי ע4ו ותטה הנ"ל, הר"ן רברי הביא ו' הל' סעילה טהל'פא
 אותם מכה באחרות, ותערכה היום אמה שנשחטה רבהטה פא סי' ?'דבפור

 עי*ש דאויל'מ הף בנו ואת א:תי והא מורש, ווא תיוב טו הפורש וכלו4ררס,
 בסברא לתרץ אטר אולם - ? הנ'ל דחזלין טטשנה הקשה לא סדועהזכפה
 אעפץ בתוכה יצהענבים יין בנימת יש דאם ש"כ סי' 4וו*ה בחוו'ע ראי'נכתוע

 שבנעית, בין שטתבפל בשבת לשהותי מותי בממת בשבת סתבקעיםשהעגבים
 שנתערב קודס .ניכר הי' שלא כיר רשל'ם שהא שאעפגי שם והטמא הטףזוכ'
 תץ עא"ש, השבה סופ"ק טהמירמ ניבע .הוא מעולס, איסר שום ע4' הי'ולא
 דרכף ה1רפ' ושבא דטיר האיסור ח?זה רליכ" כית והימ ק":, סימן רעהכההה
 ליכא טהם א' קשחט שלא דכ'ז בנו, .את בא,תי "ל :כו כעולנם, הביפולאיכא
 בחושיק חש*כ בנה, על האיסוי יח.ל האם לשחיט שהחהיל בישעה רקחיסור,
 חלוה ?יכא התב טכה זא'כ מקולקלים, מעשיהם ה.כ ראמד" כית האם,,ששחפו
 סברתו כתב לא יהיץ רעויל*ש, כלל שייך לא ע"כ טעולם בנה על כללהז1סר
 בירפ, הנו?דים בצים מישפ ראיכא כ.ון הנכרים מן הנלקחיכם נצים לענץרק

 נטור היתר הף לא ריוב דגס ניון מ"מ כת"ר ראזלי' ואף בעולם, האיסיראיכא
 לתוכו הטגף' מז % קפץ לענין בשטט"ק היבא מפל'ד הראש ססברתכעיע
 הסליט הקושה לא ימץוו*ה דשיל'ם, ס' הד לעמן גם אטר' וא'כ ז'(,)בשם
 אה"ט נתערב ובנה האם, נשהפ דכבר כיון רהתם שנתערב, בנו ו1ות סאותורק

 אזלי' אי ששחש, בחשו'ק אבל דש'ל*מ, רינא הך שיך בעים, אהשדחמכא
 אהרהס, לאמיש סזתי השפיר בנה, על כלל האים, חלות ליכא סטרלאבתשר,

-חיפח*ח.  חולין( )עמ'ס ישראל עיך בס' סצאתיארב 
 ישהי

 דג"ל קדשי' מכ
 ישתך לא או*ב דנבי שכ' קל'ג סי' יאק4 חות באי'ת וראיתי : בזריל וכ'סשיב,
 ראהיפה בטעושה נ'א בהנאה %א באכילה לא תל" %א הואיל דאשי?ים,לוטר
 *ר בלועה דאפייו פ:סק ק'ב סי' ביו'ר רהרם'א טאתי דברו נראין וקצתעי"ש,
 כ'א ממש ולא טעכם לא ליכא אי ק*ו בראוילים בפיל איסור של סטשותל~כא

 וט?ה סיס יבפ4 דפ4יך לשח רב"צה בסתי' בזה לעין "ש אך בעלמא,סעאשה

 רק חץנאה, אכי1ה 4כא נטי התם חהרי דשיל'ט, דו,ף משוכם וסשני העיסהלנבי
- בוה. לחלק ואפשר התוום, לחהץ דוילכהטעשה  נכץ נ'ל היוחר אסנם 
 שיטת על להבין יש דלכשרה י, קדשר'בהיתר

 הר-

 דל*א הא טדסה איך המל
 פעטו דכל לנדוים בסררושו כתב מפי' ררץ הלא התעתמת ,ברוב דל*ב להאבתשר

 פעו דל'ב, סב*ס בשלטא מג'כ ל'ב, רטבים לתא סשום החג דל'ב דישרלעםאשי

 כלל יע" דלא בצים הני גבי אנל במינו, שנחשיב איסור כאן ואיתחזקהחשיל
 דא8"ק כלל, אהצ' כאן אץ בת"ר ניזי ואי לא, או אסוהס טנשןם הוש11

 נפעי אגתערכ אישר עצסך הנע נת*ר, ניזול לא לסה מלרו, טאהמולחבא



 יוסףננשירפ

 בת*ר, בי' אזו4' דלא 5וטר דעקי ע5 תעלה וכו טעף4ם, 1שו' טק מעת 5א מי ש4'הו
 שמלדו בצ.ם דרוכ מש. ע*ר בצים כי:'פ היום מלרו ובנירה* 4~(ר5 5היץ דס*5המ"5

 ממיהו הי ידע" דלא רק עשרה, נפכ טלדו פפק בלא וזיוס אלה הןמאת510
 עשר בתעחטת, עלטא ביצי כל כאן אוץש הף התם, סנ"יצ הי אתטל,טעלו

 טעבטל(ו לא דערל8מ תעא הואיל הר"ן פסק סאפ*ה דהמוהווה, באלףדפשממית
 תטצאו השחרות באלףהאפוחע

 פר"ש טריבא דפ-י,ש כל אטף' ולא אשרו'י כ"
 עליו התעיוטת שם שה:א טגךם ובכל העולם בכ5 החש ד~עערובות ובלהמו5
 כאיוו1ן

 מעשיהם רונ דאמרי' לפגינו, שוצא רוכא בהך 1פיא כלל, פר"שה
 תבא ששוהפ מה כל ערנדל עד הקשן דאטךק ההש מוש5 ועןד וק,סאך5ק4ם

 אין וא"כ שבעולם, תעיובות ווומ ב: לצייר אפשר נלתי כזה ברוב 0ק5קל,דמש
 בדערל"ט, אף אחרי' דאזלי' סודה כ"ע כזה וביזב ד5*ב, טנ*ם 5ענין כלל אייכחן15
- ודרק, ט*ור, נטןתה  נריו להמל יכול אב האז הקואוי' נטי טיהשב לפיץ 
 עם זה רוכ תליא דמה דז"ח בת"-, ל'א ובדשיל'מ החש, אבי' 5או דלטשוכוי,
 אין וא"נ שבעו5כם, תעריבית שום בו לצייר אפשר בלתי הא דור45ט, עפואסה
 כהנ"ל, אחריו דאזלי' מודה כ"ע כוה ובהב רל"ב, טב*ם לעמן כלל שיטת5ו

- רל'ו(. סיטן ראש:ן חלק מהד:*ק שערב אעאל בשחת )תיץחןיק,  זבפאויפזת 
 כמדעי לססין נם מהני דברזם לשאד ההב דבדוחזק בכתובות, הפ5א*ה עפרס*קשי58
 י"ל :כן אךכ לעמן הר:כ טיעיל כן כטי סקולקלי'(, טעשיהם )דהב נבילהסאימי סשהימתן האונל לח-ב העב ה:איל הא והכ*נ בא[, 4טשכות פץ סיטן 5עיל]עין

 והרץ זה, לענ'ן כז כט. דבך'ם, 5שאר לאכ-ה כ-:כ דה:חוק כית בתו, נדרובה8רת
 מסט-כת פלסיק לא כאן אבל ה*וג, אל כלל לבא דא'צ דיכא רק כתב5א

- והבו,הרוב,  ח"ב -צחק יד :קב"ת בהנ"ה, מ"ב סימן נפתלי בית אח'ת ]ועי" 
 * ן ט"ט[. סימן אלעזר טנחת ושדת רנ'וע ום" קפ8דסיפן

 אשר ובכל יכמדו, קימ ינני" המוב ה' והים, בשלום אסץםועתה
 ששב ידידז כעתירת לאורים. עסוד עד הטאוריכם, מיוצר רתעלה יתברך ישכיל,י8נה
 הדרש:(יהבו

 שווארטץ הכהןיוםף

 - ק"ה ס4מן-
 ובטעיטה בץכמה חד,ין, וש4ד משניד ששיל, כמיף 5כז תנ"ל, מהישלום

 דךון גטי:ג דה-עיון, זך ה-1,ב, הישהש דהיג היב ידימ( ויאחרשפש
 יצ.1. י ו ל ר ; בר.ק ד:טזץ מי מארגארעטען יואל סוהץוכף

- וכו', 1:ו' לע:מת:, וביוך תרתו, ופמ4עת מקרתו,ששתי  ואבא 
 בשם נ. סוסיי .~העץ תשזכה ב[ת"י ס:כא ש-2מת, שכר בענין א'( דכריו. סדרע5
 שם מובא דסקימית מנהמ הל:פ. זבענץ מנהבי, כפי וגליל נ~יל דנל ישלם",כרם
 מה:ייבי' היוקי במקים הישדק דר דאם ס'ג( )ס" ח"ב מאיחת פמס וש8תבשם
- יע'ש. דהץידכן בו ושדר היוקר טקוםמשלם  בכתי'ק א' בפנקם רש'ם וסצאתי 
 והמהת:ת העירה פה כי לנהוב מתי האסת : בזה'ל וצ*ל הגאין אאטהרוש5

 טאה טכל זדו'כ ארבעה דהימ 40,0 ושדגמת ושכר אמעחג" ארגף, בלי קבועהפפצ



רמאננן*ייםף

 תששמ התנחרטו בעת ההמ *הן והטטע 20,0, טש5בט צד נ5 ידהט הטץ,ש5
- הצדדש. ב' מנדן ו5א רגדולוג יד ממץ רק 'השב והשדכטת השפה,בעת  
 קרה אבו שית שץ, ס.' ח'ב חהם חים טהנה עב'ת עח' : בצרו צינחוואנכי

 סופש עושר השנים שנת יוסף וילקפ רנ18, סי' יצחק עלת וצושת י*ד, מימןמדו?*ק
 אע*ז יצחק בית שית ובמפתחות.-]ועאן וף םיטן ב' חלק אמעזר מנחת שףתק'ב,
 יבערך שם, שלום משמרת ובקונפ' קפףח ס:ס"י ש5ום משפפ ום' קפ'ו, םי' א'חלק
- כ'1[, ובסי' כ'ג א:ת ישח סימן סכ(ל 5טאך בס' ונםש'י,  

 ומתחם ערביה רמתפלל מנחה. התפלל ולא בשכח האסתפקה, דעעדב'(
 5ריץ יקדים, טהם אהה ס'ב( רל'ר סי' ארה ובאוו*ע כ"ו, ברכות בטס')כטבהשר
 מעלה יש י5ערבית חוב, שהוא סעלה לטנחה דיש רעוות, ערבית תפלהקימ*ל
- ? בזמנהישהוא  ראתת דאפי' סהשטע רמוסקים דמסתימת מסיק בצל"ח הנה 
 שכ' ראיתי מנחם תפאררע בספר אים עישש, חוב של לתש5ומין קרוםבשעתה
 תקנום, אבוה תפ5וץ למ"ר רשבת, רוץ"ע פעם בזוה'ק עפימ"ש בהיפ:ך,דיל
 מר מנחה תקן ויצחק התמר, מדת מדהו מד שח-ת תפף(ת תקון דאברהםמאוום
 מר ערבית הפלת תקן האסצעי קו הוא ויעקב יצחק, פחד הגבורה מדתסדתו
 חגחה שחרית ההפ55 שכבר ניון לכן הנא5י המרות שני הכולל ת"ת מדיתטדתו
 התפלל לא אס ולפיץ רשות, ערמה תפלת הוי תו הנ"ל, מדות ב' נכדשהם
 אין אנ: אב5 והבן, להקרימה, הגריך ע*ו, הוא חוב רת"ע י"ל באמת מנחהעריין
 מנחה התפלל ו5א פעה : בפירוש ס"ב ק"ח סי' בשו"ע דמבואר ממה לזתלנו

- לתשלומץ", "והשני' ערבית הראשתדה שתים, ערביתמתפלל  דגזצן בהנהזת אך 
 עריפא רלא רקות, א5א אינה התושלומין רתפלת נ"ל : כ' ךי5נא, לש"םמהרש'ס
 הגיע שלא דבשעה ס"ג ק"ה סי' בקב"ע רפסקי' סהא לזה :סעד קעתי',טתפלת
 הייס ותורת היים ארץת בס' זשץ -- ישלים. לא הסמוכה תפלת זמןעדק
- רברים.אריכות  

 בסידריס( נדפס )1כ1 כל בפי ,ששטר מה על לתמחה, הביא ואשרנ'(

 עפ'י בנש לפני משה שם אשר הת:רה וזאת : פסוק ס"ת הגבהת בשעתלומר
 )ד' ברברים פסוק הוא תו' התייה וזאת כתוכיס, בי המה הלא מאפה, בידה'

 עא*או ואיך ל'0, ר', )אשם, אהר פסוק סוף הוא סקוה ביד ה' ועפ'ימ8ר(,
 וחגוה - ? יצחר לו אין אשר זה, אחר ובוה יחר, כתוב כאלו התפ5ותמסדר

 שם אושר התורה וזאת אוטר הי' שהמנביה י' קרמה דמנהג שמערעי כבייזה

- טשה, ביד ה' עפא עגין והעכמ בנא, 5פנימיצה  עמד כבר הרבר ובעיקר 
 כתוב הר ה5' פהר סופף' במס' יבאמת ה(, בית אי, )ררוש צבי ארץבס'

 אנל צ'ע, וטנהגיט יותר, ו5א ! בנ'י לפני טשה שם אשר התורה חאתלאמר

 חאת ; 5ומר וראר מהצובש קשטנהנינו הביא קכ"ד( סיי שבת )ערך המפעטיםבם'

 סשמרת את יסעו ה' ועפ" יחנו ה' *עפץ בנ'י לפני משה שם אשרהתורה

 ובשקה וט', בנסוע ויהי אמה הארון שבפתיהת לפי מיצה, ביר ה' עפ* שמיו4ה'

 אומי" למקום ממקים ס"ת הנב"ת בעת ובנתים יאמר, וכנוהה אוסרי' ס"תהנחת
 לפדסם ונכץ ראוי הי' לפיץ עכ"ל, בהע5ותך, בפ' הם ה~ו יפסוקים יחט, ה'עפ"י

 מנהנ אילכמ כמ5, ו5ומר המשובשה המנהנ מקוניט לעקר קהלות בכלזאת

 רבישלמא סו8עסים, אעם המפעסים ודביי היא, הנרהושראל
 .גנטע, ויהי פטי



======== ף יוםננזיי%
 אכל הס4ש השכנסה לרוצאה שיר ישיבים תם רג%ש 0רש-ה תפלת "8טר,ובטהה
 על הקהל כל והף בני ססעי על הוא סוטב תם תפלה, איט ידגו ה'עפ*
 לקבוע רם2*רה תאת פסוק לוטר קבעו מ הפעשוש והטכהן בשלום, "שבוטקיסצ
 ושרבו ואחר למרע*ה, דגתעה הש בי-מ עתה הסשן" דוצרה שכל אשנהקרקר
 בכל5, הקהל ד"נדיני ב"צראל, הדת ווץתן הטהוקק הדש סהצה כי ה*צ0ך"הבונ*ם
 בני, לפני סהשה שם אשר התיה האת אטרת אוך בפרפ, דגעףם אתולחזק
 אמונה עישי לקטע זה[ פסוק על פ4 ]כעץ טושה ביד ה' עפא רמבתיוסשו
- 0דאראהאי(. )טהיש*וו ושא, דמשמכם 0ן רמזורה כיבלבם,  בם' מצאתי ועהה 

 כהנברוע לחמר בסיזער" שנרפס סה בעמן : בזה'ל שכ' ה' 40 ויקו0רם זהבזר
 התורה תאת המסוק כי אלה לדבר*ם פי' השין 0וצה כיד וגף התורה החההיצרה
 פסוקי' ב' לעיב ושיכות ומה בהעלחוך, בפ' וצא וט' עפח והפ' ה1תדגן, בם,רצא
 וסרוי"ש קוירוו*יי ר'ט וכסיוז' ודמהרחאש ודסהר*ש רסהר"ק האריז*ל וכס"ץדאלה
 תיבוה דה' ב' תפוה בעיון נם בסירור, שתם "ק8תי הןכו תיבות ה' אלו נרסולא
 טבע סהיכן א' נדול בשם כ*נ סי' חכסה "שהמת בס' עי' בפעות, נרפסואלו
 דפ' הפמק כל בשףרקא רק לבד אלו ךרטת לה' פי' ד*ון) וכיק הטעווגוה

 לו ומה ח'ו, בחנם השס 0זכיר פה שחוטרם סי רוי ונה ידגו ה' עפץבהלהך
 רג(דריקים הסייריס וכטסה אלה הרבוו2 הי כלל יא0ה לא יק מה,4השסד
- עכ*ל,דלעףל,  )אות זצ*ל רגשרן סאאטףר 3כת4( ש8ר אסרי במ ]עמ*ר 
 לפי מץ על דוצרה לנתינת משה עהכה חדוע הקיעמר. אפארל : שכ'עךא(

 אנל סקורם, כשק-ש רק ה' להכי זט 4ה שטלס מהאבוה, ממה הי'שסדרטי2.
 ואושטעה עסה וכדטציני ושאל, ה' ספי' ולקשאול לדבר שרצה ובעת עטדיסשד
 סישה ביד ה, פי שעל לפי בנ4, לפני סק1ה ושם אהשר התרה תאת ה4שונר,
 -- עכיד[* בזה, לב בייפב ת" שרצה, בעת ה' פי את לששל סאשה בידשור'
 יצ?. קל"טהשרדיז להנאבר*ק רב לחס בס' ס*ש עודהייץ

 - קשו סימן=
 וזייפ בראש סבשר 9ל לשפק רשא יישרמי שר ת ייה חמרשיבין

כטר
 ע"ז-

 דהלוי שלטה 0ךה "מי אגית, עץ עקץ השלם ויעם ההע
מ שכוגערבא  ש" יינ ב נ י פ ש"8 א יקץ 

 טית שאי בףה והמ( סש יש השמ דםי מומ 9מרמה
 שף בח"פ ]תק %1, שמרך ב~" יל' %ף, מש 9ז4*

 מ"
 ד

 תם" יצית שמ סצק נשרה מ עז, מק ף מלק בק שת ק%זפשן
 דין התנא הבניס לסה דכהנתם ידגרא, כית בס' דבר א"שר ה?פכ כז[, דף לב'

 שפסיק, )עין תי ור' רהמחפ רביצה הבטת בץ נ8סח, רק חריך אמששדששצר

 בבא אחר תיכף ועוף חי' דשוחפ בבא נקפ הוי דאי חנר4ל עסף(, עץגס'
 סשל לשךפתו ב*ש רק סוקשוע להו *רת תרהירו וב*ה ב*ש דלע~ם רצ-שדביצה,

 וב*ה אסה אגב סוכנת הביצה ו14*כ מכן, עפר לו הף לא אפ4 6שו%פדטותר
 וטירי אסה אנב סגנת אינה א'כ %כ4 עפר לו הף בלא "שחוש רלאדטיל
 מץ ב*ש, פקה4 סילי תלת 4כא א'כ כן ניסא 4ר רק נגיכן עפר לו הי'בלא



המ יופףננזי

 דב-צהרדץ

 ה-

 ב*צ8צע החגא הכניפ ו5כי היה חף דהאמהפ דעא עם מעטא חר
 ש*כ ועוף, ח" דדהשוהפ נהך תליא 5א דביצה דרש שנרע כדי דשאוהדעא
 השוה בתבואות )די1בא נכה, דבר ווצא נשש, טקה4 סי* תלת איכאפכרלא
- פלאצק(, י'פ שטחת נס' ווין ד,הלק  ושאר תני דטהשמ אטרתי ואנני 
 בעיפ *כא דבץ כוה למ להרא רצה הייהש דרבינו בסת4 ולא באטצענבמת
 נם ב" ד*רכא דסשל טהגד1 ולאםוקי כן, ששבר" דיומ" וכאותן ניו*פ,אלא
 כבחץ דב' טושום דדהשוחפ, לננא דביצה בין דשאר בכא קתני וטשההבע'פ,
 רנ ט*יץ בץ לעמן דתני דשאר בבא כן גטו דוקאי ביר6 ט"רי עשנהלל1
 דבבא חט'א זאפ נושטע ה" לא ע~בסוף דששר נבא תני הה אי אבלבירפי

 ובאטת לכשף, לרץ סדתני יוורה נ4, איכא בעיר6 תם נעץ*פ, גם טירוזו
 לאשטועינן כאמצע לה תני סאמאה בעשמ נ'י דליכא ט*5 הק' רבימ.'ל

 ודףק, בעאפ4 כשי וליכא ד"רקה דוט" ץ כבא ש א"ף דוקאדבירש
-  נס' ]הרין 

- נא8נים[.נטור  ל1 להעהרק הגי ! העמם חשנה חץ את ם בטכתב להעלותוע*ד 
 לשבת, ויטים לטמח נצ6וימ בנ9 עם אנחמ א': סיול טרנ טנלה רשכחתממ
 איא מונים, אשה*יוים כררך סתה ההא לא אהשר הנחק ר בטכלתאכראי'
 לסמה וק פ*נ4 ר טאסר לדרך צדה בס' )המ" ושב41 לקשם סינהההא

 ער בוח יהיי למען חדארס, ראהש לכם הוה החדוש כדכ' 5מסןהחדארם
 החדושרם לישכטי החלגי טבבל עלותנו ואדיי קל'ה ס" נשפ בסי הרץלהמיטי

 הרא[ פ' וטד"ר הל*ב דריה פ4ק ירהשלמי ]עי' מבכלי עטהכם אשע*בשבמירהם
 בנל טמית נפושעו ומרות נאלהץעי הזכיר לטען אמיא בא 8' ז*ל דוטבץונ'

 ב' )רף דוטנ'ם על ל6לך טעאר ]יע"ן ליצ"נ4 לדשמר נראאינה ושעחהמכדרך
 וב6רט ל העסהם כטפ8ר והחדאש "יום "שראל אראש טןכיר השיככה סף[, אותע'א(
 הושמפ גם נאלשןם בעהיר נטסח"ס שם ו דוסיכו כ0ס8ר דמשניםנמס8ר
 בדרך כלל הרמ רשמ', דוחק ושעת אץ וגה העסיכםי כטספר 8נקסידםלנהל
 "שדא5 עא במס' חכדל דבף להטל"ץ "8 כקיב ועל כעלטא, כסיטנא כ*אמספר
 עכיד, להגיה לא מ הס ספאי לצרך שלא אבל הן נ8ווה עעעושבחר5
4 י'4 מטן עשרה אחת שנה)הסאסף  

 וכהי
 טשד, סיטן הי[ ]חלק תל6יות

 וצדש לטנות דמש אש8צוה כתב בא( )נסי הרטבץ דגה לעורה באתי ? בזה*לכתב
 לא וטעת" האג41 תאאאם עד השיקמ אגי החדשים כל ימט וסטמ ראאשעניגץ
 ור8ך 6פוש שאמם בזה מ 1,15 כזה ץנער כש9 לחנטא ושטתבי' טה שאר'שוב

 לחפ ושבח החוארם שמות ט8י"ש לכרזוב הצורך לעת יותר פונ לכןהמתמה,
- עכשד."כמיהם,  היב שמתשק טה ל*ח טימן "ג סאברת יוסף רלקפ ]ועי' 

 * ק'ה[. טיטן "ר ונחלק בזה, *שראל האשצר על נ9 6אללאק אבררםטו'

 לשש ט" נמף שפים נמה פחחשה 8מו'ם משרת שהמא]וטה
 וסי

 עא, סף
 כאגגה ייא נל~ס תחה הס' ואין לה אוכל לא נשגבה 6סני דעת 6ליאההוש

- דהמריפ[. 6לפמדהצאה  6אמר שווד דגני כי יודע נ'י כ*ת ני ואחרי 
 ררוט6רי עושאדצ ינדלה יאסשמ הפוכ וה' אלי, בדברי אסים ע*כ י5קופי,כ0ידור
 יושראל, בכלל וש6ים לההנר טצפה נלת"ה הדףש ידהיו כעתהית כטפעלורושלם

 שמ*שש8ץ זש~כדויוכקש



 44םףננזירפד

 - קץ נשימן-
 ==88 או"ח, חלק שערים בית שו"רז על והנהות קעררתזמנ==

 פ4 יוהכ'פ 6' ביוטא הרא"ש לשיפ' להקאעת הביא ומ"א, בסי'א'(

 אפר להם שהי' ואמרא-ם התנאים דבחע שנם. נתנאל קרבן ביו9ר וכפיכיד,
 א8כ ברנל, עצטו לטהר אדם וריב מדין בעיונ'פ עצטם לטהי מיוייביי היפיה
 וגן4א ר"ה דנם נאת, שלום שר מר בשם ר'ה טס' סוף הרא'ש כט'ש בו8ח,הה8ד
 שהקמפהו א' בחסיד ח"( )דף בברטת שהובא טעשה יפרנם והאיך וטועד,חנ

 דאסד היכי כ4 פיז נתפרה אסו*' והלא בביהק8ב, ולן והלך גערשה,אאם?.
 אפר עדיץ להכפ הי אי תיכ אילשי בר ר" או ריכ'ב או 4ש! בחסידטעששת
 טכל ולההר ברגל עצטו לפרי ארם ההב הא בגיהק'ב, ולן הלך והאיךפרה,
 כלל, נפמא %א בב*הק'ב יש* דא6ושר ווזי' ? תגעי לא וגנבלתם מדכחי'פוסאיע
 אפשר או ע"ש, מ"נ ודף יא בנדר וכראסף' ומגייל תיבה בשייה ושנכנסכגה
 לו ט.תו חש6י ימימ י עך עצטו לפחר יטל ול"ה ער"ה, בסת נפסאשכבר
 הטדישש טשש והמאויב מר~שואל בטחכשת ושנעלם בעי,י ופלא וכויי נביהק'ב%ת

 א'( אות 6'ח סיטן לשל ]ווץ בחלומ ה.' זה דדבר הריטב"א בשנםנחרא'נ
 לק"פ4ת9כ

-  אפיים הבית- קויש4 על א61נים בטטה והל: חאתך שם"ח בסייב'( 
 תורה נטי קריט'נ הא טמלה, טקרא לשטוע ובאי' ת"ת טבפלי' דאטרו האעל
 לכאור' דהנה נא, ק'ב אבר"ק הנאת עקנ"פ בזה דיבר חשר הטצ הנה שי"שיהוא
 ימלה היהה דנט' ט"מ, .5שטוע' ובאין ת"ה שמבפל" בת"ל לשה יהור-ש

 דוטה דאינו דמבפל", לישנא תירצו בזה אטנם למ"מ, ובאין ת"ת שטבפליןלקצר
 לק-את וטעיי'י מתנונן טפיו התיבות וטוצא השפתיו מחתך א' :ל שלוטדליטוד
 זה ]וכעין הקוא קול לא8סוע אוזן ומם.בם ירוממי' עימף' טלם אשרהמנלה
 באווז אנקרם הקהל במצהן בהךנה ךז"ל לשץ סק"ר ימ"ו סי' י!"ד בטחזדקדק
 שטיעה אלא אצלה יה" לא בתאת אסורה ,שאשה לפי דדייימ לשמוע, נעויםללפר,
 בפול, לגבי' נקרא שבביהמאד התרה עסק תמור בעלמא ישטיעה ע'"ש[,בעלטא

 ונכקי סנילה, טקרא "לשטוע' רק באין בשאר עבודתן מבפ4' ת.'ל שדיקותה
- נשא[. סימן י"ז וחלק ע"פ, סימן י"א חלק יוסף יילקפ]ועי*ן  ת" יש עוד 
- ב', אות רל"ה סינו חאו"ח מבין פני בשו"ת זו קהשיעל  

 מכדי פחות שאכל מי בענין בארכות, שב( טפלמל ע"ח, בטי'נ'(
 טו'ח גם הנה מ""ת, בברהט'ז חיב א. בפת השלים ואח"כ מיני' משארשביעה
 ובהיותי בר"ה כא סימן ב' חלק השדה פרי באר"ת ]ע"' בזה נטתפק נ'יהגאון

 186 בבעה"ט 4 הראה א' חכם אולש בהג"דה[, א' שמן י"ב חלק יוסףוברלקפ

 עאש, השביעה בכלל הוא הסעודה בו-ווך שבא פה דכל : לרייא שכ'רברכות
 טפת שביעה בעען דמה'ת 4' 6השיפא סק'ר בא"א קפ"ה סיי או"ח בפרמ'נאטנם
 שלמה לחם שו'ת ]ועיין טרקפל, ד'ה מ"ח רף ברכית הצל"ח וכ"ר5בד,
 טרדמ למאר אן'ת על באצבע מראה הנני נם - בזהן. ק"סומיי
 49ן ]ואה'ת ל'פ, טיטן חאו"ח טבין פני ושו'ת ל"ב, סיטן חאו"חמהרו"ת
- ט'ח[. סיאלדוד  אמנט.- ד'ה ט"ו דף )עקב( הטדה כ4 ובס' 
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 חשהבהלרעך של דם8ע שכ' טדעות, פץ הנמהי על נתקשה ס'פ, במ'ה(
 טקבל שאימ ראשע אדם אבל ובטצות, בתורוה רעך שהוא מי דווקיא הואכמ,ך,
 בהד נטוךן לרעך שחנת 83ב בסנהדוין דרשי' איך א"כ לשנאי, מצוהתוכחה,

 סוטה לך ואין לסיהיש עצש והתיר בו התרו ע"כ ב"ר מיתת סדוויב .פרע סיתהלו
 "8 הטהורה ,שכל טהוודין, המומתים כל ס'נ סנ"דרין הנמ' עם"י ותי' ל מזהנרול
- צריק, הוא בבי ואו לעוה"ב, חלקלו  ליתא, טיקרא דהקהשר' אפש'ל אבל 

 אהבהו סעים לא טיהמ לףיב למח~ה דלא רהי"שי' דהא גראה נתבומדאם
 שץר  עי*ו, תתב",שו שטתבזו האחרים ובדק הבריות כבוד משום אלא הוא,זכבודז
 חפ אפי' הלף, אלק" קללת כי עשפ הרמב'ן וכ' בד:ני, סשום קגורהדטציע
 8ץ סנהררץ בנם' וכן עיש, בכללו נבזה האנושי מץ מכ'ס נבזיונו היציםקרובים

 המק חת גמול לא וקץכ בעינא, לא לוסר כסינהו כל לאו בזית., טשובםאי
 )תתעוררהו ודויק, כטוך, לרעך ואהבת ושנא' האנושי מין כבור טשים ב"ר,נמיתה
* ב'. אות כ' סשן ב' בהר י"טעונה בראמאקי וליז  משייויגשופשצרפג נש קרעטש משה סו' הרה"נ ידידי טכבוד נםלזה  

 וצהן4ה מעץ ינש? סיי יףח 18'1 על להקשות ד:ביא ס'ה, בם"הש
 ארצפרך טסה 4ה, לקדהשה להשתמש פפי טוטב גתלה לקדווצה ראוי  אימראם
 נחשה א*כ סורירץ, ושאין לפי טזוזה, עוישין אין שבלה דס"ת ל"ב טמנחותגנהה,
 טושה גם הנה ? לדצריד אפור גטי קמייתא למילת' הזי לא כי ראפי'להדיא
 פי' סוף )ירה48כם( יוס.ש יד עה"ה ]ועאן מפ41ן. טהכ'א בזה נשאל נ"יהגאון
 לברלת' חף לא ני לרוריד רטותר קדהשה ר;וצמיש בין להלק דיש וה.2יב,י"ג[,

 לטילה' חה לא כי אפי' להורידו, אמור ס"ת כנון מפא בקרושה משא"כקמחהא
 בנידהמר 8רק רה8 טמלה אכן טורי בם' יעיץ לשניה, אסי ניפא דקדוש'קסייהא
 והק יפה, לקהושח קדהשה תשמיש בין לחלק מקום שיש מכרו, אם אבלד"ה
-היפב,  ק8יש למילתא ראוי' ראיט היכ' אמרי' יא כאן דעד להלק יש ועוד 
 אששמ קלה לקדהשה לגסרי ראוי אם דוווקא הי' קלה, לקרישה להוריףדמותר
 סעכב דאימ אע"ג דוכטוםטוס,  בורנ' דלטצוה למזהה משא"כ לרערידה,ריצי'
 ולקדהשה ח8ורר4 טקרהשה להירד ע1צריך היכא מזמ דווקא, הכסוסטוםשיהי'
 ראף עה1ט אעשנ להוהד אסר ווראי בכהייג המובהר, מן ראיי אימ נמיקלה

 עשב( קנ*ד )דף ח*א טאשה תקון ]ועיין הטו"זי רברי לי'שנ כנ"ל קמייתי,למילהא
 א', סיסן ראישך חלק חיס מהנה עמית רן"ו, סי' ה?"ר דברינם מערבישו"ת
 ט'[, מיטן תפאית צביושו"ת

 טי' לא אט*י העולם קוער' ע'ר בדפח"ח, האריך קל'ט, במי'ו'(
 אשי' אטה, אלף לימך וכן ה"ש טשום טה"ת גרה"ן אמות ב' להעמראסור
 ח*ום הר א8ה טאה אשי' יטסילא סה"ת, הף מיל י"ב ט"מ דרבנן, ההש"לס'ד

 בחתעאר אנבי ם דגה -- כלל, דרבנן תהוטי' משכחה ולא מה"ת,ראסור
 בשהת 6"8 נם חא ונטן זטוב יו*ד[, סימן לעיל ]עיץ ההיוצים מן לא'כותתי
 בה*כא דינו טהשת, אסור ח"ש שבת במלאכת יגס נאמר אם דאף שלוםץשאילה

 חיב דארמ דניה*כ אלא ואסור, הוא מלאכה ח"ש גם א"כ גמורה טלאכהדהוי
 דשבה פ*ק בר"8 התוס' כ' ככר הוצאה בטלאכה אבי4 בכאויער, כ"אעליו

 נתשה טל4*נה דפדאי מל הב או תשמץ היל ומכש'כ הש, נהעהדטלאכה
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ש9'יא4  8  אהשבה, דרחטנא בכשקר מש א? ע4, להיב 
 דבעצם כיון המש, כלום לאו סמילא אשכ יחמנא, אחשבה דלא 48חרעו נאותשנל

 סרפ סאשה בדדבר ]וין ודוק, כאן, אץ ח"ש ואף הוש, נ4ורה טלאכהלשי
-4שה5[*  סוגה אי*ת עש, סינה ו"שע* שרי אא*רע על עוף 16ץ מעמ 
 * עש4 טיסן יוסף יר השהת ש-ה, ס"הייא

 טששת על סברכץ אץ מרזע היע"ש ו1פ8א(, מבסר4 רצ-א בסר'1'(
 נצ"ב הגאון עש הקי כבר הנה ל'ח(, סיסן 16ל טעץ יהכ*פ ערנשטלה
 ק שוקר עפהט לישב וכתב פץ[, אות א' טיטן ברכות מש-נת אפ"ד ח4רבשיץ ]וךבא קסץ, ס*' הברכה וזאת בס' וצאל4ע רועטק המרא בסאיו . יצ?סלעו
 ן בעקרדי סתענה אם אלא לסצוה תאועי אכילת נחשב וש1ן חאשא5תיעשרבוי-
 להגיסקי' ואף לבמלה, ברכה הף לר1ץעמה יכל אשלא שינס יארי חגםחשש3
 לחוש, יוו לעת דסעת בתענית סשט לשנם, חהצארן דשמן תענית ניש שש5מץ
 הכניג על ח4א . המשה %ף על אלא סברכץ שץ ע-מי, לסשת ההנה רחשרב .חמד
- פהג'ה(. ס' פימן ב' ח* השדה 8י שית )ק"ו  חיבות נורם חום 
 חארח להד וץ ובשרת ב(, )אות קלץ סיסן לקטו ט*ש עט . בקהכשפ5אימ5-
י 8' שת סשאש"ץ  ליסתץ ובס' פ*ה סיסן .רעקשא בושושת כתובה והאיסתפקנ 
 אר? מצוה ורמך ובמנהת ע'ב4 .פ4א )דף יטא עטשס דוד ומו 8'ן 4טי4'
 )באשער ח'ב השוה תבו*שות קי'ב, סי' ש1'ח כת'ם ובושךה תצה, .בד*ה 8'(*אות

 לאברהם חסד ותשו' ה', אות  יושד( )מער' אביהם את פדה יבם' י*א, אות ו' אשעיאשיעדיפ(
 שחר עורה ובס' ה'( )אוח קכ'ג סי' פ' קעפ' הורה ובינריל סשה, סי' טהדףתה*מטרם
 ס*ד, סי' יעקכ שאילת אן'ת יץ, סימן יהחיא לטפה ובאמ*ת ו'(, )אא . ט'*ער
 מדימרם, רביס אשר )6פעפפער(, "פלפלין בטין הארך רץ, בסי'ח'( א'[.- ממן יץ חלק יוסף י*פ ]ו1? 4וכ'פ, חמד ובשדה הט ס" יעקכ א1אריתאמשת

 בחנות להחזיוך תרן 4כיי, פסח קודם לטזכיבם ?-ך מור, חמץ הואומטלא
 נפשו דשומר כתב כ"פ סימן חאיח היוצר כית באפ"ת נם הנח וכו',גץיהמיפ
 לץ[, סימן )ירוש4ם( יוסף יד חר"ת ]ועיי' שיב, ביכת עליו ותבא סוה,ירחע
 אשטע אשר לשבו;'ג, כדרהש א' פעם סיפ- וצ"ל הגשן אאסרר כי אוכורחמר
 אהו 4בר א' פאבריקאנפ לפנ? בא כי זל"ה, סופי החכם טי' דשפורסםטוגאץ
 התהי ה4היכ המץ,יי1ש בפלפמן ישתטשו שלא העס את להזהיר גדוי הפסד לו אאורם טה על4שהג

 שרכ" משד, הסץ הוא כי כוש ולא וה:דה לבכה,
 אארה שנדפם ה'( )חלק עה'ת אליעיך דמשק בסו'ס ראיתי ]חיב וה, עללייר
 חלק הר?אמבה התעוררת שו"ת ועיין - יב[. סעשה האי ג*כ ומבא עיקמזלרי
- כ"פ. סי' אברהס באתת ושו'ת ד', סיפו  

 - ק"ח סימץ-
 הרב יוינ"פ אוץ' כבור 1סופר, הכם בספר, ייחק ברוכים, ישמס 8ץןמלהים

 בק'ק נ'י, נראס דדד 13שה סדה ום', וכוי לו רב ידיו ובצןא"רף
 ר?עיא, )עיהיץ( ; ר 1 צ 1ל

- ומ'. הוץהי-נע"ר  המ הארך טכ31ה( )8? בירהשלטר שהעיר וטה 
 את וה1צחש באשבת אמהל חג של "רשהשן אחהרפ ושי דו4 דשאטמא להמראגרי"
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* 9 נצדה כשבה אשנ אלא עדלית אין דהלה פ8במתשלמ פ* רי "ח עדעאא, טאים דאוא ברשות, שמיצתצ מפני פפר, לר*ההליב  18' הרה? הנה 
 4"ק תקא בצדה כתובה דבעי רא דם'ל דהא ה'ל השיב ני פאללאקאברדם
 חנר:' אטרי' שפיר וא'כ רהי, בצרה כתובה לא אפי' בדעבד אנללכתחלה,
 רזד, עמן בכל רבחעבד ללשת דוחה שם8ע מפני לרה'ר הסוציא דר*דפעסא
-ח*רק.  ליתא, מעיקרא דהקוישי' אמר נ"י בר"עי 8נהס מ.' הרה"ג דזדו אולכם 

 כףיגה' להיות דצריך דס'ל יוסי ר' ההיא כי באמרא, תנא והה*ף פעהדהמקשה
 חגחג' הש דטחני דידן 'וס. ר' משא'כ יונא, רי של חבירי אמרא הואבשףדה

 ביהוושלש4 ושם ]כראשר חברו דבר יונ. -' מדהה וטשז"ה הפעם זהז די"ל)ת8דרבה
 דטחגין רר.יוסי פעמי' ?פרש רעיה. :לא הדא[ מן לא לחכרי' לת אטרסוכה
 טפע8. אסר לכן בצדה, נתובה להיות דצ-יך אזיל לשזפת- דרךא עדלשת,סאשזם

 בצדה, כדיבה דלא אף עדל"ת, לסמר יוכל דמתנ" רץ אבל מצוה, בדגררפעה
 דרא דפעטא לוכג* הביי' יצו האיך הק' א' חכם אך - ובחר( פשומוהוא

 עאשח חף וא'כ פפמ?ת, תאים שהזמ"נ ט"ע הוא ליב הא עדל8ת, משיםההש
 י: איא בכל השות ל'ת ףשבת בכלל השוה ל"ה החה זאינה בכל, שוהשאינה
 טאץ דהץ הוא, יפסיקתא מילתא לאי ז" רכלל סלבד להשיב, "צ לרעתיאב?
 בכל, שדה איע דצי דעצית ט'ע התם והלא בציצית,. סכלאים רעדל'ת לנויצא

 עווה אתי ועכא בכ5, אווה הוי רכלאים זהף4או מ:יצ'ת, פפורוה ניציםדק*ט'ל
 נ' ישנה ובטאסף י"ד, סיטן א'( )הוברת שני' שנה מציון בהורה )ועיין 4ת,ודדר

):ל?י
 כן המוברם לשהן להו יהיבנא אפ" אלא :העורך(, בהנ"ה כל סימן ה'(

 לכתחלה לענץ דוקא רץה נלעיר ע'ב(, סי' זצ"ל למוהריטאק היים קשנות שואת)עיין
 כם"ש )וויא בכל שוה ל.ה דהעשה אף פטיר, ה-ב- עשה כב- אם בריעבדאבל
 הטהרא דר" דפעטא הברף' אטיי שפיר הא"ב בעירנא(, לענין בפסחי'האדה
 יסי ר פהשאיכ דחי, ענץ בכל דבדיעבר ל4ת, דיחה שמ'ע מפני פפוי,לרה'ר
* זדוק. מציה, בדבר טעה מפעכם אמר וע"כ בריעכר, כן טשללא  נובעיקר 
 -- ל"א[. בסימן לעיל מ'ש עיי' ודרושלמידבדי

 אגןה לש דלטא בשריפה, ש~ינתה כהן ברק דלסה השלם, קוער'וע"ד
 דלסד, טקאף' וו קועש" כעין הנה קס"א[, סי' ה.נ אע"ז הת"ס שףת ]עיןחוא,

 והא דוא, אביה לאו דילמא ניחוש בסק.5ה, נמיון אב אשת קןם דהבאקייט'ל

  לסיהח סטיתה חוי דתא ל"ש ותבא מסקילה' :ךל דהיא כהגק יהדין בעלטא,איא

 לי"שנ שטעתי פליא הוינא ונר :'[, אית קל"ו יבסי' קי["ד, סום"י לקמן]ע*ן
 האב )ג( נולדו, אהת מפהפה תאום'כם )א( הקדסות, ר' עפ"י והיא פעסיבפוב
 דגדר, עליו הל השני ואמי נדר שחביה. שטע א' אכם )נ( בהז ניףמפיר

 טקת"שהצ אינה נדרים ע*' ונמצא נדרים ע*" שאיו עימ האשח את המקדש)ד(
 יש הוה דאיש המ בסקילה אב אשת על הבא דמשנה"ל נכון על יתבארומעתה
 חשדווכ נדרים, ע5יה שאין ע'ט אשה קידש ואביהם האומים, שנדלה אחת אחותלו

 יאגה אשתו *ומרה כשהפר יאח"כ לה, והפר דהאב הטמע דבי איוה עלנדרה
 נסי 5אחותו שהפ- ההיפי א"כ "וא, אכיי לאו דלמא להוש תביא אםוטעתה
 זאףנה דגדר על" חל נמי ואני שאמרה ואשתו הנדר קם וממילא מ-ף, מהנילא

 אך כלל, טיהה וו4כא פטי' יהף נדרים עלי' שאץ עיט קיז"צה דהאסקת"שת,



 יום.ףגנזירםה
ה

 חגי שאטרה ואשש. טו1ל, הי' לשהותו ושהסור .ההפרה אשכ ח24ש8-הי8
 אאמע ודקף נדתם עלי' נטשנ לא דהא וםקת"צש כלוס סהג* ל4 ומ8רהחאר
 )ב~ק ג' שת פ8א ס*טן לעיי ועין הץ'ק, טטלעס, ל-ה דוימ קטו4שגהע
 בכתבי רזרתי וכה ---.- בארטת[. עא סיי ה' הלק ?קו וברלק4 קצמעש4ר
 דאטר" פ'ד סנהדוע במם' שסתמה וסה : א' לקראל בתאיבה גא המין14ה

 לט*ההש א.כא הא כ4 אמשיל והאיך בחנק, לאב*ו קאל בסיףגילשנתרינא
 כבי 9 בתיר של" יפא סטל"ם הא בתוי דאל" וכשת ההש אבץל,צ

 עשב(, צי דף אשר מטהת ובספר ב', אות נשא ס*י לע*ל )ו1ין נואיה %ה1ט
 סטלשס, בוע'ר דל"א השס' כתכו לא. וצהזק עכבר דביוב שא היקיהשפך
 שם שהתעק האי כי ביוג בנשרפ", נמקל" שנתערט תעה~ת עא בתגווק.

- תיו'ק, בהיר, לשא דטלשס יהתום' טשל נ,שנמטש81  טידותי מ כויו, ולא סקצת ווהסה אף אלו, באנצץ כעת טתפקודוה 
 בשאר אשתעשע הפנאי לעת הי"ה דבריו, יתר על להשרב. סנעשי הסהמסממפ.
ששויי

 יד*דו שדצן נעהירה נקןוגיף רסך הלרה "קום המצדצים הורה :דת רור' וונכ1דו, קרט הג*ה המוג .ממ'.
 שווארפק הכהןווםף

 - קגפ מימז-
 ירא והנחסד ההווץ הסופלג בהיהי, ביימ מלך ת8הי' בי יצוצלוים

 ביק דצא, *סר דיא, :ער מי ה:הן נצלאל ס, ום,ה~ש
 יצץ,ערל1יא

 ארקוים תפלה ואמ וכד, יוטא טל' טפטי דוכא פסק ולא נלבי שסהה13ן1ן
- יט', אכותם אל במם יב בנ*ם על אבות לב מהארגנממרה  שאלהך, וע"ר 

 בשירן הנה 9 י;פר* כרכת או ישההיינו, כרכת סקהמק אמ ההש פאבשש4כ5יו
 בכלל אדם החי אבל הפף, ברכת דיקו"ם כתב רלעו( )ס*י א' הלק קפטההלטת
 נדולחן אייות בין להכריע קשה דבר ורוא ענההינו, ד*קר*ם כתב ה' שת -1ג
 אדפ כה" בזה עקפה זורל הנאץ מףה יקעך כי ב8ה יכר דגני זאת ש,נשל1"
 סופר כתב בע5ושת ק נם ]ומצאתי זללה'ה, הנ44ניט רבה2ע אעל כן רשהננמדשר.
 לברך זישע אדלער נתן סר רכבהע הנאץ נהג ק כו א1הבוא נ.,ה שןמשרה

 הפף ראה לא עד-ץ אם להלק כתב הל סבופוצאטש להנהשק אברהם *4י' אך רכ'ה[, סי' ארה ו(עי*ע מפר התם בהנהות הניץשששיהצ-.סשףועם,

 הפרי ראה כנר אם אבל הראי', על גם דקאר כיע א4קזעה טהה"לה ,ייוךאי
 שףת ]וע"ן עיישוש, הפרי ברכת סתהילה יבדך עףכ הר8ו', ע5 הנ1כמ ויע1שצ

 טארב ע4'ת 8', סוסא האףה אושכנד טהר*י אמ"ת נקיאם, צ'ב. ס?' יעקכקפשהיג
- ס'ו[* סיסן סוט4ו'ת שהת טמדכ* לטאר אי"ן ס"ג סי' ויהתלגומבט  דלא בנסי ופהך נבלה, נכרי עמ*פת במתנ" אנ, בהולין ההערה)עלך 
 א4רק ט"ה דלסא וקישה לעשא, עכושם מואשברע סהבם האטך רשג דא1 .טר"ג
 עכים סהשבת טתם עון לא לשפ8מ 0ב1ע מי דלש במומל *5יע
 שכטי וכהסה העהת, יפה - ? גנלה יק הף 5ש וטץ8המלאישג.
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 : כתב הקשיהי "אבני הנקראים בכ*ק אבל 1 כן להק"יתשטעתי
 בכינה נישחפ שלא סוירו טתני' דא* )א'( קאטינא, ועור חדשניל

 נכמגה, כהשמע עכ*ס ישה*פת וטדקתני עכו"ם. ע" ניטחפה לטיתני הרללשדוטדע
 דבספ')ב(

 ת"
 הסולה הא הגס' וטדיק ושהפה, סמן נפלה בסתני' איתא ל'א

 א'כ לחהיפוג בכותה שלא מ4ף דח? הףא ו(ף וצא, טק ר דמחגי'כשוה,
 הףכ דסכא, חדא עי לספתס ל הו ולא בטתני', הכא כרע תנא ל סתםכבר
 ד*ה- ע"א ל-א * לטסי חר'ן בדרדדשי טקין א4עו, כה דלא שתיאדהכא
- רבא(. אטרהא  בהפלה רק פסולה טעצטה דבמשלה דכיק שלארהי בה ועור 

 לשח"שה, כין דלמא אפאך הא מ*ס 5ש%טה סכין אמום אעשנ אשככשרה,
 והי' בכך, נאסן העמשם אץ ועכףם בכותלי ל(נעצח כצורך רק עצמ ישעאשחשע*נ

 כנבלה. . לגמף דדיצ משטע נכלה, קתמ וכאן עכשפ, סספק בהנאה אפר לה?ת*
 ושש:בר*ה יופוש ראהן נס' כס"ט סספק א1' אסורה הרמ 15טרי, בדגאהוסותדת
 חעק. חץ,נבלה

מ(

 ואש-

 רבף לך לסהש שא%ת
 השי

 שג' . סק*ב שכ-ף סיי ביהר
 ת. לטשנ אשא ושהף חלה, תיבת בסות ה' "ש ו%סש ולרמז טשג. במסשר"דחלה

 דהא יב,צ ב"3רחע כ'. כבר הגה 1 חמוה הוא א,שר חלונ גהרבת אלא ס?בטנין
 נשכ פירהשי ולת סרנ, טוו נ"כ ארהי' ,לתן לכן*ב דוף' בפופו( ד' )דרקשהב'

 נקנה חוטוש על סוףה דה' עכ*ת לת ולא חלה וקיי תצאיל תבדל, הפ*א%הלאשת
 ח/ עי- 4רמו בא דילטא ה' על לרסז הלה תיבת דכץ דסנקל קחים ודי4ץעישקש,

 בס' טצאוו אוום -- ל. חלה בתינת אלא 44נ, בסנץ ח' לכויב אשאדניכ
 בב' ט? סמן הנתוב טררסז דדגה ער*ו: לפו"ש ושכ' השףסהדעת

 על דה"% עוד בה' לתא 4 דדף' נהאה סשה חה', לשח סנץטג"נעצ
 וה באופן אוא מע, בטמן ה' לכתוב א'א כ* אחר, באונה לרטת הששאדוצמאש,
 שה %ם והוא יריסו,  "ו, ו% ל'ח לך כארדי' ישאיסף כטו והף הלה,בתיבת
 ע:'ר בא, החוטש על לרמ% עצטו בפני ה'שחוק

-  
 עפיפ ג'ל : כ' רעת יסף וכס'

 כן לפום' בהן לגלנל טוהר אתו דו*תי המש, ועל, חלה דחלה פופשק בירוושלכףאשטצאהו
 אנטבלה ורק החש חת4ן דחלה דהא הטמרש ופ" וחוסהש, טיהה עליהם היבין לוטרצריך
 הצא עיוש, קט*ל לכך ולאטל ללגל יטל הונב' אם אב5 ואדים שצמךלענץ
 ציע לש הלה 4ה שרש דדגה נראה ולפיענ-ר ן כן לומר פשר דמויכןהופה
 הדיופיון, אףעא * כ% וה-מ חול שהוא דהאצ חל היא הח%רש דגראהחצא
 שימר דיתי בחלה נם ואשנ חול, וזה קיש אהה הוא לקוו,ש הול שביוההבדל
 אשנחוסףן די,"א חוא זה ולפוה קדש, ווהוא עשנ ווסש סוחיב אבל וצלאיעא
 אחשי על מרסו חקהיא ,חל', רק ו' בלא שכ' חל ודוש לשח 0נץ שתשאיתשש
 ומקהשיוא תהוס'. הופראש א%כב4 שאדיי עור ליוסיף רש בצ'ם, ס'נ עלחוטש
 .ולנך וזר מיו יהי' אבל להרט רק שצרך הףא וא'כ חולץ טלה הוףט'א'נ
- דףפב. יוק טתוקנים, חחין נעשה כבר שתא השלקרא  

 נא השציק הנאת מחו' רבד הצלים הדו"ש אחהבך אביך ב"הודגני
 ברמ%ג טעי ככל התכרך לעבידתז, לגגיך אליך פנע יארס בוצהתו, 8נז %"*ך

 קשוארסהן הכהןיוכקש- אשסויד4ושצבע

יי-ד"-
 --ה-



 ף ם ו י י יגגת
 !מכותאלוה

 - קשי סימן-
- הנץ, באניושוד לפ'ק. הועי2 עעת פיים בקץ-  

 חן*א לרעהו סנות שולח אם פסק פשד תרצ'ה 1' נשי'ח ה?6'א%'(
 חת"ס שו*ת ]ועץ זה לו 6נז ירעתי לא ד5ר'ח וכ' הנא, לקבל רוצהאש
 דאם נתגה נמזמת סשא מי' בישר דפסקי' סהא 6קער' יבים קצ?[, ג"אושח
 רחנה אימהחבר

 לקב"
 ]ועייו לקבלן, ררצה כשא.מ יצא דלא וש"ם לעשה, מתנן

- ק"ח.[ סי' ישג ובחלק .ק'ג, סי' .יוהר חלק יוסף~קם  במשב"ז הפרטע ב'( 
 וכבר לאנ?ניבם, במתמת האיער יהי' כטה .סצא דלא .כיתב םק'א תרצ'רסי'

 אולם או'א, לכל פרושה דהקרער פפיההש כתב בסנילה הרטביא ידה*י ע*וממוו
 יוסף רלקט ]עין עיעו, לטנות דאין כתב דרמשפאדפ למקרי יומף %ץבס'
- צאנ.[ סי' 8'חלק  נסתפק תרצשה( סי' ננאה'פ )הונא אהיץ יד נתקשז' נ'( 
 שו"ת ועייז נחכל, שבבר -אחר ושר6ה אחוי' ונודע פגחץ ,אהצלח בטה ש%%ם
 באג.הה 4ב.-ד( סיסן )תסי'( אליעזי דסא1ק וש'ת נ', א.ת יב ששן ם1פרחהן
 הסקבל ואין לרערי סנות ארשילח .6י .ססישק ב( )אות קט'א טי' חאו'ח~כת'8
 נחלת ביצושת ]ועיין סמת, סהשליה מצוה יהשא המשלה אם לו, (שלח .סייודע
 מן דסנקק שערטא יאגיו1ם שתנ*ת ירקה בסצא דגה : שכ' ק*ו םי'.גגיפ?
 סשז, כתובית בגם' כטבואר .הנותן וחו סי יודע *הצ המקבל ד%ני .%םדג1בחר
 אחוה אהבה להרבוה הטצה גוונת יעקר -ניה יצא, ולא 2ראה .6ית בעאיחייגל
 מערנה כך ומחשך וא'ג טפירים להיות וי5קגל דגותן ייד א'כ ..כמדע,ו-עות
 והב;, בע.יהס, ואהבההשמחה

-  
 ססתפק ,צלטה בחכמרע סהףשיק הגאון ה'(

 סימן ח' ,חלק .ימף וילקט ]ע-ן יצא, *ם איסור 6אכל אששכ'מ לחולה שלהאם
 לתילה שלחו אס כהנאה .האסור רבר שה"ל בם. להפתפק "צ בם ,ו,( יץ--.צ?ח.

 וא"נו המשלח אחרי הילכי' אי ידשה יצא אם דבר( אוועו .לו )ושמתר.אר,כשס
 סשא. סימן י:שר עגה במאטף ]עיט ,וטקבל, %הר .(ווראה,

 -ש-
 סתנה ונש"ת זו(

 דאשר בחיל ערלה פירות ששלח בס. מסחפק נ"ג( )סיסן ג' ,חלק או"חחים
 ושולח גכרי, של סחמאה 14 פל8ר מפת עזהר שאש בם* נמ שנוהע, למירק
 טחתא, בחדא הכל לפעעש ונלע'ד - ? ה-'ח -צא אס בכאלה, שמריל6י
 סשלוח טמצות גדלה לאניונים 6תנות .טצות שביראי גיון סדקדקי' יביםרהנה
 לאביתיפ גמתגות להיכות לאדם מופב : תשל הרמפ'ס וכט"ש ליעהו, אישטנות

 אלא וט8חשרה נדולה ששסחה עהם ושאץ לרעיו, 6מת ובשלוח בסעידתוסלרוגות
 להקדיס ראף הי' לכאה"ה אאכ וט', וגרם ואלשנות רתוט*' ענ*ס לבלשמוח
 ס'ש ]ועאו ? לרעד61 איש יטנות לאנימם, סתנות .י6חשללח ו1ל'ל ודג* העיקר,את

- קס"ר[ . סיסן לדוך קרןגשו"ת  לפרש, 1'ה פהרש:שפ להי אפ-יון בס' וראיתי 
 לתקז ראוי ולכן הצרקה, מכות אלא "יתה לא הצלתם שכל שהתיקר סאחדכי

 שנצדקה הפוב ני ידע ופעולה, פוב היוהר באוא בצדקה ירבו וה ביום4ששר
 תענית, דמס' פשד בסשנה אי' יהנה יתניוש, ,1לא נשפן יהעני שוהמע.הםו
 שנר, עיהכ'8 כאכ עשר כחמערק לישראל שבים יטיט הי' לא השנץא6ף
 כי ישל לו, ישאץ סי את לב""ש שלא יצשלץ, * בכלי יה%ארז *אשראלבית
 לח1ע, א-ש ש 6טה לון*ח ג8והש הצדקה % תה*1 זה דרךעל

 הף-

 לא
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 פקרא הקהם' ת"ך פך, רחש ש1יך' מאתי- הטתנות, בקממת נשג האכ?ןיתב1ש
 וויא 5אביתי6, סחנאל %ב: 514.ה. נטנה הקדטה דיא זאת כי לרעהו, חישמטת
 ו1בעה1ו עטוף' חצכתי )אשר יגשל' השטייקתות כל נמהש1 ומעתה מאוד,נטן
 וף* -44י עבן, והסבין לסורפם, ה:א לסוהרשך

 וגחהף אך בזה, יהאריך שו-
 1 יהכם לחכם וח* לאדייס,הדבר

 בו%*ת רמדק4ק בהא ושמעהה אשר וטתקם4,' טשה דבר 8ה א1נואגב
 קרא 4הדד4 וכי לאב*תיפ, טהגאן, כתיב לא דטוקרא: רץ(ז סי' )חאושחמדלי'א
 ן לאביתיבם מתבהז נםכתי'

 והע%"
 המףא. דהשה

 נתב פקם?. היצאת %'
 8ת4ת כ44 5א יושש דסתי מיקיא יכו פעות, הף לאביתיםדמתטת
 ז*פ נתי'. 1אה לבסץו אשל. גגקצה; טשט כ"ם ואס:ר מעות* דהףלאביו%ם

 ישרת )תמץ לאביניש, טתטת כתיב ושמיד ה' סנילה כדאסף' עליהו קבילודלא
- שעיח(. סי' שעריםבית  ט%ת סשלוה טצא על מברכיי. אט שאץ וםה 
 1ע נק שו"י ה מ%לה חית סהרשצ ובהסזת מ'ד, סימן אלעזר יד בש,.'תעיץ

 סע, ס" לאוד-ח הכמים ונדבף סי סי'סדוו"ק
 יפן חאו*ה: ראש שטן ובע%יי

 קשסח5 4ו לקנל רוצה 4ר%. דאסג וךסףא דם'ש חדש רבר שדעלה ]ועף"שע'ד
 טחבוץ יפ4י לטםלן חש'צו ארצא אלא ס9ם, ידיח עיצא טתתו אץ יצא,לו

 018 5עמן ורק מ4ם, מגת לקים. לו1לוח לסי עוד לו באין אפי' המטתשיקבל

 לחבירו ,שהי' סהשום רישי מיני בישלושה נ'פ לם-יסו אשצריך בש'ס מציטבעיוהכ'פ
 ל*3ל בנ(א רשה שאיט ומאהי וויבה, רעות משום הכא אבל עליו,הר1סות

 עץ"ש[. טטט ערקבל סנצו לבקש ואשצ ריעות דרך זהאין

4 קי'א כשיב1ן4  

 סראא%,י סרוס מקדשי% סקי: לישת ויוכהו כ"ןע%ן, ינצרהי היאשמברייש
 שש3ה 6ש% 8עזח ושסעונה וטטן חסם ובקיי ריץרקש דזהע ידידיכבור

 "כ' נ.י 8ריעדסאגן שטעךן סףהדטף
 יביה8יש יצץ דייןב כק.ק יקיה

 כ"ח( טשמעו,שס
-  

4 וכד. ום' א4ה והי' כסבוקשו, ועערתי הניעגי, הגכבדפפרו  ועוד 

 3בר יגח 1 האם אחי או האב, אחר דווקא הוא אם דנפגג* הזכרת בעניןשאלתו

 אטהקן לבן הושיעה )6*ו( בתהלים אמר דוהעיה 1 הלוקוה דעות בוה שישטרע

 6לונ4ה, ק. סהיני פירשל4 דאטא, בשםא לחישה כל אביי אמי ס'ו שבתיבטס'

 בן דוד חפלת כ4 )ע'ב( פתהליס אבותם, לבית למשסחותם מציגו זהולעומת

 אבא בשם אמר ולא דשסואל, אבוה אבא בי אבא בעינא י'ח נרטת צמס'"שי,

 דששרעח בת56ו1 תכרר ישהזכיי א' מצריק שסעת4 נאטת ולכן -- פ5ומה.כר

4 יחד. ו1ניהם ופלהית פ4מ לבןנא  אשטמ באריר אגים כמה ל6ני ובהיותי 

 שאש* טאות נעקנ%.לש%. א"שר שח4ת ב8בלאהת טודשים בתי בכמה %כרא.1

4 מ4לנהז"* הגויד 946ני בן פלהמ נששסהלזכרון  השגאג 3נשנהששיז( שי-ימ ו6ה 

 אישי נע81ת חמשכרת אטו, בשהצ היא והת8לה סהשניות אשה4מוד ומקדסמאז
- הסנרג(* פעם ארש )ולאאבץ  

 8ר לדגשן ושלם סהכת ב1 8צ4שתי אויס



 ף ם יו ו' נגתב
. - -- - - - - - . - - - - - - - -  - - -- - - - - - - - - -  - . ,  - - - -  

 זקנים עשרת בהנ'ה ]ועיהש האם, אחר יוי הכל וכדומה חיה על גנץחח?ם בעי כ"שחפל6' לחלק :דעתו בזה, ר יצהאר הן )כלל רל טטפמאכש*א4'
 לחולה שבירך מי ברצב ושם תפ*ת כמה הכולל כת'י נמצא כי 'צהביא פ":אות
 רגשסות בעד והתפלה ו'[, סיסן י'פ שנה ?סאטף בהופשה הניין האם,את*
 יסודתו ותטך בא אוהאריך וע'ש נקאנייפ, המה יהבן האב נשטת כי האב,אחר
- לך. פ' זוה'ק%  -צטואל ט'ה המפורסם הגאץ דוז"ק א' פעם לי אסר וכן 

 וטעע ש.וש עה'ת( נפש משיב )בעהם'ח יצ? ווישעוש אבד'ק ז4הגינציער
- א', אות ק"ע סיא נ' חלק הוצדה פרי -שףת ולץק,  סיטו לקטז ]ו?' 

- תובב"א[. לירויצלים בתארבתיקט"ב  הקוה[ דודאי ]אן*ת לדודאים בנשם ועיין 
- צדק, טענ4 ומי לישראל ילקופ ס' באשם פ8ש צ'האות  

 היאה'צ' עהצ' אם הפוסק" ד8לימ בהא דהאיסתפקתא וע-דבי(
 רקברה, ביזס או ר5יתהב*וש

 ובסדינה רחוק בסקוכם שטת בטי ההץ האי
 לנאן משם נא יבמ השטוש, תהלוכחע מה8ת השן וסאוהר טאמנהההיא

 הולט' אס היאח"צ יחיק מרר טקודם, הוא החשטן לפי אאשר?מדינתג:
 לא אנכי - ? עתה של הבן מקום בתר 4ר הכותה טזםאחר
 יום בתר אזיי' ילורלם מסיק סקא ת'ב נסי' השץ דהף כללי וו שאלהאבין

 יסיבש", ",צלשה מרחוק הקנורה יום אם ילת בממין, המושאת על :הולקהמיתה,
 ליום המיתה סי:ם נפקיט לה.ות יוכל ואיך עיי"צ אחריי הולכי' ראשתה בשנהאז

 )חלק יוסף וילקפ ]יע"ן :רו'ק, ימים, בשלשה דהצסש תהלונ:ת לענץהקטרה
 טשאת הדברי כי אזכיר יכ:ר דברי :טדי *( היל'ב[, רי'ג, קניו, גך'ן סיטן,צביעי(
 יטיס דשלשה רונטא שכתב תמוה.ם, סק8פ ושם בטו"ז נם )ושהובאו הנ"לבניטין
 אשדוא א' י:ם עד לקברו פנאי :אץ 6שבת, סטוך שבט בר"ח עש'ק טת אםכגץ
 חדאויכש לקדש שפסקו רטעת 4עולם, כן אצאינו דבר שהחו ופלא יכוי, ,שבטג'

- ? שבת בערנ ליויות עיתט רשח לעולם יחי י14 הראי';8"י  הוכרתי ונבר 
- בעזה"יי שהערכהי הי( נל )סועד אשלי דהאה'צ בקגטרסזאת  אח"כ ]ומצאתי 
 -- טלבוב[. נ'י טדגליות ראובן מו' היהן י ליזיז בשמ.ם קב בם' העירשכן

 אוסר בידי אין הנה קיקע, ע"נ לאבל שתא בענץ שאל ואשרנ(
 רבים ,דעגעויו שפא טי' בי:'ר הבאה"ט ט8ש עיניו יאה כבר כי ההדושי מוהבא
 לענץ כחוליס והף חל:ש שפבעם מפני אפשר קרקע, ע-ג ד כל ליאק שלאנהמ
 ח'א יעב'ץ שאילת שו"ת .עיין קם'ט, טי' ח"נ סאירות פנים בשית :כ"כזה",
- קם'ה, סיטן הנרם'ח( ז' חלק סיפ* חתםלאב'ת )דנספ" התשובה התעוה-ת נם' ונם ק'א, סי' ח"א יעקב שטת יבשו"ת צ'א,ס"  להישנשפ 'צו"ע ובקצור 

4 _
 ידיר. טכמד גרול קונטרס זה בענין הנק:: הד8סה נשעת עתה*(

 אשר )אהיא( קילומביס בעיר רב נא נחמן:.לד יהודא יקותיאל מחה הגאוןהרב
 בשו.ת זה בדב- שנדפס מה על )ממף רנא, פסקא לברר הרבה האריךבו

 וצאל ריך קאפל מו-ה יההלה לשם המפורסס הנר4ל הגאת טאת השדה'.דודאי
- בדפח"ח(. כהלכה תאוובה עיי"טטבודאפעסט,  

הפחבר
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 88ש5 ש טשה עע יקא אסר : בזהש3 נתב א' אות ר"אששן
 .נש הקוקע_ על וכטתות כרם תהתיו לה1ע יכול אבל קרקע, ע"נרק

 ףש חףל1 פב" בעל דגאע בשט טאהבה )תאפבה בטטה לשטב רמלשתא

 5ששץ ש5ש סמר והדץ ח~ש. שפבען ממנ* קצת טאגע ונן בטפיע *חץטתיהי
4 דפרק.[ 88נ ירוש*פ ש*ם ]תין נ4;ה  

 וה3יש ינחן עד ירי8 בסרוה וק8מ ח%1סי לו וויי בברנה,ואסים
 באה"ר. חוותס *רהע ההרים,בראאש

 יפשרפק הכהןיומף.
 - קיאנכ סיטן*

 ,אהמ . בטיוש )שם( הרט*א על תמה סק'ב( תקנ'נ )פי' באויחהמי"ז
 אד8ר" אץ בשבת חי אם ויכן שילך, מחצות ת"ב בערב ללמודשלא

. 
 8רל

 בושגול לאנול עלע חוב יאדרבה יין, נאשר נאכילת איסף א*ן אם ודיויאטת",
 להי, הפטהה לה1 המננ הוא, מילתא חדא לאו וופמהה דעת: להר*ן כהבכתענ*ה שפי .הנטשי והטה ? אבילות טהפום ייטוד ו1לא עליו נהטזר ולמה שבת,כבוד
 אבל עגנ לשבת וקראת רכתי' בשבת, למנוע אמי עונ:' דהוי גשר אכילתולכן
 .ע* נושבת גפ1רגו ולא לב, משמחי כט'"ש דטקר, הוא דשמהה תורהליטוד

 סיפו חאיה חרל ממונקאטהפ להנה"ק הפאית צב. שףת ]ועי" ע'י"ש,השטהה
 שש דטכהשר היד פ"א טגילה ט*רושלמי עליו הקשן כבר אולמ בי[י אותי'נ

 ועוד רהשבן זה ,ממחתכם יביום שכ' :העלותך טס8ר זכן יטמהה. גקראדיצבת
 ווא 'שבה אעופ זה הא מהג, שבצנעא דבחם לטה ההירו, תענוג סשוכםדאם

 רן8נ 8" בארח הפור דהגה נלע"ד ולכן חייס(, בתורת )ועיץ י"פ בסי'כטמאי
 טרעיה טת אשעח שבאוהו טדרש, קובעי' ואין צדקתך בטנחה שבת אומרי'כתב
 דאם יץע העה סק"ב(, שם בשו"ז )העיי' בטליכם טדרשות בתי :ל שמתוחכם
 6רשר )עי" הביהטקשד גחרב הי' לא לארץ, נכנס וה" נטדבי טת הי' לאכג"ע"ה

 הרכ טרעש2 טיתת על יותר להתאבל ראו* גשבת שחי נעת"ב יא"כ ח'(,דרוש
 8יה8 פצד כ"א התרבן, על אבךות טצר ולא יאילך, מחצוה עוד לאסורהוסי1
 יץ נושר לאסיף אין נטי ולכן טיתתו, על להתאבל יותר ראוי עתה אהשרמרעשה,

 בו, "פ טשיה המד ףץ בבשר מוהר דאבל מצימ אדרבה טיטא, לט"תת זכרון בזה שחך מהכי
 סאפם לא חצות, אחר . יב עיב 4טי שלא שגהנו דמה קנ"ה סי' יאו"הבשו"ת וצי חתשט בעל היי דבףצמ(.-תיעמושרב1נו ידו"ק)וזנ4' תנוייןלט-נפש'טשום

 יכנ6 ב3ייה 13 וטהרהר טהשב הצות אחר שלמד שמה מא1ום אלאאבילות,
 בדבר לרץ יצא וטיה אסר, חצות אה* בשבת גם לכן שצה, כשהואבאבלות
 4פור .עטרב ללטוד דטותר ק'א, סי. סוף באו"ח יליה כת"ם הנאין ברי' טיהדש
 שאףה 3ס' ]ושץ" ע"יש, ד*הרהר טעם אריך דלא הרינ4 דברים אחרם עםהצות
 --י ודו'ק. ד[, אות ב' סי' ברהמ'צ טערכתהטד

 נץ_ד4שיף8 3ברך להחוי דיש כתב =ח )ס"ק תקג"א ס" נש"" הטו"?בי(
 היגדפ1חד אאר י 6וי יטצא שלא יהוש יש אם כמושטוהר ישהח"נו, יוםבכל
 דא4" פאא ראך וטבש אמבוף קרם יסות שטא להוש "פ הנשג יצהחינו,3ברך
 ח"8 ש*"8 חשדש ש העדש שח שא שיז השון דבר בל בחוהשסלבתוב



 יוםףגנזיתד
===ב==ן--י

 8ה הטצרם, בע ע5שייט יברך דלא דעא הך לגטיי נדחה השרז המ"ל45
 לברך, אסור בשבת דאפי' הביא משב סשק ובטניא ? דגיסקי' טכל כטעש,5טופכפ
 וצטא וצהחיעו לברך להתי לה1סקא, ס'ל לא דסהצךה נ. דגאה טטרחה5טערר
 ליהר דצרך שם ח'י בסעיף אהשנ כמא8 פרענית יכר הל* דשיפ רכיהיטיש

 סא1ם הפרי יאכל אכם ואשכ יחטיי לילך שלא תשב עד בת6וז עשרסחצבקףץ
 לשטן פה ת8תח אל מאוום בזה ה,ש ח*ה כרלועא ט0טנא לא ישת שטא.חשהש
 לטעלה עלי קפרת לנרום ?כל ימות, שטא ו5רמינו רברך חדש 6ה שכל אםחץ
 בח:ה'ם טשא'כ לשפתיסי כרותה ובחת לזה חש עצמו ההש היי ע*ו, יפמהצמ

 כך כל לחווש אין א"יים, לפובת כן עהצה "5וא וב8רפ יצטחה, ימי הםאהשז
 ט*מך טנעו ימות שטא בזה כלל חאן שלא הפ-פקי' של הפעם תהולק8רום
- בב'א, פובים לזממם יק5מנו יההט ה'אשהה-צ,  דברים מאויב שו4ת ]ועי" 
 * ק4[* פיסןחארח

 כרלה כנט מצוה ובסעודת : ת'ל כתב י:'ד( )סעיף שם ברם"אם
 בם'ק הטרא שם ותטה וט'י בשי* אוכל" אירוסץ וסעודת טם' וסיום הבןו8רין
 בסעיף בפו-ווצ כתב המהבר הא בשר, שכל" אירום.' דבסעח5ת קאסר חחיך%
 ? טותר סע:דה בלא *ארם רק אלו, ביטים כלל אירוסי' סעודת 1'9ץ דאץב',

 "וס'אש מם' וסיום כתוב הי' דכך בספרים, נפל דפעות א' גרול טת'חהצטערעי

 ספרם או מם' שמסיים דהן הרמ"א וכיונת .אחרים[, ,וספיים הוא תיבות]דראאר
 שתראחיים,

 לאכוי
 ,סעודת הוא ,ס"א" שהרשת וסברו פעו והמדפיסים בש.,

- נכץ, העא,אררוסץ,  משטע נ"כ הלשץ דממדור דבריו על הוסיף נ4 ה'נ וש'ח 
 וסעודת ופדה"ב סילה להסמיך הו"ל אירוסין' סעורת ה-ט"א כיגת ה" דשרהכי,

 לסעודת ופדה"ב טילה בץ מם' בסיום הפסיק ולטה מם' סיום ואח'כאירוסץ,
 ום"א, ופדה'ב מילה דהיינו א', טענין שהם ס;ודות אלו לסדר ראוי ויותר14יתסיו,
 ,ספרים היא "ם"א' דהרשת הוא דהאטת וע?"ח טס' טם-ום יורער אקדדי,שיצייכים
- ודו"ק. אהדדי, דשייכי אחרים, לספרם טס' סיום דטסטיך וא'ש,את-ימ  

 - קי"ג סימן-
 לכבוף המערכהי סאלקי והצלהה' ביכה ויב ושמחה, ששון רוח סצחה,במוצאי

 אליעןך יעקכ טו"ה :ט' יישר צדיק תמים נכר הטאהע דוב יקיריעירי
 ש"ו. ם א ר ג א בעיר אגדקוךי רב נ"י,וויים

 ?אלף טרה רכבה"נ הנאע זקיט טק א1ל והעדות" ,הנזר היקויםהעלים
 ,הילוקא הספר בתוך אי"ה גדפיסם רבה ובשמהה בתודה, קבלתי זל"ה,באסקאורפץ

 אבודרהם על נפתלי ובית שפ-" .אמיי הג'ה עכם כעת טרל אנכי אשרהיבנן'
- וכו'. וכו', דגוצ'לטאאטרר  טעם שנתז ע"ג מ" הכלבו בדברי העיר ואשר 
 חאךח כת'ם בש:'ת יעייי 1 לבעל דמקצעבדת טשום פמיות דנוום שהזמעלס*ע
 א' הלק השדה תביאות בם' נם נועם, רמצא בדבריוי שמפ5פל טה ע*הסיסן
 וטילקפ ה'(, אות א: )פרפ טיפ כלל ח'ב סופי עפ ובם' ר(, אות ג')שער
- פ'ה[. ס'מן לעיל ]וע" צ'א, סיטן שמ חלקיסף  להת8לל בענין ש'ש 
 פי' )שף חארח א8רסמון נרוי בוצ"ת יו51ץ הוצרה! קייאת *ידם סצקףח8לת
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 רעתה זו רגתי הקחרבה תפלה, ? רקפלתי האוינה ק"ש, וו צדק ה' שטעהייז( )סחץ פגב חצחר סדהש זה על והובא נקמשה, ק *שת נטן לא : שכ'א
 קריאת הסדר, דוא שכך הף מיספי', תפלת ן סרטה שפתי בלא הורה,ח51

 מאהבה תאיבה ובשו"ת ד4'[, סי' דראה פ"ב ב*א'ש ]ועי' טוסף, קודםהתרה
 קרי*שת קודם מוסף תפלת להתפלל כן לעשית יכולין שבאקראי כתב רם'ג( סי')ח"ב
- עכ"ד, בקביעות, לא אבלהתורה  ב% טדישו בבית נא הגאץ טו"ח נוהג )ו?ן 
 דראפה כשיש פעם ובכל תאיבה, ובשכת הגדול בשבת ונם )בהשכמה(.העצרת

-בביהכנ'ס(.  מאד סשן בחאו'ח וראיתי אברהם טחזה שו"ת לידי בא שוב 
 )פ"ב( החב"ד הצוות ל"ז, סימן )חיו"ד( שטואל באר בשו"ת ]ועיין בזה,שהאףך
- פ19. סימן לדוד קרן בשרת פם בזה מצאחי הדפסה בשעתא'[.-תתה סימן שכיר משנה עוו'ת ק*י, סימן )טהדו"ת( חאו"ח מרדני לבושי שרת לשב,סיטן  

 )בברטה דא" הא ע5 ע"א, ס" באו"ה יעקב הישתה קויצי' וע"דנ'(
 רפמא יחזור יכול טת לו שמת :שטע וט' פסחו את לשחופ הול קפהי' הף"ם(
 יעשה ואיך אניפת, ע4ו חל מת לו שמת וכית המצות, טכל פפור אונן האוכף,
 "סצורנ סן פפור דאען דהא ומיישב בהשובה, הטהרש"ל קועוי' החש הנה ?פסח
 מן פפור בטצוה דעוסק משש והא דהטעם מטאר ה*י וצ"ע דרבנן, כ'אאיפ

 ובלכתך בביתך טובשבהך במ:ילתין מקרא ילמי' וכו' טטצוה דעוסק והאהטצוה,
 דהא אוטר, היתי דמסתפינא ליא ! שנ' מנחם תפארה בס' ראיתי אולם יבדרך
 רק המצי:,. ביפול שם. וטאין במקום דוקא הייע המצות, טן פפור במצוהדעוסק
 מזה ימוצך המצות, מן אותו כשיפשור במקים אבל זו, בטצוה שעוסקבאשעה

 הסצוה לעאית דהיב אמרי' בכה"ג במצוה, יעסוק שלא באשעה אח"כ, גםטצות ביפי
 לא אם בפסח והנה זמן, אחר טצוה ביטל לו ימושך שלא כדי לו,המזדפת
 בלילה פסח, אכילת מצות לקיים יוכל ש5א טוה יטשך אנינות, בשעת עתהיוצחופ
 במצות עתה ס חיב ע"כ למנריו, אלא נאכל אינו דפסח המת, קבורתאחר

 דופסוג את דמעכב זכריו במילת דמירי פיש"י בכ, את למול וכן הפסח,שחיפת
 חהיו איפ דאהע טהף'פ תשו' בשם הביא א'( )סי' צבי חכם בשו'ה והנה ש,וא

 ואיכ מצוה, במקום שלא אה אשת הף המצות טן דפפור כיין ג'כ כייבכם"רנו דלדברי עליו והקשו החיובי בזמן המצוה עושה א*ע המצות מן דפפור כית4בטתו
 יבטה נוצלה באשעת בה קורא אני שאץ יבטה דכל דקיים"ל טייבם אינו לעיםגם
 יבום, מצות טאשכחת לא יפחז בניסי 4 ארש אח כאשת היא הדי עליה,יבא

 נ' חלק דאצדה פמ שרת ]ועי' עכיד, נפ*לה, בקשעת אונן ההא היבםדתכרד
 בושעת אותו אפפפור ע"ז הכא דהא ניהא, הנשל יפי שם[. ובהנהותי פ'1סיטן

 באמת זה מפעם לכן החכ"צ, כקואוי' לעולם, מצוה ביפי טזה יטושךאניפת,
- ודו'ק, פפור,איפ  טהר"ש ובשרת *'ז, סי' האעא ראש שמן שו"ת )ועיין 
- ק'י(. סימן ג' מהדו'עפעל  

 ושאץ דטי התום' לאר' זצ"ל, דיימהצ דוד טו' הנאה קושי' טדעואנבי
 ס'ל איהו הא לר'א, שבת דוחה פסח טכחוירי 5מה א"כ טפסח, פטור קרקע4

 הח5ל מטא הכ'נ א'כ להפקיה, ובידו הואי5 שבת דוחה שא-נו ומזתהבצ-צית
 ירר[, שת קיא סיטן לעיל ]וע*ן שבונ פסח ידחה לא הקרקע לד*פקירובידו
 "תמ? וושספ מרוסהש, % סאון טיב הבחת" שטות חדש פ קבלתי השהוהיוס
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 חצות, קודם אשסת כאן דמחלק ק', סזבמם ליששב ר,ביא .ש'[ שחה ס1נ55ות
 ע~יה דחיא לא 5מח חובת דקרסה חצות אחר כקשמת אבל דחיא, דרחטנא16רשוי
 לו שאין דמי י'ל א"כ צשח[, ב6סחי' הו14 ]וכן הפסח םשנתשיטת
 נתח"ב כנר ח1ת אתי סת אם שפ"ה דמא, דרהמנא סשע, עדיף לאייקע
 נההיב וכבי המיל לשמ, הקרקע הפקיר אם אם" חצות לאחר הכינ א'כב88ח,
 פשה סנהדרין בתום' חגאן ל*ס, סרוח אחר דהפקר סעשר לענין וכדכשרטנ5סת
 ר"8 הר'ן תס"וש חרש1, חיב סתהיל יטעתא דכל צףצית לענן םושא'כ ס1דה1,דשה

 חדש היוב היא עם דכל כין האלסנה, סווטת סוקדם בעיח רל'ה נושר, אטי'סי
 כשפ דבערוכין אחת, הם נ' פמחים טתום' רמייושףם דשני י'ל היד ודפה"העיאש,
 ועץ' קרקע, לו א1אע כמי הוי בהו'ל ה*ר א"כ כספלפ4' דחיל דיקרקע*1תא
- כ"פ*. סיסן יצהק עולה תהשוי )חךין ורהק צ*הן סי' תשפב"  

 - קי"ד כציבןן-
 הסע1ורז גהואר הטעופר תרליהי טטה לו האיש .בוך תמירז, היושבהאל

 ט,ה :כ:' ר:ה :ינ~י צ"ת בת:הש, הס:פלג הרב חביבי :רב יויריכבור

 הובכ"א. ס, י ל ש : ר י סעיה"ק שרי ג'י שווארפצשנרין בעראכינדור

 סשר פרור אנ. עתה הבם להארט, פנאי לי הי' :לא נחע:. אל באכוצבו
- . . . חהקת, אהבה אנלוט',  )ר"ש תוס' ווהביאו א"י ההל' לחרץ ס'ש 

 ההש ססיכה בר שווא מי וקשחפ, וססך שררש לפי "יהפו, לא דנארסחוה*
 אמוה' ונארם ובידמ,גר

 לסטי
 וסאחר שהיפה, בטת אינן הן סכולא דרא, א1יבא

 לעטחופ הנערם את האץ אוסי לק לקראים, הלין בז תה~ק אץוצנשמ1פה
 רשות סומכות נחךבם דאסר יוסי, כר' אהי' לערצפ נקוים רסכשרת ר1נחיםוהסשגה
 דגחשגות שכר סקבלות הן ע:קמת אם אבל עליהו, מובש רסי לארהדורה
- עיכ, כו5רה, וושהישתן הן ססיכה כנחן נארם יסי לר' להמ ועהשוושכסצפת  
 וספלפ5 וה על פקפק שאול חסדת בס' אבל ז ישראל חככר בכנסת כשכהנה

 זרעות הנאים היו לא הדני אלדד דכיכר ופרח כ8תור בס' ס"ש על ]גםגרם"ו,
 ליש רש הלנ רבות היו ולכן בעעח, בשורפת רגי*ת הץ ו1א סלאכה,ככל

 יצחפו ועיכ תהעלפנה לב4 בחווק כיהצב דעתן הי' הסקראש בוטן *שבללעי1הש,
א עי"ש.גקרארם[ - קנ"ז. סיטן שהי חלק יעב'ץ שארלת קוהת ויין   מגכי 
 בפסחה דהתוס' כסשש ה"ט ק*ת, דעתן דנערס ההאא יסבר דהא ר"לאפיוו
 דבדיקת כית יאל והכ'נ עהש, פורחות ואינן הן עצלניחן דנארם ואסטה בושהד'
 כל להם שהי' במקד,ש טהשא"כ היפב, יבדקו לא שסא ה"עשף היא, סףרהאשכין

 שמן ו4ו'כ 5"ח4 בובחי' )כסטאר אותו סתקנין אין אגפגס רסמן בדוקים,הפטעים
 ריצדה תבו84ות בספרו מסני, נ'י דגשן סרח רגיא זה ות" מישקי סשיסדה,השףש
 ישלום חמשילת יש"ת ]וע"ן ע"ש, א'( )שת א' ושער חויין פהרת שהך נ',%ק

- מנ[. סימןסויזשק  טם ל"טב כ' כו כי הכשא לי הראה דופסה בשעת תתה 
 גם סהיהעין דדקות רש'י לפיס'ש אך יוילנא, בש*ס אשד עינעם י5הברגה'
 וחבן. לחלק 11גקדארם
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 הגשמר"ק צעת נ'י רקאענבעינ עשןל מ'ה ומ' הוהז ירף וט%ד'(
 להבדל 88רא1 ושמיני סף8 רשי* "דהנה, לתרץ, ושטעתי יצץ(ראצפערפהא

 ושל רחע נ,שחש בין *ולא לחכצר, פקה בין להמר צריך *רן לפוור, השטאבין
 ודגה ושם(* ברפבץ )ועין השערה כחוש אלא ממהם ואין קנה, ישל לחציוקנה
 יתלו שלא בנאוים היא דהו1ש נראהלפי?

 על להמ סיטן של חשמו נץ להבדי
 הנדלה אומר' דלקי א", ברכחז במס' והגה רוט, שההש חציו על רסברוסיכץ,
 י8י *שץ ההמ' קש8ו קאסר %ק מנ"ן, הנרלה דעה אין שאם לפי דועת,כחוק
 לרומ סיטן של חציו נאמזפ מן ללהבדיל דעת בהם 4ון ומטילא ק*תוצרעתן
 רק א1חשו אם דיצם בהולץ הינה הה לכההלה, ליצחהג להם אץ ולכך סיסן,של
 "ש וששיר ע*כ לע, כיומא הווס' כם"ש הסיממ' כל .שהיפה לנטר 8"צ סיסןרוכ
 נקדאים אבל הרוב, נאוחם שככר ותמעה הסימן הצי יק האושה ושתושהוםלחוש
 לירק סצוה ובוחראר צריך, וךא רלרם פאוום ישם ביומח ופיהצי לטרק,דכתביה
 רמשוקין וניץ לףץ, ופס% בתרא במיעופ ישהי' ווי' דא*"ה שהי', קשיעורקודם
 נשש נקהשפ ולק ווששמה בקתימה %י הקמש חין אשכ הפיסנים %שהיפה
* ה'(. סעה חטיור הלק יוסף וילקפ )ועיי ורו*ק, לכתחלה,עעחפות  אנחל 
 בת כמדה רכל קטע, חל" הן, מסחין שחיטה אצל טצה' רוב ליכאדבאשה
 ק, הע פו', הה קדשיפ אשונוקפיז נשרדה אמנם לחוצפ, אסיה יכך מנימה,%ך

 חי,ר טבין פני וו1הת החים, צרור ובס' ק1ה*פה, להל' בפתי' רעשת בס'מעיץ
- דש.מיטן  על תאשט קגאפיו הרעקיהצים כל ואפפתי לקפתי שרמי ובימי 
 להאבוני אך ויהללו', אותו ראו וביבם מעהר, קתפדם טזה ועעויתי א*,ההל'
 הי"ד סודי*א אמ"ת ]וומין מטמנאכד

 סוס-
 ת" ב"שרע*ק גי אומר תטר ס*חן,

 אר8 שין אש הגי, לא באוודפה וכשתקלקל קלות דעתן שנארם א*רכיונת
 מוסהה שעו ואם ל,שלם, חהב בשכר אם שקלקל אוטן 8בח אנל לוי ולאיטא
 מלשלס, 6שוד דקדאש דטדק בקדורם אבל ע4ישלבם, תצפרך שלא תניד תיאכהש
 )דף יההמע פמ ויץ לכתחלה, שחזפע לט מכאול, יוי' ולא שייע וקלקלאם
 שצ המפא מיץי יא משפש רק פפור חקרש דסדק הרמבשם באף, ייכיגא(
 8קחש יש טקץ, אפף פפור לנמה הקדש דמרק צ*פ דף וב'ם חי דףנשק
 עףג קפא דף חץ*ר אשרסטון נהרי שףת ]עי' תוסי, ארפי לסו דושיעשקלרנף
 רק ק1 ווצא אא, האל' רעת לסהור טטוקרערם יאף ראץ אני*לוש -- ואולם[. דיח שס יקמן 3ם;ד*ה

 הקשיפה בסאךפ עוסד טו יה" שלא היי י5א כיה במוקרחרם אבלבחולין
 5ש אוש תחין ובאחףם שתוי תשו אחו"ם אהכא פעם בבל ווכ הדס,לקב5
 חיהאא נארם בוה רואע דבאהים י'ל אשכ באחד, דסני רק שנים הקאבענץ

- וצ8ל(. המחבר מבן מץ בתשר ח*ג מעם אמדי בם' )וי" ייק,לכתהלה  
 ומוטוות אמיפה. ה4 אררעא ננארם סיר עכשח דד* כפקיפות חל ועוד"(

 ח5' שא" טאגערם עדיפי דלא לשהוט, להם נהני ד*רן פארפא דאל8כ כמ*בן,הן
 דנאאז%מ' חישי' קלא. דעתן דנעום א" הל' טחפרר טעמשה וקשחיפה*
 עייהס, נע*זץ איסת יור' קלקוי יעא% אמך הוח"כ באיופתן, ידייקו לאלשו%פ
 בה%ש, כא ולכן זיל, ה"צ"ש כמ"ש כרשי ישחש דלא *טד ה*שמת יהץח*ש
 ישהישה בישעת :תהילה תיכף ירקדקו ידזשי עלטץן, קדערם דאימת כיץ בקדקףםאבל
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 אפי' בקדקים ע~זהם ססכינן וש8יר ישחיפה הל' דיורעות וכען כדיק,לאשדצפ
 רנארכם יפעפ אי' קע'ה(.-- סיטן ב' הלק יצהק *ר שות ץ )א ורגן,לגהדה5ה,

 לכתהילה קשומפ" ררסאוש'ט הבאונים כאמטת דס"ל סש:ם הייע לכתחילה "שחפולא
 אצל סצוי' רוב אטף' לא בנשים אבל אה"כ, . ארברקע פטך על בריקהבלי

 בקדחיכם אבל שאה*כ, בדיקה פמך על ל:תחילה, לאשחופ אסור" שוסהי'ישהי8ה
 אה"ש רסיר סוצום ישאה'כ, בדיקה סמך על לכתחילה לושחופ אפוריי אגש"נ8
 ללטש וא'א כרונה, בנדי . שתך עבודה הא רם ובקבלת הדמ *בל טהןצריך
 אהופה בשעת או שח*שה קירכם האבנפ ללטש צייך וע*כ , *בלה שחיפהבץ
 כלאש בלטשת אי' הנהי עביד היי השחיפה וסקלקל סוסהה "רע רח5חשהשש
 הוא אש שה*פה קודבם לברקו צריכי' ועיכ רטאש"מ, על ססכי' :לא ונההסטץ,
 )קע"ת וריק, סוסור', והם ברקנום אם לכתהילה, איחפי' נארם ם ובכה'נסוסאה
 . וה(, תי'כין גשכ קשכתב ל'א סיכץ הי*ר טיפך שבפ אשית ועיין פ*ו, "סי8ן חארח ושעריםבות

-  
- קעא* סום" סהרו'ון האושה טרדכי לבהצי שו'ת ועי'  אי בצ'ע, הניה טצות( )כ~י ארכם הי בס' רהנה שסעתי, נםע'ר( 

 כתיבת סצות בקיים וכנת טבשלוהו, יחער בי סצוה או עריף, הסובחר סן8צוה
 אל ראבחפץ, רהא ףל וא"כ יע"ש, יות" סהורר יהי' אחר יכתבנו קשאםפשת,
 המציה להפקיע הככים רצי לא סבשלוחו, יותר ט סצוה וטצד א4להם קרבןה-ם
 סו*פ טשה )וירבר - ורו"ק, ישהפו, לא סצוה סיך כאן ר*5ן ריכא טושא'כ8הם

-ויקרא(.  כתב וברכה ח5ם פל בם' פגה 
 עפ".

 סופר ]חתן האהרבים הקירת
 1' סעי' כללים חטד שדה אע פ-ט טף ל'א כלל נרקנה כשה, אות לפ*עענין
 מ"ה(, סי' היויר סהרי"א שו'ת )ועיין עשה בסשת לפ'ע אריך דלא כץ[אא

 בקראויכם לפי"ז א"כ אלפ"ע, דחאוף יושחפו לא רנא1ים פעם רביאוחקמפוראר'
 ס"ע דהף סשום אדרבה רהף יא, לדעתי ובמח'כ עכ'ר, האוידי לא ס'ערהוו*
- בהנ"ה(. פ"ו סימן ר' הלק יוסף רלקט )ועיץ יושחפו, רלא סכש*כ-8*כ  
 ראסו טעפם אא להל' טעם )ד;ישן( . הבישם ערתת נשם סטא צני ארץ ובסיהא(

 רק סוות ואינם פפוחת חשים רחבהת, שהזמ"נ ס'ע ד?י מ5כ בשבונלחש9פ
 עט*ם שהיפת כמו רהוי וכר, ישחום ?הם אץ יכן נבלה, כל דל*ת. הל*תפ48*ת
 הף וא"כ שבת, דוהה קדשים ד,שהיפת סאמם היינו בקראים, באירה דשדרפתןוהא
 הא רכריו, על הקקשה שאול הפארת בם' א~ם ישד[, אשאלדה ל~ושראלנחיה ובם' י*פ, סימן יהודה קול ח11'ת ]ועיו היבות ונארם הוט'ב אשלאסשע
 אכחי הש'כ יל(, הרסב"ם פסק שן כיי ממלה )עין ב5ילה קראףם איהפי'.אץ
 שנה המאסף ]ועיין עיי'ש, בנארם כשרה ישחיפתן יאעפ"כ אוהזסצ, סשערוי

 בד*ה ל' אות והוראות ברכות אוהל ואוהלות סור ובשית .נ*ד, סיסןושביאץת
-1ר*5ררן*  אשףת )עין עו אלפני חעוידי רנארם א" ההל' רבף .שתי' טה והנה 
 סשחיפה אוכלון האקוה נם אם רא'כ תטה, וה "פ(, -פי' חאףח אשלפהצאירי

 לאסור האץ י ובאסת כטרע, בנס' כותי בישחיפת ראמר5 כטו יהכקךר דצ8ל _י
 סימן חיב יצחק יד אב'ת *עי" כלל, מא וילק ולא רברע סרסתם ענין,בכל

-קג-ר(.  האו*ח סבץ פני אש"ת עיי ערבית, ספעם הוא עור דלפני ה8עם משם 
- חשגסףל. קקםפחץ  



-

ינם י1םףבנלי

 טשגיט ומארץ * נויכום ושנים יטים, ברוב : טשטיכ( יתברך אסיים,ועתה
 וטוקירו, אוהט כעףרת לא, וסיטק נדי נד טצמם,15

 שווארטץ הכהןיוסף

4 קמ"ו מימן-  

 בטשטצ וראה הלנה, של לעוטקא הורד הורב, בחקי העוסק צרב, 5ה9שלום
 דוך סףה וס', החתץ בתו"י הטופלנ האברך הרבני כבוד ברכהישימן

 תע-א, טאלהניע;( ן י פ ל א בק"ק נ4 וואלףפנחם

 השיהמ סשנ, ב8טוום קועייתו וע'ד וכר.. אשה4יו, תטמם אמוי,ראיתי
 ושוחם חתב אוידי'; לר"ש משכ"ת האיך וכו', ב45ת עובי החטץ ע5 ה8סחאה
 החבורהי סבמ לא' ארש חסץעל

 דה-

 דמשמ' ר*ש סובר פ"פ( )דף להלן
 שזופה, אחר עצטו למעיך שיכול כיון וא'כ הדם, אפיזרוק ער סטנו ידיהםאת
 דמירו 54 לכאורה הנה - ? ממט ימשוך. ההמץ בעל דשסא ההר'םהו'ל

 החמץ בעל זה רק פסחה הקרבו שלא א' עבם עוד נשאר ולא אהרונהבהבורה
 שלא צרמ' עכ*פ שהף טסנה ידם למשיך יכול" איק :שניהם אחד, עורעם
 איוב לו א8שר יה" לא א"כ ימשיך, לוצד' זה :אם בע6ם, בלא הפסחעיחו

 ק"ם", לר*ש הכא דהא יא, אלם ! היהיד על פסה אדחפ" דאץ פסחטעשות

 יוסי כף סבר דר*ש צ"א בדף כמבואר היה'ד, על הפסח שוחטץ סוברהשידי
 א'א לוקין האיך ל'נ, במפין החוסי עפימ"ט י"ל אך ? קשה אכהי תו'כע4ש,
 דהצ5יה בפני .של* דבטלנו גפ, בעלה לה ישלח דלמא התר"ם, הף האשרנתה
 ע5 "טאל די5סא ההר'ס, הף הא יץ, למירששתה טלק" האיך ונם ? לספרע פנף'תץ'ל
 כמי ע*ע, נדרתו על שאל שוא כט חזקתו, על אותו דמוקטי' ותירצו ?נדרתו
 עכשה שההש חזקה, על אהעה מקמי' בנפ וכן וה5אה, טעתה נדרתו ישאל לאכן

 בו יעטור אלא יץ ששך שלא אחיקה דאוקמי' י*ל כאן כן וכטו ע4ש'נשואה
- שפיר. לוקה ולכן על*ו, שנמנה עתהכסו  בזה העיר שכבר ראיתי שוב 

 פהדו'רע יב4 בשו'ת )ועיין פסחי' למם' הצל"ח בסקח זצ"ל לנדא מוהר"יהנאט
 וזה בשבת, פטח ערב בחל דמירי די"ל שם עוד ב' והףיש שם(, ובהנ"הס*א

 ואם הפסהי על יחידיהי'
 ימשי

 וא*א בשחיטה, למפרע שבת חילל היי טטט ידו

 י'א[. סיסן )מיגעפ( יעקכ הלק שךת, ]יעיי' עי"ש, תדאי, התראת וריי ססט, לסשוךלו
 )ריש מקונצת העדפה לפימ"ש :הוא אחו, באטן עו נואהולענ'ד

 לא דהחר"ס ההר"ס, ל"ה .שוינתה דבא"א הנ"ל, תוסי קווטיי לתרץ כתוטה(טם'

 משא'כ לא, או שותו4 רצה אם בנדר כמו זה, דבר לעשות שבידו היכי רקדיי
 שבעלה בידדה ה" ל14 הלא והתם בהוו, ול"ה אהים נדעתכשתולה
 ]הריז עיי*שג תשר התראה הף א"כ פטי',. שתהי' עדא ויבפלט נפ להישלח
 ו5טא דל"8 .שבר, שפיר דהשוהפ הנ"נ י"5 ולפיש ה'[, אות נ"ד סי'לעיל
 שףת )ויין וק?ל, דשוחט,. בידו .הוי לא דמ החמץ, 6 עויש סהחבורה א'ששץ
- י"ה(. סי' מהד:'ק שלוכםש9לת  הרנם' קוא4' ליו*ן בשץ אמהתי. . וכבד 

 אטר נאגא - בנמנירנ שם דא" הא על, יאהק' תיסא(ז וכי )סוד'ה י'אבוילין



 ף ם יו י ז ננרם

 טרפה דלמא יליחוש קט4', דאמ"ר הנפש, את משרג בת"ר( )ד4ט*'אתי'
 בתום' והק' וכו', לי' דבדקי' תימא וני בת"י, דאזלי' מעהם לאו אלא)ההרנן ה-

 שפמקבשצ דבף לפי אבל עי"ש, בת"ר דאזליי לא אי הת4"ם, הףל מקוםטכל
 ודו"ק.-4- וודאי, התראת שפיר יהוי טריפו4 יהי' קהה דהצה בטיו לשה דהריל'ק,
 קוער' עד"ז לתרץ שמעתי זצ"ל אר"( סול )בעל מאוה"ג הנאץ אאויקוביצם
 בשמנות*ה נדה הוושקה פ' קידהצי' במם' דא" הא על ב'(, )טימן בתשויהרם"א
 5א ולמה ע4ה, ליקה בעלה אטרו למה וקשה גדה, מתצום עלי' לוקהבע5ה
 סק'ב קפ'ה טימן ביו"ד ]והטו"ז עלי', בא אם נדה מערם הלקה היא אףאטה
 אות כ"א טימן לעיל ועיין עיי"ש, לוקה הוא דאמי' קמ"לי דרמתא דאדדבה,כתב
 הוי הא לוקה, דבעלה כ% אמרי למה הדין, נוף על קשה דלכאורה ף8לא'[,

 ל"ק, הנ"ל השפמקב"צ דברי לפי אבל לדנריה, אטתלא תרען דילמאהתרס,
 אטתלא רעתן שהיא בידו הוי דלא התר"ס, ול"ה אותו לוקי'דיצפיר
 ולא לוקין אותו דרוקא הרמ"א, נ,ו,צי' שפיר :תורין וא"ככסובן,
- ודפח"ח. אמתלא, ליתן הף שפיר דבידה התר"ס, הף באטה יבאצלהאותה,  
 סורר בן 5הייג יכולי' האיך שהק' עה"ה ההפלא'ה קהצ" נ"כ 4שב .שובזה

 בסנהדרי' דטכיאר התר"ם, הף והא איתו, הזהיר א"כ אלא עונשי' אין האןמורה,
 בשולי ט"ה סימן לעיל ]זעיין ל:, ימהלי דילטא וא"2 ח'( ה?' טמרםמהל' בפ'י הרמב"ם פטק )וכן פטור לי למחול יאמו אמו ושרצו ומורה סוה* בןע'ח

 ואמו שאביו זטוןה סיר* דבן בידו הף לא דהרי לק"מ, הנ"ל ועפ"יהיריעה[,
 ראיתי שוב ב:ה[, א' אית האחרץ בדף נפהלי בית סי בסוף ]ועיין וק'ל, לו,ימויל
 ע"ב( קנ"ד )דף אהע"ז בה?ק עיי'ש נן, לתרין ג"נ שהביא אפרסמץ נהריבשו'ה
- ודו"ק. גטרא,בסה"ה  

--  

 - קטיז סימן-
 בברכת ויהברך להייכג לאלתר צדיק.' של בפפין יכתב דמאזנים, ייחאבריש

 כי עליו יאטר אשר מוה, בן טזה ההע הרב ידימפ אהוי כבודשסיט,
 יציה ט ע ל ע פ ר ע 11 האבד'ק מי, טאננענבוים טשה מ:'ה וכו', זה,ה1א

 והומתק עפה, במנילה אלי שלוחה יר צחפה, אמרתו לחכי נמלצוטה
 אם ו?(מעיצה, להלכה טפיקווצ וע"ד - . . . וכו' להוופוע ועייהו פחולחכי
 וציורים פ*חום או הגר אות*ות "והשסערדרוקק" בו שיש נ"* על גם לכתוב.טחער

- ? מגה המיר אם היטב. מכרוריעצטן  דוחנו, נדילי לפני הדבר הצעתי 
 טאבהעץ מיהת לכתהלה לאיסויא לפהצוט לפענ'ד : ד~רב שבהם המטחדוהאחד
 ככתב והוי צובע, שהוא ספני באבר מלושרטט ליזהר ויש ר, סע" קכ"הסי'
 ,קצת' נראה מ'מ טבה:ץ, דמשרט8 ,אעינ בא בשם שם ובבאה"8 כתב, נביע5

 צד באותו ממש כתב שם דאין אע"נ לחוד "נראה" מצד דנם הרי עכ"ל,סבפמם
 במקום היטב שנריאים וציורים אותיות נבי כאן ומכעינ כדגב, ע"נ כתב מקףמ'ם

 ס4 8שוט בנט ו?ין ברור, נלענ"ד כז כתב, ע'נ כתב מקרי דוד*ר ממש,הכתיבה

 שאץ שבניר דגעבדות צהית *צאר או חמה צורת ההצם -לענז פטק"בקכשד



תא ף ם יו זי נג
--

 -- וחץ. כאחק טתה מקש ח%א שוה ע", נפ "54מב
 ממט 5אצ ע% ששמ והא מת נחת ב1ן דיר ואשרל(

 ואת ששל וארת קי --- עבי? ואי ש ד1ת ב1ף ש"ח פאףהשך
 *א שק. שיע ק ט1 נמטת םקה שאץ ד% 'ה' קמפ ס" יבמחח
 אמד 'יא ר השת ומית ,םץעה, %א 61שמלל

 ה~
 קלם נך פע

 כח1אץ א'כ דנט, בכתצת של"2ית דב1גן השוס1' לארשו' ש י בוהחקר
 חשיי עישש, ש%יח 5עח1תו 5מ8ר 5שות יט5 שן בעצמ, לכתיב יט5הבע5
 עיי' סעי, מהר קב5ה כא5ו הד אחת אות בו המה וק אס דא8י' ניוןבס'ת
 בס" דש48ת* מדברי ט'ם 5עא1ת, זנ5 אדם כ5 זה א"כ עשה ס" רישבטרו

. 
 סשא

 ס"5 ד5א נראה ושש שליח, טאשר משץ 5א טא9 רחוק שהש דכיע שנ'מקיו
 כסברת הףא ואי כזה, ספופק עצמ השלתי אטנם רגילי ומאיב הא1אלכסבות
 פוצאין הים לא עבד, מצי דלא טי5תא בכלל הוי סשם רהוק וצהיא כיוןהפלהי
 שני יש5יח עהשה שבכאן שהשליה שהדין דהשר הבי על ג8 בש5יחת ורנ5עוידימ
 אן"ת ועיי נ9(, הנאת ש'ח מכבוד כן לה1ר שטעתי )תבר דגפ, נתעחבטקום
 העיר, נ"פ סי' בתח1' שיערעק'א מה ]תורע - יה"ק. כ"ח, סיטן רצ"הברכת
 ומהחמם ? באותיותיו כוצגה ווי הא השס 5כהונ טון4 איך כדיבור כחיבהרלט'ד
 בזה קפידא ליכא וא'כ סת'כם, לכתוב צוה ר,1'ת ההרי בכך, דסצותו הכאדאמאני
 א'כ קשה 5פחז אך מ"נג סימן ב' לחלק בהשמטות ח"ם דברי שו'ת)עיי'
 ואיך רגושלחי רק הטציה טקיים הש4ה דאין שליח, ע'י ס'ת כהיבת להתירטנ"ל
 כלי ס' תין ? הטשלה נשבי5 השם את דהונה איסור על לעבור טם42הוא

 ז'[. אות ס"ד דף )ראה(המדה
-  

 קוטע צשרים של דקרי' כותי ביד טצא ד', ה%ין בטס' שהק' ומהג(
 ס'ל אמרי' איסוך' באתחזק תט הפוסקי' 5ארטת מות*, אכ6 טהן אהד ח51ראשו

 ומחצה כשרות צפריכ( מחצה לו היי דילמא ניחוש א"כ לקולא, סה'תטפיק'
 דרבקק לויסוד חושש שאעו מוחוי ו5רדת עכ"פ, מדרבק אסר ד5רקטרי1ת,

 ומחצה נשרות כמחצה רכה"ג קושיי כאן דאין נ"י, הנאון מו"ח בכתביראיתי
 ואשם חתיטת, סשחו אחת חתיכ' כטו טמיש הף דזהו מהית, דאסור פא1טאטרישו'

 "8 1טא קשי( הא קשי' אי אטנ8 ! פשופ וזה טה'ת, טפיקו דהף יכיחתלוי
 או בר" מושוס 4ר :פי5, אש סדרבנן רק במי5, נאמת רמה'ת כשרש תב15

 קא1ה 5א מ נם אטנס ? מוחר ו5הרהו אסור לדידן וא"כ תא1ב דברסשום

 וושח"כ שכם רא אמר גופא דעה ע"ב( ירד )דף גיאץ במס' הסנ9 ישהעלה5פ4מ

 טחדקי', שאינ' עכ'פ איכא דטיעופ' :רק באחדק טידי דבאטת כיון פעלע'ר,בד*ה

 רק איסו' 4נא נמי דלרדן היכא אב5 ראורחת', איסו' לענין רק דר"טי'5א

- ודרק. איחה וא'כ דך"שי'י לאמירבנן  בהל בתובה הקוקך כי נזכרתי ]ארב 

 ד818נאק הגאץ 5אדט"ר אשיסטק נה" נא1"ת גס ס"ג/ סיטן א' חלקהלפי:ת

 ה'י אא י סיפן ראאין חלק רערה שקר בטנשע 14י' 1'1 טיכץ ח*ידוצ"5

- "ב[. אחן 8'ה נסיטן תם ה', אות מטוסיטן  ח5ק יצחק יד בששיאן וקץץ 

- הו51ץי* ט"ש מד"ה ק5"ז סיטןכ'  על נם דוערות אתה עי 4 הי' ודגה 

 קנצי נעת אשים ע*כ טא1 שחד רנני 'ען אים 5פני, הציע חשר רבריויתר

 רומוקיי ידידו בד"אש ואהשאר5טילי4
 שווארטץ הכהן יוסף הןנברו,



4י יו%ףגנזיתב _
 - קיץ סימן-

 הרב יינ"8 הייץ הי:ינ"' חטף י:י: ט"נה' לים שלקי יתכיד "שנישבצאיע
 טו"ה וט' צאצאיו. יהיו וכשהו ח1%, כ5 בו ישיעת לתהלה, חמשרסם דוי"בדגרו5

 הש'1. פ נע סי פ ביק מץ' נרינוואלד*עקב

 אין להתיר בתורה הט8ורץש דדבר שכ' הפרז על עפהק' סה ע'דא'(
 לא חיאסו לאביו דכ' אה;, סקחב טץל כהן י"3 מ?0א לאשר, חכדל בידכח

 ויקתב לרש דסיל דאף ההוס' :כ' היום, כל אומר ר"י יצא, לא המקדש ומןישבש
 לא המקדש 0ן אסרה שההורה טאחר בו, מרו איך וק' ע""ש, חככרם בו מרט'ס
- ?יצא - י'ב[ סי' יעקב חלק אה'ת ]חציץ   בעפהת כן הקשה כבר דגה 
 זו סברא ס"ל לא יוטא דתוס' דעכ"ח סזה והוניח נ"ח. סימן חיו"ד כדער"ח
 ודבף דעת יוסף ]ועייו קי"ז, סי' ייד של0ה ליקופי בס' דבתו ויגאעהוש;

אמשי
- ו*)נב[, ד"ה אוצ"ה סיטן ייד על  הפר8'ג כ' דכבר לק"ם, לענ"ד א%ם 
בפתי'
 ההירער בקרא ושט8ורש היכא חקא הטו'ז דט:נ' ט"1 סי' ח' חלק כול4 -
 היצא היתר אבל ה*בה, וכדוטה מכור או יוצא ש0פורש נבלה מכית כמן5נש%י,
 עי*ץג לאסור הכסים יכל: שפיר טדות בהנ הנלסד דבר ש זה, כטו הדהשטו

 0כלזל למאי ט', סי0ן יהחץש ל0טה ישףת ט"ו, סיטן נפהלי ב,ת שו'ת)ועין
 חכדל ורק אונן, 0קךיב דכח"נ בקרא מפורש אטו הכ'נ וא'כ צ'ס, שת יץסיטן
- וקשל.דראו,  דשגירה טצהע דטיעקר היכא רק הט:"ז, ל"א דע"כ ועוד 
 לקאמו השפשר לנ0רי, נעקר לא דהפסוק היכא אבל הפסזקי טקאם ולאלנסצץ
 בחול דסתקאם בשופר סק"ה תקפ"ה ס" באו"ה הטז"ז וכמ'ש כן, ל"ש צדבאים
 בסס' בעצסו ר"י נ(י' דריש המקדיצ מן המסוק זה דה*י הכא, וה"העהץ8י
 אבל טזה, דרשי' ג'כ אתן דמקריב דזה רק המטה, אהר יצא שאינו י"ח,4נהדין
 קי'ז סי' יו'ד שלטה חכמה בהנה' ועיי' לתקי, יכיין לגטרי נעקי לאהפפוק
 טתוס' דהורו כהא ~טרה מיירי לתקן יכולי' דאין דסצימ מתי הני תלבווג
- ודךק. ל.ה, בכותת ווש"ס כל, ד'ה נ'יבסות  או*ח שערים כית עב'ת ]ועיי' 
- עיי"ש קנ"ד בסי' לקמן בזה יבא ועור - של"ד[י8יסן  

 אטאי לדקדק הראש דכ' בהא יצחק, הכאר קואש" להר'ן ים".!ששמ(
 ח'ש דלר'ל טעוום ח"ש, נקט ולא וט' בשר "נדת' וותך חיין( )ריש הנס'נקם
 במעופ ישהי' עיפה ש0א ניההצ בכית גם דלמ"ז דוחיקו, סהני ולא טדרבנן,אסור
 חילוק אין דאחזקו כיץ דכאן וכ' דיהזקו/ וליט טדרבנן רק לדידן דאטרבהוש4
- ! לרבנן דשרא'נץ  נ' חוק יצחק יד בש:"ת א' הכם כי ואם כתב, יפה 

 מס-ש דבריו, דחה נ"י דטאלמאמוא והנאץ כן, לתחן ג"כ רצה ד'( אות קיכ)סימן
 4יי, הערותי בחידושי אנכי אולכם ,ך"ש, נזהר לא דהכותי דרבנן בהטיןדופנ"
 שתטהו יו"ד מפץ תוס' על שהק' טה לתיץ )שכ' זהמהיש"ל על זאת . הק'חשגא
 שסא הוס' סקאע לא למה וט', טצה 4שם שסך לא תא ושמא בה לצאושוך

 וארן ורהה, דרבנן עראור שמא מווקש פסנה( לאטל כדת לו שמתן דיא5ההמהנה,
 "שראל עעי בס' כ' כבר אכל כתיבי, %א הו*)יל התיק לדעה בזה נזהרהכחעי
 יחור בה סדקדקי' הרבה שהחויקו סשה כל אסר רשב'נ דהרי דלק'ס,בוילץ
 דל8א היק, האמ הטב"נ הכא פרך סאי דאל'ה, הת"ק, פליג לא וע"זסי,שראלי
 בדגי 58יגי דלא וודאי אלא מ"שדאל, יההר בה טדקדקי' אע' דלרץיק ש5ע*ייהא



רט ף ס יו זי נג
4 - - -

 הקהש" מתרץ ולפיץ 9י"צ, בנ4 אע כסו נזהרי המה דרבק באהאור אףוא8כ
- נכון.על  דיטניח( )בד"ה שם כתבו הוט' רדוי במהשיפות לתרץ ניאה ולדעתי 
 לכותי *תא אי אבל לתקן, לו יש בא*ר כזית חותך ע4 לתקן קרכול זץדכל
 קרכי כיץ אבל( )בד'ה לקמן נם וכ"כ שף,קמן

 ל1 "ש בשר כזית עא לברר
 עהי' על לחהט יש אם אבל איפשר, דאיפשר היכא רק וסשמע עי"ש,לברר
- ה?'ק, זה, בלא גם הצרי לברר א'א באטת זו בתרא,בסישךפ  לא ועפיט 
 קו8ע דאטי4 צפריס של ברקוף' שהק' זצ'ל חרז*ס בעל הגאון קהמ' ג8בדבנתי
 וההל דאיטרא, וטרעופא דה*תרא הנא איכא דלמא לז, וטתן מהן א' קפלראשו

 דפהזר ביבש יבש מב.מתערובות
 לאכי

 מיה בהיחר אנל הכוהי ונמצא סמנו,
 בזה וכמטאו א', קדשליך טבל. ביהד כולם א' אדם לאכול אטר לדידןום"מ
 סביר-בן, לברורי דאיכא דטה לק"מ, הנ'ל ולפי ? פ' ס" יר"ר בעב'ע דעותנ'

 סריי*א בשרת ראיתי התוס', כמיש וה בלא נם דמותר אסרי' אפויר דלאווזכא
 ]דף בי סיץ שלמה יחע:ת בעל הגא:ן קואוי' לישב ער"ז שב' נ*א סי'חיו*ר
 לאכול גם יעבר שקיא לאהזוקי דלמא ניחוש וכו' כדת הותך מהני מה ע'ב[יב

 4ב(1 סע" ל"נ סי' בשאך )עי' סה"פ תענה רלא לא: על דומכר כמונבילה,

 ערכול ומן כל רק בת:ס' תי' לחד וכו' כזית רה:תך ז: בדיקה נ"ל : בזה'לוכ'
- עי'"ש. שף קטן לטתי ליתא אי אנל ולתקן,לברר  הירהטת ק:שי' ]ונעיקר 
 לקמן )עיי' במקו"א ה*יכתיושלמה

. 

 קפשפ סיי ח'ב יצוק יד ובשו"ת קמ"ה(, סימן
- א', סימן יעקב חל9 עו'ה היין - י"א[, סימן שמובמכתב  

 למית סדהושש : בזה'ל הק' כ'י סערענטש הנאבד"ק הרב והנהג'(
 8ה הא בכדת סני ומך וא"כ מותר, רח'ש לר"ל לטהי ס"? שמא סהששעכ'ח

 דברי ועפ4 ? שיעהיי' לי' ובציר סצפרף אינ: הקוימם ובין ההנונים ביןקשנשאר
 ד'ה קעש סימן ו' חלק יוסף וילקט ]וע-ן ודו"ק, היטב, מהורן הנ"ל ישראלהעיני

-והרבמ[.  לו נשאר לא ואז בשר הכדת יבלע דהטהי הגמ' כ::נה כ' י"ל נם 
 קשהק' הירהטלמו על הקושיא ניכ סתרצים ]ועד"ו עובר, רנ ובבלע השיגיסיבין
 דנא*אר יען מכדת יוהר לאטל צריך הרי דהרש, ל"ת דמצה עשה דדד לאלפה
 תרך *הטור עהטה מכזית, דהינו המצוה מכדץ יוהר שאוכל ובמה העיניס, ביןנס
 4דש, של מצה כדרג דיבלע אזלית היר:שלמי קושי' אך - ? עדל'תקריך
 וזרץ -- ודיק, עדל8ת, ונימא חדשי של :הלאן טצה אכילה מצווז טוןדאיכא
 אודו הא כי"ל, ליותי ס'ל דאי לק'ס, ובלאףה ק'ע[, סימן ר חלק יוסףוי*פ
 דאכלח החניכ4ם, מבץ חהן צצהישו סתס. כוית שאטה מקוכם דכל ק"ג בחולץפ'ל
 וחוחגי' פיהועפ סתם, כזיוע הותך שאמת! הכא נכם בידאי וא"כ בונן,במעיו
 - ירקי נכ*ט, נטו העיכייסי מבץ חוין כדת, במעיו ערור' כ'כ נדו5 כיתלו

- ה"ו[. מאחהם נם לוה]ונתעוררתי  4שנ יא חארח יתרא זכרע שו'ת ועין 

- קנ"נ. סימן טהר"ת חאושח מררכי לטארבשרת  
 חשדבם טחערת כחעי מצת בנמ' דהק' הא ע5 להקעו:ת הניא ואשרד'(

 אמהעלה דעת חווחע לפי וק' וכר, פערטא בפסה יריח בהיוצ*ו
 להתת צרך מ"ע לקים אבל בלאו, רוקא זו לקולא מדיה דספר'א הימב'םעל

 וור*4י כרהת צריך התורה שאסרה בהמ'ן וא8כ ביוע, ספק ולאוודא*
 הישוא סעה, רד*ו ג*נ להית צרז סצה ובמצות מותר, ספק אכן-חסץ



-- יוםףגנזירטד
 מחרת מ4ט נחטצה לא אם למ טפק שאפף סותרת טתי מצת ללימרצריכה
 והרא סצה, הדאי להיות צריך חכה ישהת4 תאנלו בעיב בטצה אכןסס8יקא.
- ? סצה לרדאי נחשב מ בה יחנא דאדם קמשל יצא,דלא - "ב(. סףעקב ח* שו4ת ]ע"ן   ורמעתי דגומ', בסי' ודשנ-כתי בזוה, עטרתי אנכי נס הגה 
 אחיכ סצאתי אולכם בספרץ, אלי תקמבוע והדפים במלץ, א' גרול רב לפניהדבר
 דוצא טוכח דסשס א'ש לאןשד : ישכ' ג'( )אות צ? סיסן א' חלק יצחק ידבשושת
 וססקיש סצו4 בחוקת דהף אעכיח ללצסרא, ניסא טדרבנן עכ4פ דאלשכ סצה,בהד*9
- בוע דעצאפאר8א  פימן בח*צשח וראיהי דברים כהשיב שרה לירי בא ]חעב 
 לצאת, סצה לטחי לו באץ סירי דעכ-ח כין ותי' ק, להקאית נשכ ישהמאי

 וסושני מאויטא, דגס' רקישה וישסיר הוא, ספק לש איכ לטסצך "ש דעץכק
- רגכה[. ורוא בושימר, בקיאי לארילמא  לסעלה חים שרח נקת8רם ועין 
 )אהטרארף( אשמואל באר וגשרת ר, פיסן ישבת( חים עוע ט' בשף)4השר
- בפי'. דשה מסיסן  1 

 וחו שלום ט9 נטש~ם, העעי וחים, בבני ישמש, בברכת אמים,וב1ה
 אוהע. *הזץ כעתית בגבולו, וחסד חןבחילו,

 שווארמץ הכהןיוכ?א

 - קי"ח סימן-
- שץ מרר ישק שוש 118 ב' יש בו-  

 לו רב ירע פ-ע צ1ש תזיכ ההע הדכ הץכיבי יעש מםי שיי 4צרהשלום
 תוא, א ק ר א כ א ס האבהיוץ ניץ, ריטש םשה טףהומ'

 סשש ר ע שהי ,שאמשלת מה יינצרהי לץי ב0נההמן עמי( )דף לסהם הוההלם
 קרוישה אומר" א*ן 4ר* דכני הגוינים, תושו' בשכם חארץ( סכנף )בד-ה שםהדוטי
 חיפחש חשת"י 1 אה ממנהג שסעט לא ומשלם סאור, פלא ההא אושר 1 בשבתאלא

 יטלסה של ים ס' בסקש אעדפפו בכל לבני חא נמ שבץ "לוקים בדסיארםם צץ(י שת שס תוס' בפפע )עלת מקום באצם דבר כיה נמצו4 לא שוניםב0סוים
- ?1 כלום טשה מכר לאכ4ק  הענ*ןי על ובזסמ בעהו ח-רושתי ווקרתי אגכי הגה 

 חתשמ ברעהות ועיא8 סקשב, סוף קכ"ה מיסן בטגשא נוכיו הושס' דברי כיהמשש4תי
 פ84 סי' שבת בהלי ףל סתעא קנחק לרבעו הם?ל ווע אר בס' ג4כ הובשוץ הא* דגש9נים תושד דברי כ* סיערברא( נש יצחק מ' רוהץ )עץ טדעתיחשדףכ
 בפ4השצ רחסים כשא בם' וליה החירא סרן גם תתץ( הם' סא*ן עי"8 הצדקתךבפ"
 הגהלת דברי על ומפלפל שהאוז טעץ"ש סארח ף הל' מ פרק פופחכשלםם'
 באי, כן דיום נם עהמ'  שאיעם ומה יה4 לעמו שבת איקף נמי יףט אםיעקב
 ימת עד כל סכל בח* חץמב שנתבשל שניכם טאה כסה לשת% בוודאיהנה

 טחרש אגת"שבו אדהכ אפי' השיב המנרגים, אלו נתב8לו או בהדאי דל,ההשבץ
 ורבנן .הא5י*רם ביכר רק בכם נהמ בעד4ר אשר המנהגים באלו עו נהטלא

 עכאיז נדי %א שנז גתלת לאריתא מטלקא סערבא בני ש8ציט וכסוסבר4ר,



-

יסה י1םףננזי

-המ.  נרשטן רי דגאץ הביא רכבר להקשות אי! ביש"ש התכר שלא שה 
העני הגחל רשא צתאת פי' החם ארחות לספח בהקר5הו רפהתת( גסי )בעהמ'הףל

 עכ'ר. שם, דיבא שלא ובתוס' הגאונים בתשו' חלוקים עאג* ידו5מצא
-  ]ועץן 

 מערבי' .נר קונ5רם שם שנרפם לם"ק( עת"ר )שנת תו'ב בירוא1לים אר'לבמאסף
- הערה[. טקומם ואת סאור, נפלאים אש8 ודכריוביאייצ, ושרניא 5זרה ובני טערבי כני ההיל!קי על נוסר והוא זצל, 5קיפוב הנאץבק5ם  

 נשספ ,אלא' וטלת בחוס' טל קל מעות כי די'ל לי, כתב א'וחכם
 קתשה ,אלא אומיים א~ בני שאת הגאהים בתקי' כ' : בתוס' וכצאלסטקוטכ,
 מיוש בשסי אוהו שמקרישי' כשם הקרושות פוההי' אט דהלא כך, וכינהםבשבת',
 טלאכיפ עס הסמ"רים ובטסה בקורש, שמך המקדיאר' קודש אש*6י ערהכסוד
 קררה אומף' המלאכי' אץ שבשבת וכיון ישלשו, לך קרד,שה יהד סעלהדשצני

 כשסקדיש.' כשם שבה של בקרושות נאמי אן בתוס'(, שם )כסבוגיוקדושה
 כלל, כהשבהי' הם אין בשבת הלא וכו', קורש שרפי ערה כסור ש מיום, בשטישתך
 קרוש עקתש הקרהצה רק ה8תידות, אלו יאמה. לא רבשבת הנאינים רעתעיכ

 בלא בלבר, בשבה קףוישה" ,אלא אומיי' אץ א". בני חה סיזץ, לא ותוקדרש'
- כטיבן4. יו"פ ולא קאמי רוקא רשבת צר"ל וה 8י' )ל5י כוץ, ר8ההפשעיד1ת,  שאמר זשל עהפום מה. סקאמינקא הגאה"ק בשם וק5סעתי חר5י, ניסי עהרהליו טנהדרץ התום' מר' ,דעתי : השיב )תיען( נ"י ירוחם יצחק חים ט' יגאוןוהרב 
 אגי נטם המלאכט שנבראו שמכ*ץ בראערת, שבת למע*ותא נק5תנהא5עפיץ

 אושורה ונסצא לשבת כנף להם נשוגי אררה. לומר 4ט החיות והתחילוכטחשאד41ל
 קחשה אוטרי' אין החעת של שביום אה*כ סא5א*כ וארה'ר, החית יחר בא5כתאז

 'כבר וה ]רבי בו, לשוךר כנף להחיא אץ בארן קרושה שאוסף' וביוםבארין,
 עאש נ' )ףף בראעהת בפ' עה"ת שהם אבני המפ1רסס ישן בסי בארוכהכחוב
 בשכני סצאתי ט ול"ה[, קראקא אבדשק א-גיק ר רבי רכבה"נ דעהאקבשם
 שבאו טשףתי, רגמתחיל ארק ל*ל נו5ח התהאר פתלטר יה5ר לקפ בסיהיסים
- הנ'ל. סנהדרין שבתוס' הגאגים עפש כשא פ.' לו שאץ יבתםט  שףלקט בקגפףס ל5לא. הללו טם' דבף הבאתי כבר כי מכותישיב 

- בהג'ה. יעישש ס'א" )סיסן עשד חלקיוסף"  ט"ה הצד"ק חגאט הרב וכטדי 
 בזה נשאלתי שטעות אץה יפני : כתב מחשלט( אא~פ"א ושעענפעלד חיםיסף

 והשבתי קגשהנה הפבמ להניד לא, ואם נהנ עדין דעה המגהג אססאמעריקא
 אומי' בשבת מ יוסף הר' בשם שגת בה' לא םא 5הכלבו הגראה לסר כילדגם
 ו*גחט הסלאכ" מקראר' השבוע בכל כי "טראל, עסך עם מעלה המוני ונצ'כחר

 למרש אפשר אבל יע"ש, עמנו טקרשי' והם העיקר אנחט ובשבאק עמהם,סקדיאר'
 בי~יד, נם נאמרה שקרושה ס'ר איכא כ'א בברטת הטבואר לפי כי כפשוטונם

 ביחד, קתשה לומ* טתקבצים הי וןום קדושת לכבוד בשביק א5עכ"פ אנהשרלפ-ץ
- *(, המנהנ בזה נשרקנה ססילא ביחיר קדווטה אומף' דאין לדידןולפרץ  

 4כ חהם %' )הרהע ג"י מטנאק דגאבריק ירנ"פ גם כיכ הנה א"הי*4
 ונם דגדלי לאאמו,ר גאסן תלמיר הוא ]כי נב; חביבורעיי ומהסת מי(5ימע5ברם

 התפוהה בישעב נראה לעניר : יז*ל רברוו נס אערדק שס(, דגמרל אטו"ר טקוס ממ5אמ



 יוםףנניירסו
===========:נמף--הד

 קרטת' יהשבי טא4ם במנחה בשבת עזרא שתקן %ק מפירשף. 6מם קצתה,ש
 הושכת במנחת הנוסח נכע על בזה תבא מתאפשים הי' לא הוצל דכ*מיכמשה
- עכ"ד. כ8ארמ א8טך וקדישצ" סטהתפועל  

 אצה, ליצלארם קרוב שזה נזגיתי הנ"ל י8לסה של ים בדבף דבהומיי
 בר . : בזה"ל מ'( )באות עט8ש הפ.' לו לאטר באלמר א' מדב נאואתקעיאהצר
 טהני'בבל

. 
 ודגה עכיל. ! באצבע א'י ובני עחברא, כדרך באפה בשףטר בב4עה

 וכולם כזה, זה ראף לא לפתיו, רצו אשר ה6 ורבים במכ"ע, הפלמשה הצנהר*שכי
 מאש הוא 2כן מכל, אהוב האמת אבל בסחפא, פילי והעלו קמגים ברווקשטכנמו
 )תההלף "בבעילהש וצר"ל בספרם נפל סופי דפשךה דאע דצהיצ חסי . מרשמך

 ונצחק, אגרהמ אטר פשז( )פרק דרשא בפרקי עכרמיש והפ*' "בבליעהה(,לרךבת'
 הנערה הביא אלא שבצינור', נגע שמא ראה דהעבירות על חשוד הוה העכדבנ.,

 בחצנע בחה~ה את חעיצש האהלה ה:נשה וכו' באצבע בתהיה חידחר4ה*
 ספקי ל~ף יבא שלא באצבע הבתלי' את להוציא נווצץ "שראל ה? - וכךוכדי
 וזה בא*, רק הי' לא באצנע דצצץה~בם אשת לדנציא זה קצטסהג חש18שרעב8ל,
 לנעול שטוצים כלוסר באמה, בצטר "בבולה4 טהרפ בבל דכני ה*שישכמשח
 ובמ כבתוליה, אושה ה*א אם לדם נח-ע ועד"ז הבראה, מבע כמ שנברא גדדךבי8ר,.
 ע"ו יבמת תום' ועיז ודו*ק, באצנע, ובתלים שהצציאו כלאמר באצבע טוגי'חי
 ראקששה, מביאה לאה נתעבהה ולט באצנע, כועכה יעקב רגם כתנה ישלא,ד-ה
 וב"שרש כ"ב, פיסן טריץ8ק אהע"ז טב9 וק4ושת סעאש, ראס שי' שאע סג?אחר*
 א8םש. *נסאשיעקנ

 עם, לרשק והיס הצבור, עם להתפלל סז כ4 להשאי3 ציך כת' צי סףח8שששת
 עאשרה לל אי! אשיי בו להתש53 סשצה בו, אאיטף ביתו בתך קמע סהרוש * שווש סיישל
 בפףשה שבם שד ועין כ!, ששף' יויד בו*ו שאפ" נ"כ שי ר-י בחש ונכ" שםוששץ.

 שכל, כיוידזוש מהרשס בבתי בידוי להתפלל טיגק ויו המפקשפ תל: ומ *שואצ שמוש,*
 תראי עא4ץו שמנה של קדהשה טבעיא לא קויש8ה, אמרו 5א גיוףאן ההשח"י אםוהסה
 ביזייות שפר" א*ן רךשב'א לשר' הסשרווה, ו"יצר קךושה אפ* אלא *צאא*וש ל*ואש.שרקך
 הלאשי' לשצהש היט אע, לבמ ניכ סאגתס נוצס' אחשבאו רם4מ8 יל י8ששהיי*שי

 אבל בצבוה קדה8ה לשמש לצבור 5ה-ך סרשירים . ולא סיראשבם, נבירז בעודא2שששש48"
 שפץם אין הסלאמם שבשבת סאים קרושחש וויטר בצבור 4רמשלל סיש"הק 5יבשמש.
 קויאשוש זללטר עופרה לכנוף צשטם ש5 היגיה קדואאש בלא ש1ר ועלפ יושי של4 *ציקףהאהנ
 ונטנים, לה4כת הוצם דברי כמם לפי'ז ונמצא שסעט, חדרה2 השרץ .פםקא לקייםנשיי.

 שאהתי )שנה דעהא חיימי ה*וצר לירי דגיע עכיר.-]חרףב גכו!ואסיתיי דבר יהשתאנאר
 ננר כי כללי קשה הדבר אין בזה*י: אי כותב בשס 4ב( )בצד שס והאיצ 11(ששם-ת
 ]בר4ן 4בגן מאשה ישיץק לפר בישראל' והעבורה התפ3ה אתולרחן במי וה עמןפהטא
 אלא נךישה שמרפ הע לא שבאת נאפנים טמעחח יט אהרת שכתב מ[ עשדהרפ"ר
 דצשאת א"י לבני בבל בני בין מנרגים דילוף )עין ויום עם בכל אפה ובבבלבשבן
 בטימות שגה, אלף לפני השראי בארץ כך טהמם ויו ועד"ק תרלהז(, וינה 8יללר,יאל

 וסכעףכ הם, יטורור אך התיהתמם כל ולפיץ הרוב, הע לאשאשכבל*ש
 שחליל"

 לו8בוש לט
 - אתר!. חכם לששית וירצה סמוהצששש



ימ יו* ננשי[

 שטעמ" עהית הארץ ,טננף השס' שהבש' הפטק ביי אסיםתתה
 הטוש במד' .ע6יסרד זצ"ל, טאספראפא*ע טהל"ש הגאה"ק בשם אעי לקויאשר
 אגא' כש"-ים טאור אאע"ה מאל בו כשף נשלה, יסוד כולם בתורה אשנכ8לואהץיהץ
 סאן, סממ עצמת כי סעטנו לך וגא' יצהק נגאל בו טשם לך,לך

 נ-

 בו
 6קר שנא' טטצרס אבהימ נמשל בו פ"ף נא, הצילמ אגש עאן טיד יעקבמאל
 אותיחז הד' ושהם נ"ף ט"כ וושיה יוראל, את *נאל הקב'ה עתיד בו צשץיפקי,
 לא ושעדיץ הכפידה לצדיק צבי טצפיס אמ ועתה גאולות, בד' שטעמ כברכ6ולחץ
 יוור' הושע ובימים במהיה, שלימה למ1לה שנזכה רה'ר ודפהיה,עשקיסה,
- אטן, רהשליכם צית הררי על לנפה "שפןרץ8ראל  רדיטך ניםך בזה חהנני 
 באהבה,הררש

  שווארפץ  הכודידטף

 - קי"פ םימץ-
 "פ"ן% הגשו הרב נמד ה'תיס' י:בל היטים בבי יביד %ת.ם' קיייהטשליך

 כשסש נ-ו פאהריללא ץאב טו"ה וכה מש:פם חב:רםיבר
 תעיא. ושיהרען( ש ט א ש ט 1 ב בעיר א2'יבצה-ם,

 שרבה, תפארת עפרת אסרו כבר *יבל וכר, עלי צ*חה כאשרעע1ירןי

- וט'. תטצא צדקה בדרךאפ  ורלל דיליף קט"ה פסהים בנמ' הדקדוק וע"ר 
 בהעלותך בפ' הנאט' יאכלהו וטרורם טצת דעו( טקרא זא"ז, טבטלות אץסש1ת
 על שטוע אש צ4 הבשר את שכלו בא, בפ' הטוקדם טקרא טיתיולא

 "שאירו דלא בלאו ורבק ר" דפ*גי ד' בתטורה טקאי' כיו'ב הנה - 7טרוריכם
 לעושה דגיתק לאו דהה טע1כם אי לוקיןי דאין שמ( בפסה )הנאסר הטקר ערמסנו
 )דגאסר תורררו דלא הפטק הגט' טביא לא וטדוע סעשה בו שאין לאו טווםאו

- ? פ"ב בהולין וכמובא ראישק(,בפסה  )הג"ה בושפט'ק עא שם עטד כבר אים 

 לא *שאיה לא במקום הנושל הסדמיסיי טעות הוא דנאמת וכי חילנאגשגש'ס
 ושם ל"רם אהה עישה 4תן הכ' בא לא קגי בפסה בהעלותך דב1תות?ו,
 לא רוימ הב, שמא על צ-ן ושס בערט אר ההורה גם לנד, "לאו רקנאסר
 ו8צחהי - ? הספרים לשבוש קקוה כאן אבל גרהי, וויא בא. דפ' הנ"לתותירו
 ברלקש ואנכי ע"ש, נהטדים דברים וכ' בוה, שעמד ק"ט טיטן האושה הת'סבשיית
 המש זא"ז סבש*ת דמצות דרבנן דפעטא נ"ל : הנאתי ל""( )סיסן ר' הלקייאק

 ריל כאמר דאינך, זהים בב' בטל כדת נל וסהוה סצה פסה בתב, ניפולמאיט

 בתרי נ6ל כון שכל 6טור, ואכלו זבץ שבללו והפ8א ורגיהר דםיגול עיה,בוב%ם
 נא דפ אסגם כף סיל לא והילל צ"ה, סוס'י יוריר הטור פסק וכך הבירו,ושל

 ניפי אריך לא נה דבבן רמרמ"נ לסוטשש טדי, סוכח וף'לא
 יביש דאהרי בהב,

 8"ת קירם דישואל דסבף ראאועים להני א'כ נה, לבן ולא נאסה ל"שראללווצמץ

 טית, דאהר מקרא טיומ 8ק41ה ו:2יוה טצה פסה לכרוך להם טחהר הי' לכך להם, ה" באנדץ

 פ"א[,- ס" טשזקאל בית צ"ה,וכס' סי' שלטה להם שו'ת וק"ל,-]הרץ בהעלותך,דפי
 שכ"ז נטס' טנשר הלא הטטה, את הכק השניע האך ש"עירוטה



 יוםףננזירטח
ל -

 נן דעה ? ע*ה דקא הכהן עד ואפו באה, היא תנאי על אש" חנם רקל5תי-ש
 דלקשם, כ' רשלח( )סיפ להרארק שפר אטף בם' שלבם ! דדוסנא כסא בטיחקי
 תהמ לבה הקללה סזכי אם רק בא, הש ע"ת אפ" חכם קללת אמף, לאדעשכ
 את מוכיר דששיט כץ רקללה, חל ט'ם תנאי, על הקללה רק איסר אפף עאכ הכרכד" אתטוניר
 כית א'ש ולכן טהברכה, פפי הקללה שתשל חדת טה א"כ הברכה רהינו מכ,הויפוך
 דקללה לחול אפשר ה" לא שוב מכ, הברכה הזכיר א'כ הנקי, אוטר ההדהכהן
- עכ"5. א', נסעסר שדוכיר הנרכחער  כאן דהוי בפארטחן, נחשה הענ*ר 

 בעלוע הקשדה השבחנם הדבר שק* אם כי ור* תזרעה ונקתה בפ" כתבההתורה
 פאיט,4 והחש חנבג קללת על" שהחל ויוסר לחשוב נוכל והאיך מבורך, תדיאת

 בזה  העיר שכבר נ'י טש י י ד ל א ל צ ב כע' החריף הב' טב"נ נתעוררתי]אתב
 תגע שלא מהעתש ה"ט ונקתה הפסוק לאשק . על וטביא והמשה* ,התורהב6"
 "ל גס עכ'ד[, באח, היא תנאי על אפי' 4.הכם שקללת כס"ש 6*עה האלהבה
 אם וכי בתורה, יכהובה מה רק אסר לא הלא מעצש, הקללה אטר דגהןוכי
 ושמעתם תאבו אס הסו או ! תמאסו בחקחעי ואם תלכו בחקותי אם הפ' יקראא'
 לקהת דמ2,יה ציוהה כל כי אלא ? ח"ו קללה כזה יש ! וט' וממתם תסאטשם
- ר:"ק, תבא, כיא בווראי הנס וקללתלפנ",  

 מהל' פכ": רמב"ם )עיי' דציר"' הבדלה השברימ לאיטת הקימששר
 שסעי פ' וא"ע לחבף' סבא סישא סבדיל אסי ר' גני ד' ביצה השסקב"צושבת
 בקע?ש, כש בהבדלה יצ"ס מזכייי לא לטה ההול( ובין הקודש בין להנהלעשפ
 הל' נתן ~בינו המנהיג בם' זה היא קד:ונים שחקק4ת סצאתי י הוא גזיישהא

 .הבילות אומר אם טי"ש בהל' דל נפרונאי רנ וכ' : כ"ל ס'ה, סי' שבתסוצא*
 טחול שבת הנדלות דלאו כו' פהרוש טפמאוה דודי הבהלנו ויאמ* טסציים"ישהאל
 ס י י 1 1 ק ח צ י טו' הטפורסכם הרה"ג רדידי לאומרה ייש בירו הרשותהוא
 טתב ז"ל הואר פף שעל ההיים דאור לישב, ל[' כתב טפ"בנא

 מ' מארטשצ, אתכם הטעלה ה' אני כ' ע"פ ושכרני סףבסקש
 על אלא שכי ל4חד יטל הקב"ה אץ וזהל"ק ט',להבהל

 המושלי
 הרע מעין

 ש"יכעה כין ועפי"ז מארם'צ שווציאם עד עליימם ש_ז יחד ולא חדואהרע
 ע'י רק נעאשה וזה לעמים, ישיאל בין הטבדיל אלקין באא הברלה ברכתבטסח

 חלק יוסף וילקפ )ועיץ ודרק, יצתמ, בזה הזמר כב4 טסילא מארס"ציהדןלאה
- ח'(. אות רל"ה סיטןה-ר  

 כעת אסתנר עוכ בדבריו, להאריך עסרי מסכים דינאי אץ כיואחרי
 מע מכל 'צילט וה' בלעשח וטכבדו הסוקירו ידידו סנאי קשלום בוה לווהי'

 למעלה, קרנש רגביה וצהלה אהשץ רוח לט ויוק סגיה, לו עריוסחלה,
 שווארפץ הכהןיוסף

 - ק"כ סימן-
 מיסן ראה בטאוטי אשר נוהלה, מיר 5כבחי ומ5ה, חהה שיעשסחה

 מףה החורה, למעיות תטיס התן שרה, עושה והדוץ שפ5נ:רכה,

 הצ"ו, ן י י ד ר 1 1 ם א י נ פ"ק נ"יי גאלררענ טנחםאברהם

 בעלה שסת אהר דרא, ר' ישל אהשהו אם ולדההש לדעךר קךצא טהק*ר



רש34וייו"ף

 שפי ע4 ושו תה בי פחפשששת
 4מלה"

 פיש קוש" פתהגעה
 נ פת1 יי ריאה זקה דאע ואנ וחש תח~א לטק בא וישת ושםמ
 דגל, בסותת אשע קבה שלא %מ1יע סילתא אגלאי וור אאור .טאהד מטאח1

 ? טטמה פקעי יא מ דקט1, בקיהו' אלע שעתרת וורתה א51יטה, מיההשלעה
 דבוועת פיה, בא1בת דא" טהא נ" ואלמץ הסשבד8ק וגו ל8א81,בשס 4וגש-
 5הם אשי דאח'כ וטשף9 עיאש, "יו והעי "שדאל אש5 נ,שטתן .י(משה וורהס81

 דאתשואין, נארכן עם לא1דוונא *גטזן בתרגום יפי' *5אהף,עגכמי, ישם. ק1בוהק4וה
 ונא81" להס יהההרד%4

 בל~
 ראשהה דקה פקע לא ובכרוג הע . הדחיי, קהזיר

 הא"מא טש %4 לף4יג "8 כי חר"1 ל1 , טהא הגה ,מי4ר, גשון יי- 1ע4ור
 לאחרעק חוו והק טחו .ולא בעצש ס*5 עיב"5, חשי יג4אר', ]על ששסוא8ג

 ההר4 לאותן חלארם, נעשו יקלמז סדן_וסהחית "צ יף', .כחות רכתות 4ו5[תב
 מהם ר,ש שטתו, אד בשבע ח5הום יהץ2ר טהם ו"צ גפשס, ליש1יב סיק4השמוס
 לכם א1מ דקנ-ה אמר ולהם טוו, .שלא גת74 מ הריו דיוי ?יא4?1"וג

 ]וכסווטה הץבן, חדור, קידוש" שיכי' דהי באשת י'ל הג' כת 544י*1ד44נסן
 נאסר דאם שכ' המקום( כעת %נר )מ*צמ סשי ג*ר"ה גמה קן, וצדאיתיל4

 כל צריפ' רף' אם 8רדיר( )כט"ש סשת אהר עד, בע מכ4 יצאו לא_ד"צהאל
 פשת[. לאהר נשותההן לקדשישראל

 ד"אר, קך'ד בב'ם התוס' דוי זאת תי ד--
 אי 5*דנ סימן לקץל )עין וף' שכוע כיון . ואלטנה של ג4ה אא4' ייהי4יך
 בבחובים אתי "צ ]יכבר עישש, גותר הי' לכך ארה*הו לו ברור אשהה'בהשקם
 תצ1ת "שימ : " ביחוקל יג' סא לסיש 81ל הק,של ש* דגהאקסש1ם
 עצמך, את לטטא לך מתי אף דגצמות, חוידוי טאטז שאתה לך ברור "ףפי, האלהן דשצסות התחינה דקב"וע 5ו אטר רכך תו-, יקה אתה ה"א שוסרהאלה
 מ4לה נדבויך טא%ן שאני פף יען אתה % והקיב ה", נוע ייעקלההח
 "8 חלק יומף )ובה5קט בהקדטה, - ברקי צהחה בס' ועאן וה(, בדבר טשיקלי
 להחףר שעתיד ירע ה" הקב"ה דדיי כן, תהיה במתן נם ףל ולפאז נ"ה4סיטן

 להם אמר שסיר ו5כן אדכם, כל כטות לחלו0ין טמש מיתה ל'ה איכויהחעתס,
 דלשה דרא בף טשאשנ טהם, ה*אשתה ייקה נשקע ולא לשדיי4מ יכםא1בו
 יהאסושקחא מף 1לם -- ודףק. הרארס, קטזקף דצךקי י"5 ושפיר אר"ו',ברור
 שם( תא1בה במשי מם מוובא' י"ז פף לאהעש יושף ברכי בס0ר %אמשנה
 א' דאם נ', הל' אמשחזס בף )פיק דמשץ טיהשלמו ר1' להביא .רצהעעאא
 שטת, טה לה מדגיא זיא אשוהו ב" אנההש אכרו שחי, נס אה*נ ונעא1הטת

 שחש5 באר8ת מ אצ4 טצק ומאו ע"ש, געלה %צא היא, ה8שתו דליתאופטאן
 וטשלשל א' נאק בשכ( נרגא, בי' ושד1 44א( סי' ב' )חלק . ג' ב0ושרהאוטירב
 בס' ראיתי אך ר[, סום" חאעץ טהרי.א א%'ת. ]חניץ תהי כעת הס' ואז .נוה,
 דלא עיב סיב טכחובות ראי' וצ8בש ס'8 %' אעהש- שבשף. )באח"ת ו8לסהכרם
 בו1ליף חכהשו בן ר*ח נבי .התם ד4ו' נהחהו שכה' חיא *שהרע קידהשף'חויך
 דא*צ שן8 טחדאג קדח1ה שר8ח הבהש ולא תו', רהטו בעי דושבשי4יא
 פן רב דו*ק ר"8 תמל, דפאקאש וגאק ה?ףב , עץ אבל עך8ש, חגית.לקרש
 ףקתה 8קע לא חוץ. הל סאא נחיסי ~עחשהבל אשא, ל%הת בע5יףתת

 שוש4 אשת בנל 5מא ]שירח חי, בשששש" שאהש לקדטת צהך ולא.*4מי



 יוסףננעי

 ושהף 991פ ק"ש' על חיק יש קט טן ,אמש הא ק לאצל
 דקת ו"ע 4א מ"ה ין; כשאה 4' טששא מז ה בשם יסאממ9
 בחז ונוים !**עות טצא%ף קגב --- ד'(.. פרט 8' נלל סטפ* עם )עיץנממינ
 'שם"8ס וצ'ל אדרקז ליגאת *9רח' "מבר בקתגמקפ י"9זמ ו9ישודטבר ---- פץ. *צת א"9 אשפז ערך קהש* ודרה בס'נם

 ה" אם וה, והרי גאז ומטר נשה דא"8 י8העלי, קסא( )פ" תים אווצתבגצ*ס
 ברכחז דל ו%"שב'א על טמאזסה טה נמה ]11סתרץ ,משנה, קרה9ת סנגו פקעכהן
 בתמג בוידב דגדט"ל אקרג לבשיע, 1"ץ את ר*א דעףבר הא על "פהק',כףו
 עהש אם*י ק'שה ולכשיעז בעד'ב, ואו הר וח" עבור וף' דדצאמרה נוט ו4"9בוכי
 דסעשה אלא הו? דטעצת 8'א וךהעלטי כטבתר כהן ח' דר" מחחיתחף
 קדהשת ססן פקע טיט *תי' אור' דהדר נוף וא'כ לרא, רבה ששהפ אחר ה"וה

 שם וא.רו עה*וג חטדרף *כלי דגחטד ס' ליוץ ה' ואינה טצאתי אבלכהתה[,
 כה דוא כהן כל דהיי סר, קאסר טה אדע ולא עליו שכ' בראקרת()סךפ
 דיי וא*כ דמיתה ע4 דגךרב' נמקע רלא פארפא רזה וכית כהן, בן שהואטחמת
 עבורה ש1ענץ אלא הענימם, לכל כהן הוא וסמילא כהן, בן עתה נםהוא

צייך אועי
 ורני

 קדוי8ת לענין אבל חיגוך, שצריך לעבוד שהתהיל כהן כל כמו מההצ
 דאל"צא בקרא ומבואר הכהונה, נפקע אימ הקורבה נפקע שלא שכ*ו 0הויפאכההשע

- וז"ב, ש:ת, ע"י נפקע לארהקורבה  דדג14ן טשט" א' נרכו עוד ואוכיר 
 עד,*פ יחרו, )עה'ת( טשה תורת בספרו אוכ' לעמינין( )השיז זצ'ל חת"סבעל
 ד-ל אלא לכאף חיתין ענץ סה ידגין יש לטילותי, רטש ההן אסרה*אז
 מרלה, מצות טחיוב חפש בנת-ם יוי' אך סיר, לההיוהו ולההויר להטיתויבקש
 חשת הבינה יציפ1דה בנתיים, סת כי השמימ ביום טל שלא בסה יכשללא

 ואוז4 אשתו, עוד תה" ולא לבינה, שבימ ההיתת נם בפל יה" כשיחי'וחשא9ה
 יטות וצלא כרי "בן, למל נוהרזה ע*כ מטנה, יפתש כי עור בה יחפוץלא

י ורפח'ח. דייקא, חתין למיל:ה, דמים חוק אסרה ואזטשה,  
 האסתפקת' העסיד מדוע בעימ, תסוהים הברכ" רברי מף כי טלהעיר אטנעולא

 לפרש דקשה שם בטהרש'א טבואר הלא כסמלה, דרא ר' עלשלו
 מדאי יותר לשתות וכפייה חטרא דאנברי' שהפיה כעין דר'ל אלא טמש,דשחפי'

 הגרע ע*ש נקרא הין דשהיית '8חיפה, בלישו נקפי' לקי לסות תפע שהלהעד
 לפת שלא ע4ו דהתפלל וקאטרי ין ה*ח של נחנם טסלא כט"ש שהיפה,טקום
 עכ"ג- ר9את טלשט הי לש:ן ובהלמור בטקיא וטצימ וחי, אשנת-פא עד זהטחולי

 אלא טטש שחפו שלא נ*ל : בזה"ל כתב ול'ה עטדץ יעקב טה הגאון]ובהנההן
 אשא עשה לק טוחר, יהי' עצב בכל וכתי' סאד, שםחים שהע לפי העניןכא

 ט', 5ובא ברהי ל*רבק דחד 4( )ברכמז עוטדי' אץ רשפ אשאמיו כענזלהעציבן,
 פא"8 כה*ג כרא" לרץ, רבה שאפו 1מםגאחהת

"11( 
 כאן *ררע כן נהן נ?

 ישל מפ1 כל השוברת דאגה סומ תת1ף חרדה לבש מהם טזמעל רץ אףלב, שמוי כל תשחו ההעצבו ע4הם נפלה חררה באמת, יטאוחפו סבוים הץוצההאים
 ודאי דם אבל להחיתה רהכים על? לבקיש צרך וף' לכן בקרמ, לבו וסתאדם
 ח' )דף תו1יו ע8*ס משן*ס ר*רהי וכדו -4י עכ*ד[* כראטרן, אלא דבוש ו89ךלא
 דסארואש חא מח-ש4 בופפהת וצל דו8יארח דגא? אפורי השמעור : אשדגש4ו*ח(



ק, ף ס יו זי נג

 וא%חט" רבה קם רמנלה בפ'ק דאמיי' תוח, ומדרח 45בתא ידם דחוידאלוש
 ר'ז וירע פהיים, בסעודת השלחן על סונח שה" רהזח בסכץ אצהטו ואסהצרלרע
 תפיק הואיל נ"ל אמדה, פורים ולשמחת דלדצבא אעאג והנה בנפאר,ידג"צ
 לא אע"כ במבע, שלא והחיהו שהתפלל עד רבה שהיפת עא סת ה" לאיא ארחי' מציאווז אים הי' אי ד:וראי ח'ו, לרק י% לא קדיא1א דגכראספהר'
 הלא קשה ולכאור' עכ'ל, סיממם, ב' רוב בו אמצחט כיק או*הי' במצךאותוף'
 ונשאלתי ? אמרה דשמואל משמיי איא דנפאף', סשמיי זו הלכה אמר לא ףראר'
- )בודאפעספ(, נ" וועלץ ישיאל סי וכו' הרה'נ יז-רי סכבהרבוה  לענ"ר אבל 
 לליבונא קודם דהידורא הפעם אך סשמחשלי באטת אמר "יץ שטה דיל*ש,
 דשטואלי משמי' הוא הפעם דגכם אני"ל טעצטהוצא

 כ' הדבר קיים וירא ר' אך .
 כמהרשיא ס"ל דלא צר"ל ]ועכ"ח זל"ה, הפלא"ה כתכ וש8יר והה, וסבשח הוא,ק

- ודרק. סטש[. אשחסף אלאויעב"ץ  דבמאדם מאז האי ע'א קנ? שבת ועיין 
 עעש נמי מר אבי אמר הואי, בטאדים אנא ובה אמר דסא. אארד נבריהי

- כג"ל. זירא לר ששחט במה דהסתה נ8כ חש8ש58וקפה5,  
 )'נקע:ררת.

 מכטד לז"
 . נ"י(. ני"ב 4ב הד מואה כו'הרח

** * 
 שהאייך שם וראיהי )מונקאפש( שעשועים נטע ס' ליי באשוב

 לא יאנכי זצ8?(, הגאט טיח בשם ממ"ת זו רא" והבהש מאהר, עד הוהבענע
 פניי עי" : שכ' ע"ה( סיי ה' )הלק תלפיות בת5 4 יואה א' וחכם 1לעתס
 דברות בב' נשמתן כשפוחה א"כ מתירה הכעל סיתת אין רלב"ג 4נוךדוקש"
 באיסורין, נשאה. שפיר א'כ לגט, סיתה דאיתקש הקיא נאמר לא ועדיןרשמצד

- ס*רנ לאחר ואי'ואץ  נשמת גם דבם"ת דייל מחלק רי הוייטצען'ן והגאע 
 בפ' )סערענסש( פנחם גבעת במ' ]וכ'כ עייהם, פנךות שם חל ולא פרחונארם
 אינו והי בחור הבעל דמיתת רא" להביא רצה אחר נדול ורב - תיץ4יחרו[1
 אלי' כאשת צפורה )חהוי לטרום פעמים כמה שעלה ע"ה, רב1 סמוצהטהירן

 שנעיצה ירע שה% ז"א. אבל ? וקץ-צה חוי כאוירר פעם בכל וכי ריב"1,6י
- וי"ש. לחלוטץ, ולא א"צ להיות לחזור ע'מטלאך  ליר כא ה*גע ]ובזו 
 הזה בזמן יתרחש אם שנסתפק כ"ד( )בסימן שם וראיתי ח'ב יהרא סחגהושית

 אחרו ?(נהוג הייבי' יהי' אם ריב"ל, או א4טי הנביא א4' כמו תכה אשרא-ש
 להדפים אזכה כאשי אאה והי' ברברי שה1רן יעיאש קריש, ווס* ו%אבללת
 הוספות )עם 'צלישית, פעם האלו, ענייניס על המיוסר ח*, % אאד סשרי4*ת
- כמזכיר[. רק כעת באתי ולא כוה נדבר אז היץ( יאשראל מטץלירבהן  

 - קכ"א טימץ-
 החיץש היבג' הטורות, א-ש וי:"ש ח' 4ר'י קורטב, -יממר אל פוב, ה:ל זש4םחיים

 ע י ' ן - מ א י בק4ק ל.. קליין ישראל טיח ים'ובגך
- 

 .צ'י' א

 ליש"יי "ייס יטק%ף ".יי"י כבי י?' "גיטגי כא' "ב1*יה כח6131שגי



 ף פ יו זי נגיג

 1ן תטש צרק בעיש המפלג הנמר ררבמ קירמ מ אצלי ספק ואץהמ/
 שהיר מ" ועע --- הף. יאי על יעטר נ9 פרישטאנן פנחסמרה
 א-כת ווכן ומת תפל וכף לביר: עלה אב? *וא'ל במעשה ל"ט קןדו'במם'
 לאו דלמא א-וך ש:ולו לעולם לך יטכ דימען טזה להוכית ממל וה שליטיו
 ט-ה מ"ש יב.פו למכח ע*מו יגה ? ש:פל כ?ן החזקח 4י א.תרע רכאן ה"אביו
 שכר התורה שהכמיחה דטה ספ:( )מיכק נ' חלק השרה פ*י בשו'ת נץרגשן
 וא'כ אביו, שההש איהו שמחדקי' למ* לכבד עיצרך וודאי הוא ימיך, יאייכוןלטעל
 אותו החזיק שווא כיון שכי, לו טניע ט"ט הוא, אביו לאו באטת אכםאפי'
 ולטען עוה'ב על קאי ימ*ך יאחכת למען דע"כ הנט' דהוכיח ושפיר אביו,קפהוא
 לשלם לךחפב

 שכוזי
- טוב.  אמו דוקא לש באמת דהא נשכ י8ל אולם 

 והיא הש"ס, קוש" קשה נפכ לכירת עלה אטו לו אטרה אבם דהא השרס,קאטר
- כאהא, מצות ויש היא אמו בלאסבוודאי  הקו"ס מוכיח דהופיר י'ל מוה רותר 
 טצות וקיים האם אה ושלח גוזלות לי והביא א'ל דאביו הא רכ טביאדהא
 ושל, ועלה יטים והארכת לך יפב לטען בתחק'ק כתיב נטי רבוה הקן,ע51יה
 יכרם והארכת טוב שכלו ליום רק דקאי לך חפב דלמען טוכח דטמנ"פונמצא
 טהשה מו' הרד4נ ידידי מכבור מם 4ה )ונתעוררתי ודו'קי ארוך, שמלוליום

- טאויפפ"ד(. נץקרעפש  
 אכילה היתר הא להחזיי, ע"ט נטתנה ישא אתהנ נמ אטאי עיק'וטה

 שאימ פערטא להחזיר שטחויב וכיון לכם, טקרי לא ות דזולת אתהם נביבעי
 סי' סוף אףח בפרמ"נ ויץ האחהמם, ~,מ' הח1 הנה ? יצא ואטאי לאכלוימל

 )ויג" לישראל, טהורה כזרומה הף שפיר אדם לשום לאמלה עואף דכל שוו': בא"אתת8ה
 )הורורין( ראש בשמים ובשואת ד, אות ח' פיק ל4נ הל' הרטבשם על ירט" דבריבס'
- 4ח(,סיטן  ולא לך נתון זה אתרונ רבא נקפ אטאי שטדקדקי' טה טישב וכוה 
 כרכה, לעמן הוא וכן לולב, בשם טיניכם ד' דנקפ בכשט מ(רמ דהף ליב,נקפ
 סתנה מיגי נמי אכילה ויתר דביגי באתרע דאפ" קט8ל אלחא דאנב "5אלא
 בס' )וכ"כ ודרק, אכילונ בי' דל"צ לו5ב רוקא הושא לולב תני ואיעט'ל,
- בהנשה( כיא דף ברודאמהר"ם - פ"ו. שימן יווזיא קול שףת וקףץ   

 יוטא תרי טמה לא מ'פ וקציעה מר בס' דהק' בהא עטדואשר
 ל':הפת יקשה עדין אבל דרבק, בזמוהץ ספירה דקאטשל טשום ותי' ספיקא,סהשום

 צרך הסם.רה דבשעת לק'מ, לענ"ד ? דא:חית' ספירה דם'ל ודעימ"ד4יטב,ם
 לספיר, א"א זה ווולת סקיח[, תפ8ט סי' ש"ח פו" ]י*ן וביור, הדאי אצלולתות
 שושת ):עיץ ו:רר, פשופ והא ספק. "צ א' דבכל כן, לעאעת שהך האיך1(1'כ
- ע'ה. אות פענח ובצפנת ו', סיטן ג' חלק יצחקיר  בשואת שכ"כ ]שו8ר 

 באיזה טסתפ"ל אם להקור ייט : יזיל די( )אות קספח סיטן חאו"ח הבשםערונת
 היכףם כל וספר ומ', וכך כך הזם וכד, כך היוכם ואסר עוסד הוא טהספירהים

 אלא אויך יא דספירה ומטתברא לא, או פפירה טקרי כה'נ א* עליהם,שטמפק
 טקף לא וכך, כך הוא יהיום לו נתכרר יפלא כו( אבל הטבורד, טניןערספר
 האי כי וכל ערספור, אלא וכך כך היום עראטר רחטנא קאטר דלא כלל,ספירה
 עם יהס פלפי יום היוס בפ'א יאטר אם פערטא וודא* דהא היא, ספירהלאו
 על כן שטר אם לי וטה כללי סיפר טקדי דלא ינרפ וכסה כטה עד כף4חמ



רעג יופףננ'זי

ש 4 סספךל אם או יכר5ואובוה  וטטאלא סך,, והים נך פו4 "9סר יסים' 
 הספק בשרד אייא. דכל ספיקא, טחמם וכך, כך הים לספר דא"אלקשמ
 "ת בשגיה רא"ן4 הרפסה ב"שעת ועתוה * עכארן כלל, ספירה בכלל זהאץ
 באמרא4 לקצר קגוסו יטא כי קשמ.-דק וסי' מרודסעקקלאא קון באמ*התשר
 דג*באוא "צוו%ת. יה"ש. ערי וטשלאות; נסים חסד עטמ יעישה וה' כעת, אפהגרע*כ

 בלתיח, הדה"צ הידו חטץ, וסס*ידי וחוטיף סעןל סכףו"שמרמ
 עעוארשק הכחןיוסף

 - קכ"ב סימן-
 דווז"ג ידינ"פ סחו' אדן' לכבמ- וערוכה, שמרה "טשכה, גרבי' יםזה,עולום

 בנישסים, וסתתר הזסש, טנזע דרטר לתהלה מצהסם ובקיההרף
 -גיז4.  וו"שף יריעחז בעל.. דגשן של יבמ נאי א4טאן במסץסץה

 יצץ, וואל"א בם,אבי

 צרחף) " :' א"מ ו'(. )סיטן ערכין ההו פסקי על התפלא.אשר

 הממה באדם4 נאממת מעו -לא בהמ "ק ל% גם המלכות, מירת בקשעת נגךמף
 שקשה ונולה עכ4ל, האותית, כשטנ"ין סטוהה פפור חורם בה קדאו ירהפ4ע
- רפ?, ס" מהה ה4 י"ד לטקשה תפארה בסג לערן תמעהוא.ז,  

 ספף-,ה דנת.
 ש44 )שתן אתץמ תוס' בפטקי מם. כי אצי4, חדש אין הדבר אצלם תח*נאקג'.

 אשעו השמ. ניצנבה.ן פלהשה ורוא הטדזה", סן פשירה חדרים בה חיאי.כתב-.שעיר
 מכל שבדק; אוסר וף' דהי-צב*א. נתב אבל היהצלטי, בחם מות. ישהמזנבטנוג
 הבא( )בברק- יוסף- במת' טצאתי השב ו*יש, וה דין טצא. ולא דירהטלכוספרי
 רבעי שכ' יןוחס. רבוי בשם כחב רפשו,, ס"סוף'

 נמשי' קשאה העס מ פרף.
 טסוהה, פטורה. חוירס. בה. ארש שו כל שאטת סה. על סוסכי' בטפתהעתה
 טיול ב*פ"רה. אשעתש ובאסת ובירהצל0י, בבבלי ק טצא שלא דוויב*א כ'וכבר
 חנל, דבטעי הטץ הבא טק גס ראה לא הב-אה ה,פי עכ*ל,. גדול, ק*וסהושכר
 אי"דיס דישדא. הקא.בפהא זהש. סח"4 בשום יוצמ אפי' )שס( הסכרנ כ'ועור
 "י4ק של*4 בטשס..ושתוולת בפתה ואפ" היבה וע*ות בחדרם אבל א4םטשיע4
 לכסהשה מהנ, אני וק בפהא, כלה לכשתה. נוהג הר א0נם להניחה, יכוללטעלהי

 שהמ"י במעש דגקנ. מכסה אמ שם סצדש ושד5זינוקת. בטקום נקדרםתם
 )וע"ן הסמע,עכ*ל

 _באע-
- קכ"זפ. כלמ הם'ס. סערכת חטד  דם""ם ראאה 

 ונ? סי' ח41ח יוסןא- בברכ.- )וונא. דיה "פ נתיב ירוחם. רבינו קויפת עפ4,ל4פ
 לייי ו4ציך השמד בהצעת ולדגמל דגט על שסוסך לטי "ט : עשכ' ב'(אות

 ומ' ופוחיע א"הע - וארם סץלה וטהרדן ס"ת קדואשת 21-י דאלגכ וד5חה,טאוינא
 דלאיפרע תר4שה. עכ'ל,. ובנתיהפ, בעייתיהם טכוסיכם ושהם * הגחתמווח
 הוסשהשש טפני 5ה. החדקו' לא ,טפשפ לירחשלסי דמפרש בט4גי מו אדלחשה

 הרסשףם טפנ) אטר ועא דהמ כל להניחן הכאוים' החדקו לא סה. ספני-והימ

 חס אצמי ע4 בנ"ש לרסות. סקום להם. יהי' שע-א להסארם יד *וק שלאורי*
 בששי דגי ועדמיחו וכאמוס לצדיקים. הבר?ה הזרקום לסען הים. כל תפליןיניצ
 כם4ש להיהף *סא הידיה' סאעם סק'א[והימ עם. גטצר,וצאק לל סום",.בבאי



 ף 8 יו זי ננתד
 ==================== -_=ג_==ש===4=-____-----

 ,שרע" 1ים יב שסהמשר

 נ-

 ל"א 6ץ" ינא הך ד:יי סאחי ומ' ני
 הנאה קצת עם דברי יהפ.ישו ועפי*ז ה*8אים, סשים א'ה כנשל, הסכנה ביצעתרק.
 דכע ]הינו נהם הה לא נם חטלטת גדדת בקרגת נקי מף צרימ' שליןק4,
 דר' טהראוי ושעפישז היהע ד*ג*ל[, ירוחם ר' כערם' וכמ*ב הסכנה בשעת רקמוג

 נהגו[ ]תטורת עדגף ,לא ללה בהטשך כ' לכן כנשל, היום כל תפלץללבוש
 היום נל סמחץ שאע פעמא היימ רק דמעתה כלוטר תפלין הסניח באדםנאטטת
 כתנו ך"ד אות שבת תוס' בפסק. ]ועין הנ'ל בירוא51סי אטן. וכדמפרץשברסאע, רכשלי היום[ כ4 זה באופז ]כלומר תפלין המניח באדם נאממת ינהמ שלאכדי
 בסקום המה ענים י'ת תפ4ן[, הטניח בארם נאסמת מחדקי' אץ דקדוקביחזר
- אחר. בסקום המה הישרריםח2  אךכות י"ד סיסן י"ד חלק יוסף רלקט ]ווין 

- בזה[.דבייכם  
 )ד5סשל ל'ה סחצהש*ק בעל הנאון קוער' לישב כתב ואוטרב'(

 דהאב קרא לטיל דאל*כ הוא, עכשח הא ושבת, דוחה אש או"א רמבודויא
 שכרחת תהי' נדרה על שוהעמר לה טמוה האב אם לאו"ה הא בתו, נרריסנרר
 עערה ,טנה רק מפיר דהאב סאשום דאפתצשל הפרה(, צרכה שע. כבור טצד לו4שטוע
 וגם בערת, נם טצהה או'א כיבור על אבל ניצאת, אם ולא לבגרת לאאבל

 שבת לח4 סהויב והי' שבת דוחה ראינה קיא הי לא אם תיסאשששת,
 סנאמל, תהן לא עור לפני על עוני %' האנ אבל אנ, כיבו משרז4הם.
 הערתו ודופסעי 1 כי? יפת ע:'ד, עמרה, אש,*ם ליכא נהרה טפיר האב אםשח4בם
 אתרים* תירהמם איוה עוד ועי"צ ברג'ה, רסיה סיסן הב ח4 יוקשבוילקט
 טפות( )בפ' 'שם ר*מרו ד' ה4 חסדדף ":לי הנחמד ס' לץץ המע ה"ץוהעם
 בנאיס והן באנארם הן הסל"א דבמופלא נ"י[ והאסיף הדאץש ]כס8ש ב"כיא1עי
 הסלעא, סומלא בבת נדדים רהפרת קרא צריך וא'כ מהית נדרם לקיםחיבי'
 דרתה נררה להפר דמצי קרא לאו אי ואיכ עדי?, סחייבת אינה כ"אומצד
- נדר'. ו4קיםחיבת  

 יכול איך העולם קהצ" רטדע פלמיל, ע*ד הל ועחש
 הר הא בת"ר ראו4' י*ו"ל הוא, אכ? לאו דילטא ניחווט בתו נררי להשרה*צ

 ק"ל, טיטן ולקטן ק"ר, סיסן לעןל ]עיץ בת"ר, ולאא חכם התהת עשרשץ3ם
 לאו דילסא ונוזיש רמקשי' נחא להקוצת היצעהש עפיס'ש .גקל י4ד[,וסימן
 ועבר סעמשס דילמא דניחהצ הנס' דקושי ות" ? א8ח שא" טסור הא הואאנו

 וילר ישראל בת על הבא דנכרי דלמיד התתו דעת והגה כושר, דדעלדנתעברה
 פלונהא דמיר ביהשלסי דא" לפימ אשש ומעתה כבכרי, דעו ירת ובלא מרות צריךכישר
 עכ*פ נררים, התרת אצלם דל*8 סשל סשד וחד נרריבג ריתר להם "ש בעאם
 דג*ל, קהצ" היפב נכה ולפי"ז בץ, אצל כלל 4ש ה:ם דהיתר מידימ כץזק

 יכוי אבד,שמרר.
 לא דאם דא בתיד, וע3א דארלים דהו. ששל רונ סבח להפר

 חכם, וןתר ד85ס ש חכם, היתר ראשצ 4י ש'כ היא, נכיית דיי בת*רניול
 קרא למאל סקשף' דהגה הל ומעתה בת'ר, איל" השיב כלל, דערלעס ל"האףכ
 ארך הש אמו יסאו דדילמא רוב סכח רק דויא כין הפ*ל דוחה, אהעדכ*א
 י"ל אך דוד[, עי בשכש קליד סימן שני חלק יוסף רלקט *.עף' לשתיזחדו

כנשי
 בנחיים אבל שביג נני "ף שעתה יאהה מרא צהד השמיר השגה-יל סההר ואעו ח"ס ששבת וב"נ נכ*י, עכשח רוא היי הוא אביו לאו דאם כין



ערה יוםהגנזי

 דהיש- עהנת אסד" לשה דאלעכ מטים הפרת דין לכתוב החסנא הגרחאציר
 טצי. לא הצא יחל, נל על מכ וטחהרת ב'נ, ותי הוא אבי' לזןד"לסא

- דוא. הץף כי תץ*ק מידים, דצגית דץ לכהמנ רחמנא הוציכהויכן כופרי  
 ובזה.

 ובהכעמא בריצה טשצ העןל הטשמת חנ את נברכזש יאהתום שלום האשףאצא
 8נאי"ץרק

 בלג*ח. הדףששה נעש" ""זץ
 שתארמץ הכהןיוםף

 - קכ"ג מימן-
 ה%תיקי 1ו1"ב הרבני ירימפ אתי לכבךר שלוס א"יק אשע אהיף איגאטר

 ונעגטן רהבה ברעת ומרה, של כרת בטרהי בשפה מדבר עו?קיסלא
 ץ ש ני ו ו א פ.י ביושב נ'י, וויע~נעך וואלף זאב פ4ה !מי, נאהוי תהלהלו

 זצ-ו(, רגאק למחה נאמן ותלטררתע'א,

 לא אמאי לה, זקק אז כבתה נ08 )בשבה אמרי' לטה הקוש.,ע4ף
 ל! ש"צ בחצר דחשו כמ כ5ל, הדליק שלא ראמר יראה עועבור שסי להשדאחיער'
 לי ארוש דהצר דשסעתתא דטרא לק'ט, הנם' על הנה 9 תשד טשום פתח"שני
 כבהם סעל באמת הת(ש ורב הוא, הגא רב רוח בכל להדליק צרך פתח"ב'
 דר' להא שפסקו דסוסקי' על וף' הש,שי' אך יצוק[, פמ ס' ]ע"' להזקוק

 א? כבהה אם ופסקו בתי1יהו, להד4ק צריך פתח" ב' לו ערש בחצרדשנא
 כ"נ, אות נתנאל בקרבן בזה דימש וכבר ? להזקוק

-  לוטד המהי יכאורה 
 ני הדלקת כערער ומן טתחלת איש יעטו פן מכה רק לחשדא חעהצודלא
 חשאן., לא רגע לפי השבים עובי" בשמל אבל הד*ק, שלא ויראה סופה עדחמכה

 הביא אשם הגס' דרדי דהא ראיתי ח51ם להד*ק, ושעתיד ש דוע~ק שככרערתלו

 בסי פאה להמח שצרך דתע 1חשיז4 דחי"שף' טפאהראר'
 חיצד ס8ני שדרי,

 כבו עעחן ירעו ח~ש הנל, את טכלה שהתש יחשבו, השבי' עגיי' יהאושלא
 חהשדא טה א'כ סעו, ועד מנחלה א' עומד פן רק לחישדא דחיאר' נשא וזועי"8,

 פהחי' בעגי דשאשש, דה!י צר*ל אלא פאה, נתן שכבר יראה זה דהף בפאה,וצי

 ההדרק'ל. כן, ניוווש בכבתה הכ'נ א*נ בפאה(, טכן שעה לפי הטב מעובררק
 יש*ה בשם שהביא סק*ז, חרעשג סי' לאו*ח תשובה בשעיי וראיתי שערופתה%
 אה להגיח צ-יך ס"ט אזק'ל דכבתה דאעע שכ' ט"ח( )ס*' חשג יעקנשבות

 הה*ק שלא לחשרא חיערש ט יעעצה לא דאם ההדלקה, עת טן כל מנ"חהמתר
 ארכא חאשרא סשו וקשה חשרא, משום ומ' ב"פ לו עהש חצי מרא4" ורא"כלל,

 6שףנ נ%4הו דגוו הניח נשלא והשו אלא שכנתה אלא דהד*ק ~וטר זכהן לכףארדגמצ
 אגי * ב"ש קשה לנא*דה אים 1"ש כלל הרל"ק יצלא 4מי חושרא4וכא

 זיעמץי מוז י"ל אך 9 כבתה שכבר ויאטרו דהדלקה ב4 סמרה א' לצד ע*הפהצו'
 עושעד ח~ש יתר ועשצ וואי יג~צהע כורקי להרליק התקעו . היטדא, מפניחג4ו
- ודו*ק* גבוע שדלק ורתוהוטנורה  על עסי שנבר סובאור נספרים ובהפער 
 חגה קאת געי4ת גם ע44 פיטן ח8ב 8הדוית וטארנ עמאל ביששת גם 1סדחסת

 שלח ש חילקה בששת ליה דחף אהמש רצעא מון ד"ל דשר דלא הצען סשד,שי8ע



 יופףגנעי ור

 בלל" מ9דאשיל
 סקרה רשטה לחשדא חי9' לא אחת ב*לה לנ אתעה,

 ו~לוג בכל נצתחא בהאי רק דתלפו אעשי דאעא נק פשזם וע' נאממכיהש*
- עיףש, יתט*ר לא דה"קרה עמחו1דוהו, וודאי חמכה נר רהשיןואע  ובחכטת 

 חשרא טשום היודאי ותי' זה קרשר' נ"כ הקשה ז(רל שהיעיק להטשוןא9למה
 לעשותן צריך לעאית חייב דבלאו"ה היכא רק סעשה, לעשות טחרב אעולבר

באאי
 חיב דבלאו"ה כין פאה נטי הכי ולכך רכ, חשיא יהי' ימלא

 שלא ימן וכל לריליק, חאב דב5אףדה כיון המכח בנר וקבפאה,
 להדליק חייב לכך בוה, או בזה להריק דבידו פתח כל על החיוב חחב,הרליק
 כרינה נ"ח הד5יק דכבר מין נבתה אבל נ"כ, חשדא *ר* יבא שלאבעחיהם
- ורי"ק, חייב' איט וה לבר חשרא עבור אח"כ מחרש להרליק טחיבהנפפי,  
 עיעק.ת זמן משך בביתו להיות הטרליק על חיב להמיל רצו לא רחכף5 ישלגם

 א9לו, את עשה הוא כי עויכבו, לחוום . אין טביתו כשעצא ואיבדולקא
 יאם לחוש, לו וטה שידלק טוכשר השומן וגם טצוי, רוח עמאין בסג~םדגיהם
 כבר החשד והלא החשה טפני לחוש לו למה כבה שאעפי"כ ורואה לביתוחזר
 לצאת שלא עליו טוטל הי. לא וההוב נביתי, הי' שלא בוסן טגץם לוטצא
 וע'כ בשליסות לתקן אפשר אי כי החשי, טפני ?קוק אע עהה נם ע"כמביחו,
 להד*ק שלא חצד גכי טשא'כ זקוק, איז גשכ החהציה יצא לא אס גם פליטלא

- ונמן. פשום תהמתדרלה,  
 בהאי, אדליק מדלא עראמיו הש"ס דקאמר הא דיכ9וה "ליתי

 בהיות לוטר נ'ל אמנם בה*א*, דוקא או'ד*ק מה"ת ביאוד, צרך אדליק, לא מ(יבה14י
 וע'כ ש'א, לכל נר צריכי' והטהדרין וביתו, איש נ"ח בברהתאד*י'
 שדיא דטי ג'כ י"ל טה"ט וא"כ יושי טצוה דהוא בפייסוטי' להרבות כדידששעם
 רוחוה בשני נם להדליק סתח" ב' של חצר לו יש באם רעיאו" מן רגאהרריןסע

 אדליק סדלא העוברי' שיאטרו הש"ס דקאטר היינו יזל והשתא יותר, סיסםלהעת
 עיקר כל הדליק שלא נ"כ אותו יחאפדוהו א"כ המהדרין מן דאימ עשכבד"ר
 צרך פתחים ב' לו שיש חצר ר"ה אמר לכן כללי אד*ק לא בהאר נכםויאטרו

 ס'ל י"א בסיי שטחה שרביט טציט ועדץ חשדא, משום הרק טעיקר ראל נ-ותב'
 הפנא וכ' נאטגונ שאעה שנאנמה ואטרה בערות פרוצים עם שהתףחדדאשה
 לא אשר פיוצים עם שהההקד מאחר ברצון סופה שה" אוחייעוי' טערםבכתובות
 חשדא האי לו גרם בעצטו ושש באשר נאן חי,כאנ סופה, על נעכיח ות"לתהכדת
 והשתא כן, עע*ה ולא יו21י פרסום ערהי' רהעת בב' ע(הד*ק הראף' טן שהההעטר
 שלא יהשדוהו לא בכה"ג שכבהה רק נ"ה שדוליק כרשי עומה שבאטת במילמ-ץ
 וכבתה שהדליק עליו יאטה וטודא* לדמשד, מים שום נתן לא באשר נללהדליק
 ביהכנ"ט אחורי לילך רמיתר טהא הב"י קועף' גם שפיר סיהמב ובוה -תעא4
 נכר בהא בהא עייל טדלא הכא כסו אמיי' לא טה טפני אחר, פיעח "9באם
 ליומל יוהר טצוה דאין לתעעד מקים נתן לא דשם גיחא ירג"ל ? עחללא

- קיו'ק. הכאי מושא'כ דוקא, פיתחאבר(מ  צשא, סיטן צבי חכם שרת ]וע"" 
- ס'[. פשן "ג חלק יוסף וטילקפ צ', סיטן ד' הלק השדה פץובשהת  
 גיכ הוא דגם כית חביו שהו יחשור . לא דוראי אזק'ל כבתה אם דה:האג"ל
 וטח לקא מכ חנית את ירין אשב ומדליק שיר ת' לא אשלו גבה דלקאם



יש יופףננזי
 פושו אה4 * עמשץ כין פחידם אחי של הצר טף אנל אח"נ, ומה %קשזד%

 3וכשכ אווע, יחאשור חיכף דלק אמשעו רגירו נבי וכשרואה בפתון רלק וו%א%
- חיושק. והפוב4ברהשר  להר*קא חיב כסתה התא רכ קאסר טדלא חד"ש רבר העלה והוא המל,יערא המא החהש טביפ בס' אגם הא* אחלי דאיתי ךדיום 
 טהדהשק דכבהה שאהש לטרי, דננתה סויו דלא סשטע לה אעק קאסראלא
 לל6רי כבה חשם שנת, לענץ סקץ ביבוי וה דגם ודצל, טתטעם והאורדיפה
 דאיק ראה סנר נהה ארו אבל רלק ה%*ש עי אם יק יד4ק, דלא חייוש"לא
 נחל אזק*ל כבהה ושבר ר'ה על דדילק ורב יפה. חלקה שתהא לתקנההש
 כבתה אם אבל לתקנה, לה זקוק אע ררק*טר

 לטש-
 ווינ להרליקוג דסאיב ס'בר

 4גסף נבחה אס אנן עד9ן, דיק אבל לתקן, הפי' 4מקשל נבתה דאשו" דהא הקושיאטתורץ
 בוה באישת והמיו יי"ש, לגטרי דלק אהצ אם תו%דא איכא ושפיר להדליקהזקוק
 בזה עור 5האר*ך ושן יעקב[, זרע ס' טשם ט"ש :באטת בד8ה י"ז סי6ונפתלי
 צד, סנל ד?פב הרק העמן נחבארבי

-  דף 3טקץ( צדק מעמ4 בס' ועין 
- וילדתצ[. ערשה ד אה ל'ו סיסן יעקב שאילת ובחוףת עש, בדיהמא  ובזה 

 מהלש, אורו יהל וישלומי ותפארת בכבוד הסערכהי מאלקי יתברך נברכה,אטים
 ףדיניפ, שהגו כעתירת ארוכים, יסים דור' בחכים, ועויהי'

 ע%וארפא הכהןיוסה
 ס" ארח בגלין וצע5, הגרעקשא על כעת 4 קשה 1 הטנתבבשולי

 טמר אתר אפ" דיברך הרלקה סתחלת לברך שכת באם לומר ישצדדתרע'ת,
 ושכ' בפסיום הרא"ש דברי והביא ט:; לרו?קתו קרעוד דצריך כ?ןההרלקת,
 אר"ף יאש דגוכה נר להר4ק ט' ושטעי בהם דיוש להמת, לדהתעפף, דסברךהפעם
 א'כ למצותה, חררו דיש ותפ5ץ לצ-צית המנת נר הרא'"8 דטר6י הינב6שץה,
 בנר י'ל הכ'נ בסצותו, עוסק דעהץ הנתהם אתר גם טברך ותפלין דבצי(מתכ%

 מץ צ*ע, ול6עמד י'ג[, סימן טהרףק אינר עקיבא ר' שרת ןוויו י"שתמכה
 אץ ועהה טהחלה, ח9ב אשה" ה6צוה כל עשה כבר א*כ אזק"ל, כבתהדק69'ל
 זטן טשך ריש כיץ בלטד, לברך לעמן רק כתב והרא"ש כלל, עלי1 דוובעו

 וצ'ע, כסובד טצות ושארי לתפ4ן דוטה זה ואין טראש, 6טנה נפטר כברס.6 אבי וטןי טאשך שחשהה אופן על הטצף לעשות 6תחלה שחיב והיינור6צותוי
 * מיס. סיטן חירד אליעור דטשק)עמ"ת

 - קכ"ר טימן-
 לששיי יהי' מהרה ה'%עףצום

 ליאתן תיכה יי"שמחה,
 ה8ט,וש 1ק1טץ ע1בי כו"

 גארדאן יעקב ש.ה וכוי ויהלובו טפיר מפך החחב ההע עידיכבור
 יצ'1, )עם5שיש ט ר א 8 ה ט 1 ש בקיקנץ,

 טל לא אולכש בדבחו, השטחחי בזסנה רגישו דנא ירחא טר"8נע"י
 בי, תלף איננו והאשם ומ', שוותתעתים

-  רבעו הג%4ן באשם רגה8 השופר 
 אשת1 את 5,שטש ד"שסר לחקאוות שכ' קע"ב( )סי' בתאיטתיו זל"ה איגרעקיבא
 ש%צת בה% דבאסת סאוום דמאר דפעם וכ' בתו, על דבא תאושא סאווםסעוברת

 לא ובמעשרת ר,ושחץ טאים ורק *, ב%8תר אשי' כיי ווא ב*ב לש שמם8ג'



 יופףגנלירעח

 51א י"ע ער5ם טשון ה% של רגליו כפות תחת אני עפר הנה עכ*ר, וה,שיך
 טוכר סשברת כשהוא דהרי פש3אוע כחוה בעיני והמה כלל, דנר? לדניןאמר,י
 רק המש רג~יאר' כל רדיי אשת ויף ? הזכר על כבא דהרל להקאמת "צג*נ

 כן דאפו" סהצום ואדרבה בתאיבה(, שם )כמבואר אמו יך עובר דאמף'טאשום
 ש כטף וחר?יד1 נעצמ1ע האבם כטף הולד דדו'ל אהצתו, לבעול סוחראצמהר
 פרק הטורה "צראל בתפארת ר*ררר שוב - ו סאבריה כאכר וףא השינחאשבו,

- בזה, שהאריך ל'ו שתוי  לשחופ לט אסור יה" דלפי'ו שם אשה?ר וסה 
 יעקב נאר בס' ק הקוצה כבר הנה בנה שת אוש כש"פ דהרל מעוברתפרה
 עיאצ, קם*ת בס" י'ד על ?טף רכרי ובס' ע"ח. דף יבמחן עט'סדוד *צהי בם' דבר? היבא ע"ש[ אפו ירך לאו דעובר לס'ד ]החט סשרכלל
 אגיהר, או דהק, דואא נפק דססילא רק בלבד דששם שחפ הוא רהרי **טח1לם

 האם רק ישחפ לא הף וכאן שניהם, ארשחט בינן אק אבל אם,באמדפת
בובד,

-  
 אאה וואול יופף טי להגאון רעת ?סף בם' טצאתי רמיפוש הוחף

 גף גשכ יצתי' ע*ב( ריש ס"א רף הוא הספר )ביפי אמזיפה להל'בדהשטפחן
- וק"ל. שניהם, ש"צחוט דה-נו רבים לקרן תשחפו" ,לא לשת שםוטדיק  ]ועתה 
 ד'( )שת קצ? בפיסן ראיתי חאו'ח מבין פמ שו"ת ס' לידי הגע העתקהבשעת
 עובר לסשד סעוברת אשהו על לבוא יטל איך הנרעק'א קואר' ע'ר : בזהאלושכ'
 ארעורט מתט 3א דלרסנ*ם בב"נ ילה'ק ע'ו הגה טנ', פהא דהמו ות" אסו,ירך
 ע5 בבא עובר *רנו שב'נ חש8א41ל הדדק'ל, ארשר לבבי רליכא טנ' בפחחעשף
 אףב סנדג לא ובתו לב*נ שאסורים טלכיכם בדהל' הרסב*ם טנה שייות ר דרקבתו
 ריא אבם רק טרשדץ לא דלדבריו להאויב, ייצ ולדעתי עכ"ר, הדבתם,נכון

- וצ'ע[.לב'נ, אפי רהוכר טנה שם והרמב'ם קשה, עדין זכר העובר אם אבל בבת,פשברת  )בדף וראיתי ואהלות טור בשו'ת טצשתי הדפסה בשעת וכעת 
 טדאה הנני ע*כ בדבריו, לעי' כעת הפנאי ואין הזה, בענין ארוך סג(פול עשב(עה
- שיו באצבערק י ג'[, אות ח פיטן )זמנ.ם( שערים פהף נס' ]תי'   

 הרש אץ הנה 1 לסופח הכהן בהשקה דמשכח'ל רוב בענץ וט'שבי(
 סיטן ולקטן ב', שת מ'ו סיטן לעיל ]עיין דביים ארטת בזה כתכתי וכבראצלי,
 בהא מקאוי' העולם : בזה*ל שכ' )אמר( חמדה נלי בס' ראיתי אח'נ אנלקלשד[,

 לה בקינא טשכה*ל והא הוא, אביו לאו דילסא י"ח ואמו אביו ממכה הבד4לפי
 81הורה דנתה שלא טוכרח וא"כ המים בדק:ה ולא המאררים טים ושתתההבעל
 ברקו ואהת נשים לשהי שקינא משכה"ל הא טעץ, סנוקה האיש דאץ חש'להיא,
 כשר כהן ועא דכהן ושכרח א', כהן ע"י רהיא וגם זיגתה, דלא ע"כ וא'כהגרכם,
 וק"5 חל5 החש דהכהן י"ל אמנם בי[, אות נשא פ' לפרס'נ נסא תיבת ]ועתןניכ

 איט אצלו א"כ חלל שהוא לו שטדע 3מי אטנם כשרה, עבודתו שטדעדקוףם
 אשה וא-תה חלל רנא הכהן דילמא לחוש יש וכתי וא"כ פסולה, תבודתונהן
 לא ואותה המים בדקוה לצרתה ולכו ידעה לא וצרתה חלל שהוא מוה?דעת
- ע:4פ. הכהן על לרוב לנוא צריך לכן דדנתה אע"ג המיםבדקו  לרהות יוש אך 
 פטלה ישרא?( וכרעבה דוקא כהן צריך סופה הסנילה כתיבת דנם ו-קיט'ללפי"מ
 כהן טצר ו1א כהן שצריכה זה ואשכ בנר"כ 51"צ עבורה בנדר ראינה ז"באסנם
 פשכהשל אסתי ואאכ שחוע טדקמ הטיבם ואין פסולה ח3ל וף' אם חיכטעצם.



קפ ף פ זייו ננ

 שחת סמ*ת השמ מב חא%1שת
 ווי

 כשר דמן סהףת ויכ המש, *יחה
 קלח ס-ש חץ יצחק יד יטית ]חךץ --- ורףק, כהה אץה וחלל דקאטץ צרד עמדה דאעה מט פשלה המךלה ניע 'טלא אעץ חלי4 ה" דאםועא
 כהנאן טטיע כהנא ה-ב שם ש"ם-ו עירובין מטיף כהך, טטיע כהנא סיק*ילא א' דבפעם שכ' מ'ט, חו*ן רל.ם' )על הקוהר' ליישב כ' דאשרנ'( --- ,8סן. בצימם המפתחא( )אחרי פענח צפנת כספרי ב,אות
 סתפ שאטר היכא ובץ כהני, מסייע כהנא "פלומ' שאסר היכא בין חץ4קד"8
 "פ?ת" של שררכו הכינה אז כי', כהנא פלוני אטי ראם כהני, טטיעכהגא
 ן א' בפעם אפי' דעלמא כהנא ישל שפור כף טסייע כהנא אבל כהני, לעוורתמוד
 אנכי אילפ כ:, כותב הקושי' לחומר ורק רוחק, שהוא כותב בעצמו סעמתהגה
 וה מה קשה דלכאוי עדץ, לתיץ ברעתי עלה לביהד'פ ההערה ש%1יחתיאחך
 הך ס"ל לא ישמעאל ר' אררבה והלא כהנא, טסאע כהנא "צמעאל הגם'קאטר
 לא .כן( ס.ל לא ר5י' )בפרפ א' פעם דמשום התיס' כתבו זה טטעם באמתוויכ 9 סשל לא יי' רקאמר היא אביתיו טשום אך טותר הקיבה שעל דחלבדינא
 ובס' אר", לב )ו?ין לכהמ מסייע במקו'א נם אם זולת כהני, ססייע קרהוהי'
 של בדהסכמה ח'ב חיים ארחות ]וויו ודו"ק. נהנא, מרב ל'ק וא'כ הצחק(נאר
- ה~ה[. אדרתרגאון  ע"ב ח' בעירובץ יע"ן : בזה"ל אלי כתב א' גרל ורב 
 והף עיששי מילתא בה אימא החש רכהני ד"שמעתא הואיל כהנא רב שכםדאסר
 לו ה" רק בעצמו כהן 95ה כהנא רב ודגה וא"ש, כרגי כמסייע היה שםנם

 יי' ראהרןי לזרעא ניהא דלא נלות לו גרם דזה באמרו לכהנים ואהשב" כהנתאיטה
- ע'ב. ריש שם ובתוסי ע"א, 8שפ6מורם  

 ףרום כבהיו, כסא יגביה כי "צועתי, צור לה' אויהמ, (ושפךוטעתה
 ידידו. נפשו כעתירת ונירו, ריחו ףתפרסם וטעסדו, טצבו יתנשא והורו,תפארתו

 שווארטץ הכהןיוסף

 - קכ"ה סימן-
 אגסאןץם סדה ום', פלא עושה בתף"ש הטוטלנ זץו-ב הרנמירינ.פ איי אוי' לכבוד וה'צלחה, מגה פרנמה וברכהי "הים חיים טמחה'כטוצאי

 יצץ, א ה ט ל א ק כקיק גי"ו,ליב

 יבא בא וכאשר כעת, בביש *רננו נא הנאון שט'ח היעתזכבר
 לנל לר,ציב בקודש כדרמ ע*הם, לך יאיב ובוודאי דב-יךי י(פניו אשףעלפובה
 בירהך העירות הששר זעיר.- ל" וכתר חימ, אלקי' ברבף שרזו ששל אווא-8
 שלא נתברר חשח'כ פריפה ואמר מי שהבניס טבח שכ' פ"י( )סעי' ל'פסי'

 סוי16ת בץ נמ(מו יא הפרפש ופהוע בריאה מע שלא ונטצא הפרפשנפתח
 כתב למה אותה,סכאררין

 ד"
 ? .כשרדף בקיצור אטר ולא אותה' שטכאירן

 השאלדו כסדק, יר'ד למדתי בעת זה לשון ירצר על ורקדקתי עטדהי אנכינם
 אם דדהקא סקיכ שנם הטו"ו לט"8 רא" יהי' דמ?ה לי ור,יב נא הג' רכנ.את
 להתת יכול פחפה סתם אטר אם מאצאשכ ברשה, 8ר*פות ושסצא ב6יחש.אמר
 כושהה נהכ הף ד*ר א"8 וא'כ לחכאציי אין כ"'נ הכבד נחצר נקכ אההשטצא



-=:=1==1 יוםףגנזירפ

א צת שקשש ן  ש ש ל8" נ*   אץ שתטא ובאטת ש-יפה, 
 דעכ"8 כלוטו אממ, טנאררן נקט 6אמ'ה אהר, שהשא 0צא דשסא5הנורף
 ישעכיפ כלומר אותדה', ,טנאררץ ר~קצה ה*'וש אותה, יכעיר אז פריפהושהיא אכי בריאה פחפא אץה שטשום השטר חשם ה8י*ף, לטה אהע "שאירגצרה
 בעגים אח*ז ס'ש אטנם רו*ק, 8ריפה, שריא א6י לסה אוחו 4ש14לשייך

 ב8ארמות "ל כשה סתם אמר ולא ויחר, בחוקת רנייה שטעטיה' זאץפכאחשף
 הפרסע כס4ש חד"א אנפשי' שר' סהשום פרפה הף כסדץ שלא שאסר דלמיכין
 היהר, בחזקת אותה שטעסיר" דק כחררה סהם אסר לא טאן'ה כ*א סשקכטא

 לסי רק וךא דבומקה חזקה טיג' לא אשה8ריפה אתי בר' אמשטר לאהצו0כרלא
- הץחק.וי8סופק,  

 לא נדות שנשים נ'( כלל )שף אדם בחי עס"ש ש"סדמ וםהבש
 בפתח* ]ועיין אס"יח, לבונה ביסי דנם וכהש6ע שימבלג עד ההים לביתימשו
 ברם'א בפיההש שו' לביכנ-ס ליכנס לעלן והא קצ'ה[, סי' סוף ליירתעיבה
 5דעחו ? וס4ש אסו!4, טיותה ביסי רק דותר נדגו לבונה דב*0י פ4ח סי' סוףויזח
 א"ש שאפי' בספה4ק כסיש הוא לביה4ק ליכנש נדה לאאשה ,שאסזר ד8עפלץ4ם,
 ע4' טומאתה עוד שעכ4פ אסור, לבהח ןסי נס לבעק'ב דנ(יכנס ארפחי לבי סשל סה'פ וע'כ ר"לי ט סהדויי שהורצתים לפי עגס אל קר 8טא-שדוא
 טביה שלא זסן כל ס'ס סטנה, פסקה כרה שדם אעשנ פ2לה שלא חונל
 אשפו הש'כ בה, ארתרבקו רויצינים לכת לההש ו"ש ושהיתוה' כטה 8מאה החשתי
 וסיסן ז' סימו רהשיה דודאי אשרת ]וע"' חיגן, לבידקשב בוהכנ*ס בין דרלוק"ש

 הברשה בקו וךיתי 5א לפיק חרעשב נחגת המ ששלתן, ואודותג'(,

 בב*ת ששבועים או *שבוע לשכוב ע4 וצן ברופ4יבם, לרהחש וךען לעיטתפשי
 שתר אם תסהפקתי לכלם, א' ונג למאחן ההריבם אשם א*סצארם הנליי,ההה"ם
 בוסן אדם ימית שלא הנמנע 6ן אוכ6עפ כיט ש4 אוה שם להית )לכוץ(4

 הטונחט דתב ואעפ" דשסאהי5, מ דרך דיוופאח עכנס ושם אצוכב הכוץא-שר
 עכףם קבף על ס4לך להחסיר ד"ש בשףע טגצהש הא ס4ט עכוים, הסדואוטח

 באמהל ארפסא לחהש "ש א4כ בשהל, ספסא דעכים דפוסנך' לארירההששץ
 ? הרפיאה אש שם השטגה תם בפוחה, ריפייאה אץ חרבשם בחויה חשף לדששן

 סשן אה~ער חלק עטרל סהר4ש באיית חצין גחע~ם, אעח לפני העואלהחהצעומ
 תשו' נדפס עשד סי:ע "ד חלק יוסף ]גרלקפ באהמת, ע* עמארב 6הכץ

 אחחש סיבנים מ א בעמן המעמ ושד זלעה[, שראנקפוהש נראשלשרפץחהשנים
 בישףת נא סאבאדקא אבד*ק "יהע מסי טשש ]וע"ן כשכהי, רק באורח4א
- ק'(* סינע העלהדוראי  

 הקב-ה "שרא4 בכלל הי ליאיעת וטצפה באהשר הח*ש אחיך בזהווגני
 וצדך,"יד השסש וכאר טשדך, ואת אתך יברך %4דך, התטדת ראדד עויל כבודףירבה

 שמארטק הכהןיוטף
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 -- מכץ סיק--

 להאברק כתבחי אשר 1 כי~רם בו יטאבד דבנדבסשי
 יד בשףת נדפם בוה אלי ווץשובתו יצ8ל,טאלטשווא

- ק86ה טימן ב' חלקיצחק  
 דינאס חביתא עויה דנפל דחיפי ביי הדקוא ע"ב( ס'ה )יף עבויזבמם'

 כל(מפ בו עשאבד בגד לרבא, ליואי בר רבה איתבי' לנכריכפ, לזבוני' רבאשרשה
 תכריכץ אווצ עחשה א:ל לחמור מ-דעת יעשנה ולא לנכרי, ימירנה לאהן8ז
 שרי' היר ל"שראל *טנה' אתי הכשנ ליעגיאל, ליבתי' אתי דילטא לא מ'פ לנכרילמת,

 אסורה( דפתן לישראל הנכרי להו זב? לא )דתו לנכרמ ולוננינוו ולמפינשלמיפהנה
 קויא דפסח( )קודם בח"שתא דפכעא רחשי ארבא ההוא ע'ב( ס' )דףעי"ש.-ובפסחים

 כלאים בו שאבד מבנר מכ לרבא ליואי בר רבה איתבא לנכרים, וזבונירבא
 תכריכי' אותו עוהשה אבל לחשר, מידעת יעשנה ולא לנכרי ימכרנה לא הר8זדהנקש
 רבא אסר חרר הכ'ני ליעשראל מזבץ דהדר מארם לש לא ס'פ לנכרילטת,
 חימ כי א,( לאיש הדבה ולא לזה, וקכ יזה )קב ליקשראל קבא קבאלזבנהו
- עיי'ש. פסחא קסידכ*א  רבה הקשה לא סדוע מקומות השמ ב:ל ומקאר' 
 ע~עם'פ טרפה ביצה מיכרן אין ת"ר ע'א( ס'ד )דף חיץ בטט' דאי' מהא5רבא
 רבה הקקפה לא ולפה ל"שראל(י ןמזבי' דוף דלמא )1פירשפי בקערה פהפהאא'כ

 יך אדם ושלח ע'ב( צ"ב )דף חולין נמס' היא מטרש מהני' הא ותו י ימבריתא
 אשמא דחיער' לא, דח-יכה מתני' ומוכח ניכה, שמקוטו מפני בתוכו דגשה שמדלנכרי
- זון סתני' טרבא נעלם יהי' וכי ל"שראל,ימבדנו  חלק תורה ישעף ]ע"ן 

 לאת.יי ~לרבה לי' למה ילד'ק דהנה לתהן, ונ4ע'ד - ר[. פיפ ב' כל5ג'
 רק ססשא רי לא הקועוי' הלא למת' תכתכי' יש" ,אבי דבריתאטיוסה
 שטצינו דעס ן *אביאל יס:רנת שמא דחיאר' משוט לא לנב*י דאנייקסך"יא
 סקים בספר מ"ש העין דרערנן לרחש דיש היכי אבל בש'ס, פעכרם הרבהכזח

 תסץ[ סי' אףח בשרע ]הובא קשעה כל בפרק המודבי דהנה ילשטא6,
 הפה בה שנמצא תרננולת ע5 מפה"ש הר" נשאלכתב,

 בב"שי
 ואעפא בפסח,

 התרנמלת למכוי דמוהר ודהרב *נ*י, למוכרה טותף אם בהנאה אסורשהסץ
 רא" ההביא בווכה, שנמצאת החטה בשביל ביותד נמכרת שאינה מאום*כים
 ד"רס, חבית" ע5" דנפל דהיפי כרי האי *כיי', לזבתי רבא דשרי דעשופגמ'
 עלהום משנפל ביוקר החטים נמכריס שאץ כיון ט'מ אטור, ד"נ"ס אעשגאלמא
 נפך ב"ן דהתם לחלק, ר"ש ע? המרדכי ובתב עליהם, נפל הי' משלאדהיעשס
 חאףח ]בסהדו'ת הנודבש ההקשה עכ"ד, הריפב'א(, וב"כ חנם, סתם )והאטדרבק

 ראותבי' מאי תמוה א'כ דרבנן ביינ'ס מייח דהתס כן נימא דאס : ת"ל ע'[ס"
 ל"שואל *בעי' אתי שמא לנכרים ימכרמ דלא כלאים ט ושאבד מבגד לרביודבה
 ראר לכך דארייתא שהוא כלאים דבשלמא כלל קוארא כאן אץ המרדביידברי
 אשבלעו דרבנן, אסור רק ווהמה חיפי הני אבל לישראל תמכרנה "ווף שמאלספק
 אישת ]ועא' עיארה *שראל שכרנה שמא לספק חחער' לא לכך דדננן,ינ"ס

 שד דקשה סקיא( תסץ סימן )חאויח יעקכ וב,יעת פ'א[, סיפן חיףדטודיאשץ
 רשרדל ערפת לפי קשה גשכ ווושר בינשם חייץ דרבא יהא דלו ישאת,ביתר



 ף פ יו זי ננתב

 %ע טל חצא 1קקל 941 תם פש2 וק "שנ נעש ישאיב 4"יחו
 אם כו נאסך לא בח84" קעב4 וןדאי אמם קש א'כ רחריתא,14

 טךךי
 דהף

שק %  בההוא נפסחיי תן ? א*באסכלא*ם פהד טאי קשה ףכ %ע מצק 4' 
 8בגד רבא התי האיך 8-ךרבה סאי מכ להקשות "צ בייישתא, רפבעא דדדפףארבא
 דועעא פ'( הל' חסץ סה4 )פזה ברסמבם שטכואר לפ4מ כלאים, בוא%אבד
 מרנק רק אשר והוא נתנקעו, שלא בתופץ סיעי בחישתא שפבעי דארבאעוניא
 רבה סקשה ס*ו 8%כ בסו4.( סקשנ יעקב ובחק סק*8, תס'נ טיסן בפאח)9ףן
 *וי טלחטק אמ'ת ]זעין - ? אדרבנן טדאויתא דהוי כלא*ם בו אשאבדסבגד
 בבגר וא'כ הן, * בררבנף וספק בדשר"' שס*ס דידזע לתרץ, "שחולם -- ייר[. סיק ע*ד סימן נבורים מנן ס' בשם כ% להקאךת שהמא כץמש
 וא דלסא טפק ט*ם, הד אבל מדאוי' הר דכלא*ם אף כל*ךם בואמשבד
 אמע וושראל יעשה דלסא ל"שףאל דיסכתה ה*וז"ל ל*קשיאל, דגכריימנרנה
 לנכרי, יסכרני דלא ואמיי' סחמרען ואעפ"כ בדרבנן(, אי ספק כמ )והף לסתתכר'
 דג'ל דחיפי, אהבא בהדךא תן העיסי חמתא עוי דנפל חו8י בהא הכןוא*כ
 ושקה4', בד*מרייי ום"ם בדרבנן דספק סדרבנן, אלא הוי ריא אף להחטו,לרבא
 ומתרץ דה*8., ארבא ועל ינשס על כלאים בו שאבד טבנד הנמ' הקושהה8פיר
- חץשק. יזציע'ק, רגוב.קואר'  לאתיי 4בא ל" לטה שפיר מובן ולפיש 
 וק טסשא הה לא הקושא הלא לסת. תסחכי' אויע עושר' אבל דבר"תאסימא
 קוער', הי' לא 4וד דסר"שא מפיפא, רק ל"ה הקחוא דבאטת דהאמד"צא,
 דדלמא סטפק ידענו לא דאכיר לישראל, יסכרנ' שטא א', ספק רק למ ה"דלא
 פקישה סאי ליוכזא, והיאיע'ק המנ'י קוש" והדרא למרז, תכייכ" 9ומיעומ
 נסיפא סשאשכ שק"מ"( לא בדרבנו וס8ק בד*ערי' )רספק ררבנן על סדאורי'חצם'
 באסת אהע יעשה שמא ספק עחי למ יוש אשכ תכריכי', לעקמחו דסותרד*רעמ
 ה" הצק"ף' דרבנן וסטק בדאיר" ס04 הף אשכ 5טת,תכר"

 גרש41ר"' מהם4ו" ואם
 והכן, הגם'(, הקושה גהשפיר לההטיה ההלהכשג

-  
 טד% מכ מתצץ ורושתא

 אדם רשולת ומסהמ' שריפיע בוצת סיכר" דאין סכריתא '?רבא רבה דקשהלא
 טפק חר וק הר לא דהתם לסיפוק סשף המ לא דסהתם פאופ יהאו לנכריויך

 או גאמפ יקכא אנל סחט*הן טקמ*ח והיא ל"שףאל, יסכרשה שטאבר94ף"
4 וטשדה בדרבנן, ספע רק הף דחינך3איבא  אבל בהה רכא 
 כ5אט בו אגאברבבסף

 ת-
 חרל מש* הכי הזם, סחמייץ ואם בד9ף" ס*ם

י ודיק, השרס, חי השטירלה%יר,  כ*ב מטן נפתלי בית א1ית נהמ" 
ובשם[.

-  

 - קכ"ז מימן-
 המחוךבי רו*ב ייניפ אהה כבךר נע*בי לאיר ויקרב, יבא רב, ישישלים

 סו*ה וכה, חזנךרה, בררישה בתרירה, בדמרה עוסק ומנרו5 עירפבצר

 יצ"וי ל ע ה י 1 א - נ א 11 בור מ-זרן סויה הגיךר, נאי קיר, נח בוימ יהודאדוך

 רג על והתעננתי סמעסוכם, בהוב לחכי משלש הנקףפש, ודבריופמך8א



י% ף ש יו שי נג

 ףטמ ויטם, 6*רם המן עסי קו ברשש, "1ק ף טט 3ה ש%6ג"שעת
 על רק לשה בשטן הנס דהלא העולם קוחף' וע'ד - וילטים. ית סקדשוה'

 ]וע"' יג1ם שסונה חמכה עואה' טדוע א'כ להדליק, בו ה" א' ים דעל יטים,י
 כל גונה כעטר קבצתי פליאי היתי כד הנה סיהן, סיסן חית טהריץקי*ת

 "4ף )ת"' ובהנוג כהנה הוספתי וקגה אגה כל טשח'כ כות אגאמיוה1הצים
 בדבד, הארך נא ס" ח1'ח אפרסמט נהיי באני"ת נם ט'ת סימן נ' חלקיסף
 אות קפ4א סעא יעקב ש14ילת אצ"ת ויץ עה'ת א8רסטה שמן כספרו כןוכטו
 דכאשר ג"כ, א' כיום הי' דהנם וצכ., ומויסה רעת כס' רזנירר וכעת ה?(,ד

 לתי השמןאשמכו
 כהש%כה גר נר כל נתמלא א' בפפה ומיד תיכף הממרה,

 דטשל דב"צ פעסא סוכן ועפ4ז ימיס, ח' סדליקיי לכן א', ניום נם לכר הנטדף'
 וף' דהנס נ'כ ס"ל והכ"ה והולך, מחת ה" שהפך זה על לרמו הה*,פוהת
 ]וטה והיך, מוסץש ע"כ הנס ונתוסף הרב' נזכי יותר יוחר ויום יום ובנלכנשל
 אפשיל בקוזץצ דטעלץ דב'ה ופעטא החג, פ-י כננד רכ'ש פעמא אטראצחר
 ויולכי' ו8ותוף' נופלים יונים הי' ונצחים, חשסונאי כיק טלכות כשנברהדדגה
 סכא לבאש ס'ל לכך ויום, זצם ככל והולך מוכף היי "צראל 1"שועת ליססרום
 רץש*י שפ" וכטו החג, פרי כננר אמר ולוה היונים, מפלת כמר יהולך, פוחתואילך
 והימ' נתמעפ" ה?נים ונן והיכי' שסתמעפיס אוסות עי כנגר יצהחו)פנחס(
 כקחץש דטעלין אמר ולזה חהולך, מוסזף שהיה "צראל "צועת כננד ס"לוכ'ה

 כאופנים האוכהי ובדרוא1ים ה"ל[, סעלה, סעלה עלה ה4' י,צראלדקדושת
-אהמם. - כ'ח. סיסן המדרש כזת בס' עור ועין   סו' הרכ ידיי אסר רפה 
 חתם בעל רככה'ג הנאת טר! כשכם שמע אשר לרסז נ.. ברייעיפנחם

 ר1קפ )ע"ן קדשזך ,כחצרות' ניות והדליגץ כזטר מ"ש ~צ'לסופר

 דיק שלמ ו1ההח היות כחוץ הטבע שלם- ואנ:(, ד'ה נשז סימן פ"ו חלק?סף
 יכלה כפבע עכ"ז האריכזם פבת 4ילי ש.עח- בו הי' אם אפ" וא'כ סהר/דנר
 קבעו וע14 אח'כ אמר שפיר וע"כ קרשה כהצרות בהיץ שהדלזקי כעכורטהר

 חףס יכא כס' כן כתב מצאתי ההדפטה בשעת ]ועתה ק, ודו חמכ", י%שטונת

 נס על פעם לאמר שטעתי דג*ל שאול יוסף טו' הנאץ וכשס י"ר[, אות)ה,שב(
 ד8ך ע4 גם החשש ה" כאטת כי צרך, ללא אי כלזל נם שהי' כהשמןחנגה

 מ שנעיצה ומון מסא, גדכר נעושה הנס אין אבל כתום', כמ"ש כחספשנפטא

 שלת ]תק ודפחשח, להנסי הדצרט הראי%נה בלילה נם ומשרה סתר* שהיא ייעונם

טרדי
 לא1השגים נס נעשה קנקנים וסמתר הזמר סדךק גזה י'ח[, שת )דצא(

 * מ[. שת סיר וסי' נ', אות "כ סימן לעי4 נועהן והכף קבעו, אשטונה יפועשנ

 רוב ישעפ" עכירדה שעבר דסי האחיתיבם, דכ' בהא שהארך 1מהכ(,
 סן דזרי מ.א שסיא קמי אם אם" התראה ק.בל וויא עלה/ שדיט עכירהדיא

 ווש4 דוא כן רוכ שע8א עביה אמדה דהשרה אותוי סמיתץ ש8ירהטהמפ

 וה אב( הספק אס סשא'כ *', קמה4' ש8יר אעפי'כ ועשש התראה קיבלוושא

 רעפא מק סיטנ" ע4 כמן א"דן את1ץ' אמ רוב, עם" אלא אימ העכירה,שעיצה

 וה ראנהשר לטיעופ, לחדש חיכי' ככהיג ההש, חשחר העדיס שפעו אפשרט"עופ

 עע, אות שם שלו ונקו'א כ*כ ככתובות ה8נא נתב כן גללר-יגה כלל ח8אלא

 דוק מק הווש1ש שץנ" וטל1ת סהשת דחיבי השהשק מרה לסה בזהו4בי



 יו.סוףגויייפר

 ועאאו טה רוב על טיהה להתח"ב עשע זח קיבל תעא ח*ם, תב עפאדרק
 דאולי' טרוצח הא, חוה בנם' יליף א.ך צ"ע, דבריו אך ע-ש, נענשאע8"כ
 פף8רח דוה גליא, שטרא ק% אפי' זה, דעת על חת-אה דקיבל התם יטאמבת"י,
 ,שו*ת ]ווין ההראה דקיבל ואש אבז טמכה ליף אז קשה וכן מ*תח,יתחהב
- ק"נ[* מטז האע*והתשם  

 דמו היהיס, התוס' דברי טפוהש הנ"ל פנא ובדבף
 בנתערבו היינו בת"וי, ל'א לסיתחטיהה

 נטק"
 דוה דאפשר כין דשם בנשרפין,

 קהשי' בוה טיושב גבם 1 בהטר לדונו אפשר איך ר,וטריפה, על ההראה קיבללא
 חחואה שקבלה כית האב, שדעא בת"ר דאזל" כהן סבת י'ה רצהוצ"פהנאון

שפור האב זה דאץ נ4א שמיא קטי וח8" ארפה,*
- ודו"ק.8ק8לא,  בעי ר*י ה"א( 3פ'ב דפסחים הירחשלטי מכ יתיישב ובזה 

 טלבוב הגאת והק' בסקילה, או בערפה טתתו היא בטה שהטית, חטור88ר
 לקטן ]עין בת'ר ל'א טל'ם מן הא בת"י דאז4י וא' הואי פתפה דלטא"*ה
 סיתה על ההראה ק'בל לא דהוא טשום בזה הפעם כל הנ'ל ועפ"י קל'ד[,סי'

 בבהטה אבל בכהאנ, פשור וא"2 החראה ולקבל התראה רצייך באדט וכץהחמרדג
 אות ל'ב פיטן יעקכ שאילת )שו"ת 1ד1"ק, בת"ר, אזו4' טל"ט בין נםש8יר

 התחה והיתה ואנחה, יגע ונסו וטנוחה, שבת שכלו ליום טכנווח'
 באהבה. החש'ת מידו ונפש כנפשו וחצלחה,וברכח

 שווארפץ הכהןיוסף

 - קכ"ח סימןי
 בטיפב הרעיון יך רענן, זץע דר"שו, שר: המפיא*, הרבני ממעה *רףשוכפ"ם

 מי בלדם שטואל טו'ה ברורה, בשפה סדבר בת:רה, טופלנהגיון,
 עיט. וף ניעש יהי א ס ק י ס ק'קמיליי

 לבבי טמעמקי טתברך הטברך וכל בזמ% קבלתי הנעיכם טכתבךאת
- ומ'. וט' באתי ועתה בתשובה, מבו14 באוהף היו שומם עניניםאבל  חשת 

 ומא 8סוו של שני ב4ל הספירח על טברכין האיך השלס, ירש" עלשהעחת
 פץ פשנה כטף ]עין בשפיני סוכה על מברכין שאין כטו דיו'פ לדלותאחיאש"
 ל*ה דהקואר' צר'ל בע*כ הרי סק*א(, תפ*פ ס" אףח ומנשא "נ, הלן סוכהטרי'
 פפחשע טצות טרחה לא בוודאי כי לף4תא, דניחוש שני ביושפ נלל טופף' א%האיך
 ע* דעיפ רלותא נעשה בלאףה ואם סבומן, האז רק ווי והקחר' ו4תאיבעבור
 נעקשה לא ברכה בלא בסוכה היושב טשא"כ ג'כי מברך אם איכם"ל טאירגאירה
 ראיכשל טץ בסוכה תיס ]כם'ש טשה נשביל שיושב מכר לא כי כ~,~ותא

- ץ יברך לא ש%ר ומשףה ע4'[, ערבהדסונוי  אצלי כתובה כבר י תשה 
 קיכ[, סיפן חאו'ח שפר נתב שית ]ויין בהשטפות ד' חלק פופר עפנהשם

 (ו דבר ו*וזכיר ז-בצים, אריכות זה בעמן נדפם קנ*2 סיטן ד' הלק יוסףעו~קפ
 טברכץ אין דלכך הפעם הרשב"א תשו' בשם טביא תפ"פ בסי המישח הגהגקיצורן
 בית לחרבן לעפ"8 אלא הנאה לושום וכר % אין שספהיע לפי הספירה עלס(



דפה יופףננןי
-4---.-..4 ק - -

 ההכרח מצה וי"[1 י-ך 1ק תשהה חפשך טהרח שרת ]ק  %י8ח1יט
 וט' אתה ושגאות כרכתי' 4שטההי רק נתנה לש ה*ו"ט כי ל"שפ, זקיתאד1ה י 8ש*4 על 8פה*ע לברך אבל ביהפ, נס העחשר ס48רת לם6ור י84לשהעטשיה
- קצרור. כי ירק 8ברמן, הארך קישה ושפיר זאיב שטח, אךוהץת  ]יבעץך 
 שסא ג' חלק אאאץה שה באי'ת ניי ה2' סושח 0"ש עין דגשל העולםקושה'
-קפאן,  

 וגפ' חשיב לא לפה הץע1' לד שטפל8ל וטהב'(

 )בחו"
 8ש0

 ש ויהי פכרהי ג11 ש אטח 4עדיע דצרך לתביח, פיה כשסגר הפרקשבע
 בקמקר . הגה - י סשח בפסח" כשבואר קבלה טדברי ב8שתה עמ-מ'שרמ
 "5 1 הרהמ ה*ל אש4 בטקתי חיין עס*פ ע'ל חתשש בע5 דנאט טץ עמדו,קועך
 5א שעסא עשב( )ע*ח בשס בטס' כיסהשסע בבנדנ אלא באם, ולא בעגלש רמ4פדהה
 יקגלא אפסא אהשהע' לר' א%רח נאיאה יודא ר' ד סגי5ה )המע עא"ש,ידעם

-תילתא(,  ובעץ הגלי4, רי ונדברי דאה שאב בוולץ שס' ע1טשש יאל חנל 
 עלטא חם4 טשום חג ק1ל דואשע י*פ עדב חארב דלא רהא ערב, ד*הה'

 הפעכם הה עי"ש, כך כל בשחי8ה להרבות פנאי להם ואין הילב בסוכהפרה-י
 לאבטניפ וטחמת סמת וסיילוח טמלה בטקרא פרודים אשהעכם לפי מכ בפוריםיל
 ט*ע בפירווש אגאטר חנ של ראיטה ביהפ וטה בעוחיטה להרבות פנאי להםאין

 פרהים, ושהם סארם הערנ לא אעפאכ נכער אלא שסהה ואץ כחניךהשסהת
 להרבחז שמפב יא ה4 מ:ילה טהל' ב8'ב הימב*ם כדעת יותר דגךל כאןטכש"כ
 פנאי יהם אץ פרתיש שהעם ובשבל עיייש, בסעץדתו סלהרמת לאביניפבמהגות
- וקיל, השרקיס נין פה-יפ חא%ב לא וע"כ כשחיטה,לדוטת  רלקפ ]תיו 
- תירחרם[. איוה עור שם ובחג'ה צ'ו סיסן הי חלקיסף  

 נעץ בר*ח !העם ניטן, ברח שמלדו עד*פ נאו באס האסתשקתאוע'ד
 חשפה באז והם לשפוע, רח 5י בתחילת תיכף גדו4ם ונקהשו אשנים, י"גאשלש
 עיוהע לקב5 הבשד צריכי' אם היין האיך לאדרי ל' המש והיהם העפ הלבנהקשרש1
 ב5לה אהמ1 ונם ווופ ריח א'כ ד,יידא4 את ב"ד רקד,שו עדותן יקבלו דאםכיץ

 חששרר עא עא1ר וטקהאר' "נ, בני הם בר*ח כי בהל" הם רח גשהא רח,ה"
 ההמ"4 אה וחש נדת~ש וה*ל החת"ש דיתקו,צ כיץ עה"ר, קמיקש סצותטרץק"ם

 עהה 2י ק6ניכ4 עודש הם דו'ה ובא1עת קפמם עדין הם דעתה כ*ץ הלסאאו

- ל להעיר כשים אען וקטנים קפנים, והט ניסן אשעדין  בזה האייך כבר 

 לטדהי כאשר אונור זטר אך נעת,( תחא )ואינמ בארימת, די סצוה חעוך טנחתבפי
 התה*פ עשיסשיש א6רת* לפיק( תרנ"ב בשנת )עוד חו*ל הנאץ אדאסרר אצל %סומ'

 עש4 דשם כלו4 אטר לא ההטה לפני אטר אט בד"ה ו' פאצה דר4ה ב'בפרק

 8בואר שק 31' ההראי, יסכש שהדהשבת לחשבץ, צריכ" ג"כ היו סקדא1ן הידו4ר'

 דשפיר יל חינ ו'( הל' א; )בפרק "חורש קייהש סהל' טההמבשםבפ*רוש

 לטם%ש. נרח5" ווד הש"נ ר*ח, 'שה*ום בב*רוי ידעי' דבעד סהשום אותם,טקב4'

-וריק*  ששץ תהו, דין שכ' ב'( הל' 3בפ"ב שם הרטב"ם לתרץ אטרתי ובזה 
 בעתת זושם" תמצאו שים עפ"י ההורש את קדאשו ושאפי' החורש, נעדותסדקדעך'

 וכ' זט', אדנ טנל חהוו%ש עדות סקבל*' בראא1נה הי' לפיכך טקודאש, הויוז

 איה ע""4 אעיי שהיויי לא ל"ג4ש דעבידא טילהא דהה טהשעם השעםד.ם8רקי



 ן,, יופי *יני"
 אלש לא2לוץ, ואעבודא פלתא בהא טקף %ח %ק א שצ %ח תאש"4
 שפ החה"ט את ראן אם *מר אבל דוודעה את ב-ר אשקיץשו היטר *שחרכושבא
 שרביפ ראעפא ראו, א* אם יודע דפף ל*שנלוץ,  רעבההש פילהא זה *5ו9א

 כתב דשפיר יאל רגיל עמשי אים ע"אש, רזפ דא5ו אפישר ראצ, 6אשפשריש
 הב*ד דהרי אשקר, לוטף סודירארס תו דהם לאנלוי, דעפוא כולתא דושץחששצ"ש
 אהד להב-ר ?דע הלטא יראו וא*כ לא, או הלבנה ארראה א8השר אם8הושב"
 טעיץ חישק, לאנלף', דעבידא 4לתא הף ושמרר אשק*נים, יחזקו ארראוגשששר

 בהכהש ונחמר נדול קתפיס "ש זו שבסתהש ודכירנא ק'ג(, פינ? נ8והל4 בית שיקעי
 עגצה יתן ומי וצוסיל, האדיר וצאון - זקיני סכבוד ומחוקים נעינרם או-48םן

 בעישת נרפפ כבר ]כעת ולדזרות 8ה4 רבים טטם אראם יארי.ב8הוה.

 קץ[, .סיסן אר"9י
-  יוסף וילקש ת"ן 

 ח"
- כ'. סימן )פעעש( *עקבחיק ובשית 4ג, סיסן של4עף  בי דעתך ווענוח בזה, אסהגר שונים בשיניבם . אםי הפרדות עטוםיען 

 באהבה, רוו"ט הנאטן ידידך טנאי ש*ם חי' עצר, לא סאוך תףפ קצר,דששן
 ובנעיפרם* בשב ונתסים, באסת קתעו לרוים יעשה בעעץ רגיבפ4

 שווארטץ הכהןיוסף

 - קכ"מ סימן-
 היה כלו. אומר כבוד באהלו, ימהו ההצלחה ופיךר שישני כההי, שלוט5ה,

 רב ידיו העה4מות, אשטל ט'ת רענן דת בתוי הסופלנ המיל הרבירינ*פ
 ע*11,1"רש1יא בעיי מי, דאנציגערקראן 4*כרהם פיה וכו', רירה של סיהשוץו ל*זםלו

- וט', דגרדף את יבקש ואלק" וכו', בשטעי נצפעדתיפאד  ועיר 
 שטא טחשש רק דלטא טדין סנ9עןי האיסו' בכל פע*כ ימ" הארך השלםקואף'.

 ? פע'כ לכ"ע ובב'ח להימוך, או בשר, הישראל בו- יבושל יעחה חלג דגכריב"שי
 הלכו וכבר ננעלו, לא ריזירוצים חשש4י בזה, האחרוים סשש עעץ ראו כברהגח
 לא לטה טקשה )טפות( הרטב"ן רהנה ! עד14 כתבהי נחירהשף חשנני מסוחצתבו

 והחער ישראל סנחלת היא ועוג סיו71 כי ות4 ועונ, סיחון כלי להגע4ל הוצרהשרחשת
 האיסור נהג לכן משלהכ( הי' לא טרין אבל רחדף' כתלי אשוי אשליםליום

 שלל דיהו, שלל להו אישתרו כי איהא יץ( )דף ח4 ובמם' עץ"ש,בכלטעם
 טחשש ראי מגע'מ איסורם בכל טע-כ סוכח שפיר ועמפי4ו איושתרי, לאד*רו
 ון4טב'ן קהשר' "טאר וטטייא דירן שלל דךא א'כ חלב ואק בשר הם ב"ש5ואשפא
 בב'ח סחשש רלאו אעכ"ח אה נצטוו לא ולמה אמהי ועוג בסיחון 2ם אהדדצץ
 אפ,ת ]יעיין ודו*ק, אסור, טע"כ איטף' דבכ5 סעים אלא להנ9ל תהרחצעתה
 טהרא ובשו'ת קפיז, סי' טהרו"ק בשכום רוי עפ'ת כ-פ, סי' חיו"ר יסףברכת
 קט"ם סי' שהוי חלק יוסף ילקפ בקט ונם 4א, סי' דרףדאשכנד

 שבהוי וח*
- ואתחנ:[. פ' ר"ט חמדה כלי ובס' ס'ו, אות פעגח ובצפנת נץ,שיפן  דכריו ר*רחי 4וע לקדוקצה חמורה ס9"1שה הוררה נענין האריך ואשרבי( 

- וסר, וקו', חדישת*4 ו5לשולאאשהשי4"ש, - ת[, שת קץ סיסן לייל ]וורין   



דפז יוםףגנזי

 ג-אטףט ע-ד ! בוהיל ה"ו נחל*ם אעה ל8י ושאלה הל* ביטיםט ערנתיואגמ
 פאיכא חנערפ, העוהת באיר ):אלא"ע( מתטרא בם לנארם ששה טתחרמה אשרוו

 הטקום צר לאושר ועתה לבד, סעריב צר רוחב עפ4 רק אבל אטה, כטולחללו
 בש*ן רועו14, ו5הרהיב המהצבית להרבות רתים להתפלל, דהבאות דגארם נלסרגיל
 טאגי נם אנחרמ, העזרת בעיי )נא5איען( מחשראות ב' יהטשז לווסיףזה

 ער רבירגנשס שדך עפיי צ8ן, ומצר דתם סצד היינו וטשטאל, סיפץהצוזים,
 הטעיו מ כ% האנארם ושל התפלה סקום חוח נתטע8 יוף' לא ועיאכעיח,
 כ8יות חלונות ייש כי להמאורות, עיק לא גם סאוה נבוה והביה:נשס בשיר,יהרה

 חה8ש אעם אצאין בשפן ארם סקומ' למעלה גבוהים התחתינים ]ואפ" טמלסעלה
 אני ועתה כץ[, סי' אויח חת'ם ומ'ת עיין בתפלה. :יתבלבלו לחףן יבי8ושלא
 טהרשם בתאח' ס'אש ]ונורע הארר נתקד,ש כבר דהף כן, לעושות ס,תר אם"סופק
 ר~ררה הוי ואשכ אנעךם[, של בביהכנ'ם היא הקדואהה דשקר נשפ סוס4מלהבלע
 תישורת וושרת ג', סי' ח'א חיים רברי ש:'ת ועהן ? קלה לקרושה חטוהמקהשה

- כ"1[. סי' א' חלקער  הננין בעת 8תהלה שעוד איסרי' יש כי אמנם ואם 
 טחגה בשד לב חי' אם נתכרר לא איס סילתא: נסקייע לא אך ק, לעשותרצו
-ע*ו,  ברע בראות חשש קשיהי' באיפן נעשה יהא שלא להודיע יחשב ולפתר 

 הטו~8 צר כי סטעם ורק אך ח'וג פיל סחשבת סהכם רחוק כי בנערם,דעסתכלות
 5שמר בע*הם חצים אינם שא כי ]תם לביהכמם, הבאים דין נאר כלטהכיל
 5רוב, ביהכנ'8 ו"8נם נדיה, העיר כי אחר, לטקים וךילכ" אנערם בעורתמקונות
- ד[. סחכורא חהכנסות עיץונתטעפ  בקו4א ח'ב יויר יצחק בית עוו'ת ועין 

 יושו אמרי אה'ת ק'נ, סימן רצ'ה עע'ת ד'. סי' ארח חסר תרת שית א',ס"
 ו/ סיסן אל" דבר שףת וכ"ח, כ"ז ס" חאו"ח הבשם ערגת שו"ת וקע-ר, כאבסי'

 טדירג יקרה אבן ש'"ת נ"1, סי' שערים בית עוו"רע רל"ב, מי' ה"ג יצחק ידעמ'ת
 ע"ט, סי' יהודא זנרון שרת כ'זי ס" או"ח מרדכי לבהצי שוית קם-ו,ס"

 חלק ש41ת כ"ה ום" י"ת סימן אנרהם טחוה שו"ת ד', סי' הלבנק עשמ419ת
 ס'8.- סימז )סינעם(יעקב

 שמ בפסח סצה אכילתוע"ך
,? 

 ככ' נוהנים רבים ]אשר

 בס-

 היעב'ץ
 הגוא "8( )סימן טכלל לבושי בסי הנה כ'אן, אות א' פרק ירושלים זכיון בם' ועיי:ז*ל,
 אם להוזישו כ"ת יפחול : בזה"ל זצ"ל מהף'ח( ליק-טי )בעל רראחיב הרה"גבשם
 וכן 48ש, אאר י"ר ביום מצה לאכול מעה*ה ואנשי החסידים לטנהג פתתןטצא
 ? פסח הקרבן עם בלילה אלא נאכל ה" לא המצה והלא הצדיקים, אצלראיתי
 בעל הנאה'ק של ההנהמת יהודא זכרון בם'יבאסת

 אט-

 שטע כתב י4ה אש
 קשני[ לפסה השחך הענאמם ולטר טבהצלת, ביצה ]ונם אייר ם"ו בליל סצהלאמל
 אהע עשא פתחא בפ ם דבתהם ווובא ן זי"ע. וייפש רוד סו' הנה"ק נהונהשכן
 טסאכפהשאר, ההורה שר סרן מכ"ק שמעתי : כ' )ואתחק( חמדה כ4 בס' אצלםז'[,

 בלילה, שכל" אין ואמאי ביום, בפיש מצה שאוכ4' זהעתם סנהנ עלשדהיר

 אטרתי הגי לישב, תדחק הפסח, את סקרבי אס סצה, אכילת זמן דיתהשש

 באטצע טצה שאכל רעסיף בל חעהצ יש דבישמת מאבם ויא הפעכ(שא8שר
 בליל אבל ביום, כ,שאוכ*' דווקא זה ומעתה מתה, בעי נומנו שלא אךריגדה,
 הטקוש בנצמ היחשלטו ררוע"גדגרי "פשח, את אוכל" אבם זטמ הוש אואזי-ר



 ף פ יו עי ננת"
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 כותה, ל*ב ושוב זסנו, מהר ארד "ד לי5 הף א*כ פ"ש, סקרחמ' 5שני השששוק
 : ביה58 סונאח* זוגה רגאה"צ חאמףר א51 גכ*ק --- עכיד. תם-, נ5 הע1שהיכא
 הפפח, ווהיפת בהר אאג' אי 8*ד, ייל או ישד גיום קגי פטח ס1מ עיאל4'רביש
 בראע1ן, אפי' מעכב פסיר' אכילת דאין ק"מיל ובאסת ו. הפטח אנולת אחרש
 ודבר : ויל דו"בם האשר לם"ש ייל ! אז4' הפטח אחיפת אהי בתדאי*שג
 צריך הארי מק דבף עפ* מ סמייסתוק, סנתם רבהצ כבוד טשם א1טעהינטן
 ובפמה כירוע, טהמזמור וובה ען וכר, "שסחו מפסק ספירה מטי אות כל5כהן
 וישג*הם מרעוור, וצל "יו'ר' התו ההש1ה "חגדום' הוא התיבה לס6הרה( )כ*8אשה
- עכר*ק. ר6סח, ו1חיפת בתר ראה4' גיאה וסתה עכ*ל, אגי 6סהעהא  ]וע'ד 
- ע'א[. לץ דף ואה5חץ סור בושףת דברים אריכות עיין ושני, כפפח אענית תוגהאצארת  

 החמ"שי ו1ם ואנחה יגון תסו וטביחה, שבה שכולו ליום עכמוה'
 הרוו81ה יהדו תפש כנפא1ו והצלחה, וברכה ריוחה, וז?יתה ו4שסחה, 4שהשוןההי

 שווארשץ דכהץ יומתב1ישטה'

 - ק*ל סיטץ-
 יוץו ובנך החריף הדב יינ'פ סע.כ יכבור עוי, ברכת ושאל חי 1. עףשלש

 סג'ל יצחק 14ברהם גצ*ה דט', סטער, איושי תיב, חסרד לו,רכ
 יצץ, ד א ם ו? :קקנ",

- וט', תההיום  ובין בשבת בץ התא יב נקיפ דלבן העיר ואשך 
 דרשה קקני, זו אף זו 5א אחר דכל בשבת, ובץ בחי בץ נקים ורגב"ול,

 אלא לאיסור, פעמא חרי דאיכא טאשום סד4קץ אין דבשבת זו רלאאושמעינן
 זו 5א קאפר "כי דמתיך ורב אסור, אפייה פעטא חר רק דלינא בשלאשר'
 טא1ם טוהי אפ"ה יפה, שסא חשרש דאיכא דזצ'א בשבת אם4 אלא מתזרדבדצל
 שרקשו להשתמש וטותר ד*ה דויס' קועוי' בזה וטעשב לש1רה, לדח1תמושדאשאד
 ו*ה נוך8 ט'8 דאל'כ א.ש הי;נ*ל וטי, להשתמש דטוחר ר*ה דסבר להבא8נשל
 כבר כי יורע אנכי אבל נטן, הדבר עכיד, ן רב כטו וול הולשל תהיע21גשבת
 "ח, סימן ף חלק תלפית בתל ]ולץ קלט, פסא "יא בן גואשת גזהקףטו
 פני אי'ה 8'ו, סשז חי חלק יוסף רלקפ קס*ה, סימן ורב ט"צרא עדמובאש*ת
- רכץ[. סימן הארח*גץ  בפוסאה חלח מפיא1" דכיצד בסתנ" ט"ו( )בפסחי' הקשה וששרב'( 
 בידו הף איך וכר, מתא51 וא*ב וצאיל שהשום שם 5ה תקרא 5ח אומד ר"שוכר,

 אץ יהא ע5ה,5מתוש5
 נושא"

 יחפ 1רך מקרי דזה ויומר ? ההקרק1 ע5 בטיפ
 נ' ג8רק הטלך ה"או בזה עטר כבר הנה 1 דוחק הף היאה בל על יעבורעאיא
 40טז שעתם בית וכשףת נ*ח, סיטן ד1 גוק שחת ]ועיין יע"ש, ה*8 ע*8טו4ע
 גטוצשף עלה יטתשל טצי דעכ*8 דכין לרשא רסיל ב6עיפת2 ה64הש*5רכא[,
 סידהשב עתה גם לכן ירע1תה ל68יע וושבה סעיקרו, יגדר עקר ודינםץש8,
 וה*ק, ההוס', קה1' נם סיהשב ובזה תדטוץ, אס ושפיר עליו ושבר ום8תר,כישלו
- ק"כ(. סיטן פהדרק ש4ו שאילת ישיתנהרץ  האחרתים, סברת טיע דהנה אנ"ל 
 עששה א"שי את בהיעבר רק אס הדנה 5עעית רא1אר' 711 5כהוו5ה אסדאף



יפט י1םףננזי ---- -  
 8בל הגמ' על ע*א( 8"ג גקי קשכת שטן עין הואיל, 8ברת אשוי' נשכעאיי
 על נאמשל בד*עבד אגם נטשכ רגה סתהע, ותקם עבר 'שאם שנת אצל הוש8וכן

 בעימ עשאן דשם כ*נ שה דביצה 8"ה בתמאש ידצא כספ1רש וותר, דיצתההקדוש
 ההשל מאפם רר*א כ8עסא נם' קאמר שפיר כן וני עישוש, טדגי במדד אפ"ש
- והבוי וצשרלי אמר" סדגי דבדיענד מק עלוג סתארלובעי  לזה ]תתעוררתי 

- סווערבףא[. נ" האס יצחק סו' ומ' הרהקנ מידי8כבוד  
 ליחהש בהו נחץ להפר האב יבי דאיך העלם, וחיי ואודוועג'(

 דאז4' הנ"ל החש, אביו לאודילטא

 גת-

 כנר בת"ר1 אולי' יא דארלשמ ווי הח
 אן טקארי דהנה סאי, נפלא ץהץ אי נשן בשם שסעתי אח"כ ייך[,יק ו* קשרי יע לקל ]עי' בהרוהי ביס4 עי דסים ג-יטת וה בענץכתבתי
 רכתדקק "טר מי אטרי' בטר נבי :הלא לאתשולי, דבידו מהשום דארל*ס גדרפי
 שלאמה עש או חכם עא או או8נ", ני ר"8 בנדריס דבאפלטא ותי' י חנם4י

 אאמד אמף' שם דפקא, חכם דצריך בכור בממי סושאשכ בעץ, בנדר דצידהריו8וה,
 ביחיד נדחס מתיר דחכם דהא דסיל הר'ן דעת מדע חהנה בידה כשכ חארמ ימצר8י
 ולמר*ז לםפרכה, פסול דטטזר וסבואר לא, וטבו מור אבל ססוך, חכם רקהיפ
 אבי לאו דילטא ומההש ראףלשם דהיי ואשל בהו, נדרי להפר האב יכולוששהר
 החכט מם אשכ דשונ, אגע לאו דילמא החשמש סצד בתי אולי לא יאס י*אוצא
 סצד דערל*ס ליה ושוב הריוטות נ' אלא להורד נ,שאר ח4ש ב*חיד, נדריםלד5זקי יכי השיט סשרכוצ, ובמל החא סגער דילמא לחויש יש ע4ו דנם לההיר, יכילא
 כלל, דוול'ט אימ באבות בתשר ניזל לא אם תששכ תלתא, לי' דטזדקקי יארטי

-י6ה*ח, - ע*ב[, קלשח דף )ממוח( חטדה ב4 בס' ]ויי'   בשעת ועחה 
 ץ קהש" נשנ וצרגטש לשה( סערענפש 9להגאברשק פנחס גבעת בס' ראיררהיפסה

- וראיתי, ברשה טשפסיס בפ' עאש שפנים, נאעה להשוצץ  לעןל עור ]הני" 
 --7 ב'[. שפת קכשבסינץ

 יאחר ס6רים, אגי שרישראו חוד,ש, ראש כשבת דישאלה ועשרר(
,

 ה8אר את 8תדצ לא ועד"ן השק, טלוסר אשבדצ דהשבוע טרר בראקשתה לקרחץ ששטרו
 משןו דואאשץ טסמר 41לה טצוה באטצע אם כי דגאש8רה בו לקרות כזיד4שגי
 ושדפטעך מץ מטקיטה דקד"8 נדחה אשכבר א' חכם ושטר קד"ש, עךחן אנעץאאיא

 דשון ע14 6לפל נא ומע*כ ההפמרה, אחר ד44ק לוטי צ*וה ינן תלילוגבהטטהה
 קהשה מן הפסק חאיב אש ובללא דדגבהה טשףמ שאף פטיטה ועוי"שלהשה
 הנאהשם נתב בשחה בשבת קה*ת 4גנץ דהח דטי, אהעתא מהסא יק4ףש

 הקו*אה בץ ושטפס"קי' שעפע אקריאה קאי הה של6נ* פוקו"ש ודל: רצשבבס"
- עכ'ל, ה8סק חש*נ לא הסשת עוגלל ערלהקד"ש  טרח את אמשלור וגה 
 טצאתי אתה-]אאשכ האסת בזה, טץ י8ה נ" טעשכ מ פהוב מג נ"דגשון
- ד'[. שת 8ש1 סיסן אשארת אגה במאסףושכ*ב  עלל יחם והי אסהנה ובזה 
 השאירני טועדי נא כי לחננה ועת למנה לבעו משאלות ויםלא השעה ימהיועצש
 אבות לחסדי ומיחל הדהש'ת יגאטן טהךח ונפש כמאי ועד, לקן5בם יטער,לא

 שווארטץ הכהויוסף



 יופףננזית
4 -

י קל'א סימן-  

 לעעים חיעה חואר, פף הייוב הטאהע חרב גימ אץ' נטר %ב יב ע5יתענג
 ווש4ל. ש ע ם ע 5 העףקק נ'י, דיטש טשה %ץ ש.,ישץ,

- וכר* הבפחתיך כאושר ועארתי וכי', לקשלום לביתך באת כברבל*ם  יב4 סתחי' ייעת הלא 1 בירפ נחוים לטבילות סקוה חינעם ע'ד דבהנוואהשר 
 סףח אביך ס'ש ום קם'ח, םיטן חש'ח חת8ט השרת כ*ה, פיטן חארחמהדדת
 נהרי באשרשז עור ועין ב'[, חלק השדה תבואחע ם' בםתק ]הגרפם נ4 דגאוןרבעו

 סיטן שטואל עית בשרת נם להתיר, *' דמהשהשא קנשב טי' שף ווףך"פרסנשן
 וע"ד -- יץ[* פינע ושטחה של נפיעה ובס' כיו ס" חאו"ה דוי*ם קישת ]יע%ן 1ל8א,4

 נא ד יהא לא סדוע הפבילה לבית לכוק ביום גושר לאכול שלא אשנוהנות צדקניתדגער%
 סי' חי'ד זצ8ל ט41בשנ להנ' אנדם8ח םופר שבפ באר'ת עין י ק דגחרם%ל
 אישר חדערם ד'[*-ואודות אהע ל*ה סי' ח'ב יצחק ? שרת ]וע%ן בוה ושהאיךפ8א
 טה הקפנה, אצבע על צפימבט לנדל שפחן מנהנ נהנו נערם דמם באוטקתב
 וויד אב4( בית )הנקר' ה8ב ארי' פצפה באי"ת עין ? הפבילה בעחתיחהשחז
 5 צבע לסחפח שנו-גו דגארם ]ובדבר לםטוך, וקשה .הזח, בדבר ס'ש ל4הטשן
 לדוד קק בם' תושף הדפסה ביטעת עתה . ראיתי חציצה, הף אי ע-הם,שמותי
4 ס8ה[ סים*חששח  הסעמיחשר1 ע8י ונפאשר הקור ע4 סיימיה ושנקיאשה יבעמןסיה 
 ער8ת ]תין שהארך, ופ'ח ס"ז סימן היו"ד שרק נפע כשרת חזו ושפירעעיך
 טהדרת סרדכי לבהשר ובס' ל*פ םי' היילפיין מהרא"ש ואוףת נ8ב, סימן חייו ושא5העמק
- קם'נ[. סיסןחייד  ליל ער פמלתן זמן עודוור' הנארם בדבר הערות ואישר 
 םי' ח?"ד אםאד סהר4 באב'ת ס'ש נעלם לא סטני נם הנה 1שבת

 רי-

 ]תרץ
 פ"ון. םי' חאףח אפרססון נהף ואישת קמ'ז, םי' יושד צדק ושעריאיית

 רק לפניך והצעתי בדבתם אאריך לא ע'כ סאוד אנכי פהד כיוויות
- הד*בו. נרחיב ד5נאי ולעת הללהציתים  וחפץ הדדוש אוהבך מםך בזה ודגני 

 למחר, קודם הים ה' ל"ששת וטצפה סיחלבהצלחחך
 שווארטץ הכהןיופף

 השיסא ת )בכורות דגט' קאמר מה איי טופלג ת'ח לי הקשה 1ואגב
 אבסה'ח משום אסר חלב ולעולם כלומר בהנאה, ומותר באכיליה אשר לחודאחלב
 וואבמה'ח, לדם הנאה היתר כ"ב פטחים במס' קרא צריך לסה א'כ דם, סאפםאו
 בהנאח, סותר דאבטרדח ידעי' טמילא אבטה'ח פעים אסהי דחוב מ8ד איוהא
 סיותר קרא חד ועכ"פ דגאה, לאיסור בב8ח על קרא למ8ל בהנאה אםהי. ס"דדאי
 דחלב מסא אי בב"ח, על הנאה אישר או ודם, אבסה'ח על דגאה היתראו

 עפים8ש % והשבתי 1 .לכאורה נאה קושי וועא י דם או אבסה'ח כהשוםאסוד
 ס*ם הנאה באיםור דאפי' סשטע דשם והלכתא( )ד"ה ע'ב צ'פ ח* סם'החום'
 צ8ח סי' לירד בחת8ס כה"נ וו5ין לסכור, טותר עבויו דמים מתן העט"ם ושאיןמה
 ואבמהשח אבסח'ח אםחי חלב דלעולם י"ל וא'כ תץ"ק, עי"ש פעוופ דהל באופןדיה
 קרא דאצשריך והא להתיר קרא לאו אי בדגאה אםונמי

 בהנאה בב"ח לאםור.
 ננשר כלל נחשב אימ שהחלנ נאשן חלב סעפ שבלע בשר חתיכת כמןחיש
 חלב איםה4 סהשום אי יא'כ עבורו, דטיםליוע

 ה"-
 חת*נח שתה לטטר שתר



"א יופףננזי  =====================ב=====--------===---=-=.
 קרא צריך ומכך בה, הנבלע החלב טעפ בשביל יותר דמים מתן אמאיןלעכףם
 נ"כ בהגאה אסור לחורא אבמה"ח לעה(ם אבל בהנאה, נאסר נ"כ ר,באשרדנוף
 לסירק[, איכא ואולם בד"ה אלגאזי הף'ט בחירואר ]וע*יש וא'ש, ק*א, לאו4ר

-ויץ"ק, - השדה(. )אבני   כיט נש הה-וויפץ חר אברהם מוי החו'ב הב' וגם 
 - ן ה' .ברכך אוטף' הקוציי'ם אבל הדבה לבאי האריך ונם זח,לת"

 - קל"ב םימן-
 י'שנים ישקמיבם 'שליים ארתים טיב"מ יהים יץ'רץמהי יטנתי שתעסשו:ן
 ידיר. כבה4ווץגננימ,

 שטערן זוסטאנן ט'ה וט'  הטשובח היקי טוייש דגמפ-נ הרבנ-
 111, קאראש כרש בקיקניי,

 נדיב הט18רסם מרצגי מדעתי וכבר וכו', טאוד, ונצפערהי המעטנע"י
- וכר, נ'י שוואיפץ מרדכי טו' וכף הסרוטם ההארבלנ  בטעיטה שתמה טה וע"ד 

 לקמת רצה השוטר של אוהעבר דג קנה דהחיפ הר"ד ס" באו"ח ה8ורשהבש
 יש הגה - י בחררה ינהפך עני הו'ל הא זהו', הי לו נתן והזא א'בוהב
 הטהפך דעני איסוי אויהי' רז"ל תקנו לא עט'ם דנבי חויא אנפין, בכטהלחרץ
 חףמ בשרע כמבואר זה דץ שייך לא לקנות טצוי שאינו דבדבר ועורבחררדג
 כמנתו הי' דהחאפ כיון י"ל ועוד לקטת, המצוי דבר ל'ה אפשר והכ"נ רלא,סשן

 צדיך שאאאד היכא בחררה המהפך דעמ איסהי נזרו לא טצקץ ובטקוםלטצוה,
 תי' ע'פ[.-וכן סיסן החרמ הת'ם שףת ]וע"ן והבן, למצוה, א"צ והשנילטצהה
 הגאברפקיק רבימ חתז נ" וויים וואלף זאב טי'ה ובק* ההריף דובניששנ

- יצ'גנראסרארדץן  
 נפיש שהורנ אביו טמכה רוב י'א וילין בש'ס חליף בהא שהק'וטה

 )ועי' ס'פ בסנהדמן הרץ קושי' הוא הנה ? החב אהר בפקנ"פ הולכי' איןהא
 להקשחץ שטעתי בהרורעי וביטי דברים(, אריטת כ"ח סיטן חי"ד רא"ש שטןשףה
 אראש, טבד סהוך אלא להתפמל עוטדן אין ברכות דמם' במתני' דאייבהא

 נחש אלא קמצ לא ל"ם )דף בנם' ואטף' יפסיק, לא עקבו על כר:ך נחשואפי'
 פעכובם דהב הוע"ב( )וכ"כ שם המשנעת בפ" הרטב"ם וכ' פוסק, עקיבאבל
 אחה"ר, בפקנשפ רולכ" אין הא מכ וק' עהש, בעקרב טשא'כ טשך, דגהשאץ

 באוושע עיץ הוא, כללא דלאו ג' בחז שעטד הרש'ש בהטןת אה"כ]וסצאתי
 דהנה טחתא, בחדא הכל אפש'ל אולם ס"גן תרי'ח וסי' ס'נ, שכשפ סי'אואח
 ההשפ"מ סשש דנמ-ע אחהיר, בפקמפ הולכ" דאץ בפעטא כתב ס"ג( )בסי'הפלרו
 ספק התירה דהחורה *וף ספק, בחורת הוי דרוב טפליוא( ה*ש )בשם דבבשט
 חע8פ*ם חטדה שכלי נ"ג, דף ה*ועים ילקופ ]עיין להקל נפשות ספק וע'כזה,

 קמן, דאיתא ברוב(* רק ליתא הש"מ דסברת כתכו האהרוניס יצה קכ'ח[,דף

 חצ ידע" דלא דהיא דרק נסור, ביחר בהירת הוי קטן דליתא בחבאסחצא"כ
 חבא הטסקנא, לפי משאאכ עדיף, קטן ראיתא דחבא ס*ד הוי טקרא, קטןדייהא
 דדייד לוסר טקום דו' ולפאז פם"ס, ב' שטעתתא שב )עיין עדץש, קטןדליתא
 ל8נינו הטיעופ ד"מקנע קמן דאיתא ברובא דדוקא החב, אהר נפקנ'פ דשלכי'דאץ

 קט" דליהא ברובאשחשא"נ
 סקרנת עוא תוס' ס' )הרין ודה4 לק'ט,, ואשכ

 הא*



 ,ו פ יו וי ננתב
 חע יוק פמו סאח חע שטחה קאי מרת חק --- 4%שת

 : ח" צפא( פ"א )מ"טים מי חמץ ה פמם מרה וצשן וובףדידי
 שטר הלא פע, של חששא נממת סעלש לפפק משכיל אז גף"ד4אי'
 לפל טיו יך רטה סתף עי בחלם שסכא דאץ הי דבר יע לאטטח
 פפחר אים ע4* הי א נפנ תלמי וין סע, בהם "מש אעא ,וטםהלא
 בשמח הא יקא קת" מיא הקא ו-מ ס/ סשה ששר ו"א ח'בצ"'
 היוקא שכיח דלא דבנדהש לע9*ב, נחאש בין החלוק זה אאור א'כ שאני,"ץקא
 לכן ההקא, אשכיח טיקרי בעקרנ כהשא"כ וכר, מצוה דעפמר הא על סמכי'עאור
* יפפיק,עשפיר  פסק" דאיך י, קדשף' מכ שהקי ברכח וה" בסה*ק טצאתי תה 
 בק%יש, דרכו ע48 ומתרץ אחהשרי בסכנה הלכי' אץ הלא שמק לאדבהש
 יע*ש, הנחוש א אתו יושלים אףבי נם איש דרכי ה' ברצחן מאחדלעפש

-  אוד.ע טלכי גם יהלא אוהשע, בפלכי מ8סק אטאי שמיושב שם ראיתי 1]ושב 
 בוורה רבע4 משום ומחרץ נתפים, דהגמט שנם שמצינו וכש ע4הרגמ, חהשיאעו
 קעוה לכאח-ה אאשר יע'ש, ספק בסתבם אפי' לפסוק צדיך בחיה דבבויאפגי*
 טה דקאשה ה', ביד ושריכם פלמם דלב דהא וצ'ל דמץידא בספיי אשראיתילשישם
 בוררה, בעלי שהם סשוכם אים משלה, בכל וידו ית"שי ביד הכל הלארבוהא
 דבדהרה להצם להניח האך'ת רצה לא עשכ כחפצם, לעשות אצלם ס?ל כחהש

 כית יש5 ואולי אוה"ע, בסלכי יפטיק לסה הדק"ל א"כ עכתודה'ק, כ'א, אצלכגי
 וכמו מיתה, וסחויב במלטת, כסורד הף בשלוסו ששאול 5הםון "וב 5אדבאם
 טחףב אחר לא"ש אשלום הערב המלך לפני יעטוד עשאם להחסיד הדגטתעשטר
 ד4ל ב'ב[ סנהדרין כטהשנה ס4ף הוא בדניהכם מיתה ודסתם במאף ראשולחעך
 בשלומו איאלים אוה"ע סלכי אם א"כ כבודו, על למחול להמלך אסור בוינ*הםדנם
 דשאני ד"ל לההסיד, מחל שההגמון טה דומה ואינו יפסיק, ושמיר פכנשמ תש4הה

- כדברץ[1 להעיר יש :ן סלך, טןאג8ה  ד, מאגה לסהשגה סדר ביוש עוד ועין 

 - קל"נ סימן-
 הרה תרתה, בועץ "כסהו פנה, ואבן ביק יאבן 'ינה, ש4ש סיינ"'טשטי

 ש שתול הסושלג, ההע הרב ידידי צבוי חנ,י ווסשה חן יסע5הושמ4
 ה ש ט ע י ר ק דק' טרץ מי, נאלדמאנן דלוי אהרן מויה שלנ.טי

 ש"י,)אתענמפ*

 הגאק מ41ח של טהתשובה העתק 14 שלחתי יעבור כ* אתשלניים
 בנעףנ נ8לא ובקי החרף הרה"ג טוו' כנוד אל שנה עהשריס וה ערך אאשרחנשל
 עגתוצה החדעית ע*ד יצ"מ, א י י ל ר ע דק"ק )הט"ץ נ"י סופר ט,ןה טרהוי'

 בצים ישלוקח"בארץ,
 ומתנ-

 ושעווה ובכ"ד 4ה, הקהשוי )אפאראפ* סכתה לתוך
 העים אשר לא, וכלל כלל הרנמלת עליהם להחוב וא'צ הביצה טן חי השףיוצא

 או טה*ת, ישחיפה ארצפרך גמור חיה מקץ זה אסטפו8קים
- 9 לגמף באכילה ושאפור"אשאשר  א בענין ט'ש על באצבע לו הראיתי נם 
 ובעמ"ה קם'ה' סי' יוושר אסח ושףת שע"ה, 8י' טא4א4 חלק שהראששםנוש"ת



ים ף ם יייו נג

- "א. 1ק ממת'ת נהיי מררכ*יבש1י  1 ישחדים תקי וארה נם לו 5אש5וה אפרתי עיכ טטקרם(, עור )הגכתב זה בענץתש1בה עי נכתובים אתי טצאי הוה ופובם 
 ע" הנו5הש עופות 14אר ביניהם חגוי חים שאץ לי א5וואית עופא ע5 הקרת*הנה

 א1ם פו8יף אימ דגשרם על התרנמ5ת ישיברץ וא'כ הבצימן ע5 יי"שבתושהרטצ5ת
 שא החוזנית אומהפיטות הבריאוג בפבע כך הפ2*ע הכ5 שאבורא רק היות,כה

 ודא דכל 9 טשק*ט טה קים, באץ טושם לצאת י1ל שהאפוזה דגל, יוצרייץ טעושה גיכ היא אשר אהרת, תהמלה המצש1 אם ששנ שטעות, י אהיהאפתה
 זה41* א5 טכה ארצא צהך א1עזיטש רק בנה, בבשה כנר מטרהאפהה

-  דביצה טפיושיי "פ בושם ושבם ר( )דף נניחז הל' מימבץ 5א השי' להמארש 
 ענשה 88א, "88א 6ן היצא כ5 סשיס י4תסי העט4 מותר האיך דאל*כמותרש
 ט0רה לכי רק דהביצה מן יצא 5א דהוף התם דאואמ לה, סו,ערהדבהצה
 קשו'ת ]הרין עייוש ל"א הטרה במס' כדאסרף יוא בעיסא עפרא ואזדוביצה,

 טסנה ישנמושך דגצים על שיושבת דריוף ה*א ואי קם"ה[, סיסן ג' הלקד,ושרה 8-
 ד5עו5ם דברהם, לד1ת מ(ר הה בלאףה אשכ שמלד, להאפהה היות אההג"כ

 וה'נ, דהף טא1ם החש מותר, דגיצה טן היצא דהעוף והא אטרה, עצסה בפניבהנה
 ביצה ע" ה" לא י(ררה בשעת הראשת ]דהוף דהבוצה על קיושב העץשכ5ומר
 דההרננו5ת דמה טאים ידנ, טקרי לא ד1ע דפארטא וודאי איא והביצה,ומוהר[,
 בעלטא הנור טעיצה רק והעוף בעוף, היות כה טרם סוס*ף אש הבצים עליושבת
 העוף ה*' דאל'כ טשום טותרת, רביצה להוכיח יכול ור' שפיר יא"ב עביד,קא
 אהחנא, טטעטא דוטב*ן דהי ופשיה השמא, מן היוצא נ5 מאווםאסור
 התרננית דמיארבת סוכה עכ"פ בעלמא, עפיא הף העוף כשנתהוה דרגיצהטשום
 פאויפא הש'כ הביצינ לידרן עם בכה ננטר העוף היוה ועיקר היות, שום נולדאין
 ודהק עופות, שאר דין לו יש יכך, העשף המכו:ה ע" שג:לדים העיפיהדאיו
-היפב,  פ5טי ישרא5 גדולי כל אותם הרעירו ורען נע"מ גם כי ]הצמעתי 

- להיהר[, המכ"ע בנל נדפס זכן שס, הפהמרה'גא5הרעז  
 דטנהדרין מינף פהצכהת לא דאל"כ בהיה דאולי' דנייף הק"מיואודות

 פסוי רממורכיון
 ראיתי כי נזברתי ? בת"ר דאזלי אעכ'ה וה דהששא בהו וניחוש ידץ,

 ע"נ בקיויוישי' דרשו כבר דהא : ות" קנ'ו, סימן א' היק יצהק יר בעווית 1הערה
 לדון, כושהם שפיר וא*כ זה ספק למ התירה דהתורה הרי שרי, ממזרדספק
 התורת קואו" על י"א( היין ווילנא בש"ס )אשר הגהשב בנטוקי ]וכ"כעינש,
 וניהוש *ותתא למיסב רהמנא דשרי' טמאר בתשר דאא4' ני5וף 5א דלמההאכם,
 טה"ת, שי" טסזר דס' מדע זה דהא יא, אב5 ל וןא ומטזרת אטה זנתהשטא

 רלקפ וי*' ניהע, ע"ג בקיואר' כדאי' וכו, ורש טטזר טטזר יבא 5אכרדרשף

* בוה[. דברים ארימת ר"פ, קסשב, וס" קט"ה סיסץ ף הלקיה*ה  ראיתי ועתה 
 וטפןר בנר דקיט"ל יפי"מ : הזה בלשון הקהר' יצמבי*ש )דברים( המדה כ5יבס'

 דילמא ד*נ לדץ יטלץ ראיך מסנהדרץ רוב י5פיי 5א אמ*ו א"כ 5דץפסו5
 ועבד פנכרי דוש אם ואפי' מכןר, השש "צ וא"כ ינתה שאטו טהם אהר"צ

 ופסהר נר ההש עכשפ "שרא4  תא"וטנ5 אגימי כית ומטלא לקרע, פבל לא רטי השעשג גיויה, צריך עביפ כאשרדולד
 לדי

 לושפ אבל ל בתפר ראוליי 1כרה דש



 יופףג4זייצד

 6-וש4ן, היש לך .ביופין 'אהך דכתי' מאמם וצא 6פי תפפר שצר חהטץ
 המש דבעצם נהי ומטר, גר הש אם טדע וצלא נ5לק

 נ-

 בין פץ4 וממשר,
 בדוטה אחך דהרש 5סטיכה, כשי ה'ה ושב"צהאי מ8יוחפין דוא והויקה הרובדטצר
 י"הןלשק

 פטוי
 התפ "מפה טוע שלא נא אבל טתה, טדע חם "לא יס8יר נר

 חש4 טשתיו ריינים הפ טשפ א, אעו דהאמת אעשנ וצב"שדאל, כאמיםהפה
4 8ף(1 ח' פרק נפתיחה ח'ב שסחה וצעף קשףת -)ווריןבפשואש  

 9ץולדיסח י *ארשת פיחל מיקרהו החפץ ומכבדו פוק*רו סםי אא~ופ 2א *4וזי'

 ההור-

 ה-צר14י,

- "

 שוואטיפץ הצהן יוומף

* ק"לדסיםן-  

4 יצץ, גהו"ר לפ"ק רזהפש ישב די ליום אמ נ"-  

 אהצר ורי"ב ההע הרב ש"ב ידינש אהה לכבור וכרביבימ סשל סהבש,שלדטו'
 אברקהי נ'י, שפעךבעך דוך מו'ה וט' לו רב 'דיו צט*ס,בלוםן

 - יצ"יי בראשויאכעיר
 בארגיפ הניעוני וחביבים, לנפער ערבו הנה וערבים, דגעימיםאמרו'

 יאש תופ . , , וטקדפם טאז אצ5י מסרחם הם נאשר הרברים טעתיק והנמוכף,
 וכף לד,רב נפעןאת

-  בדבר האריך אשר ! 
 קואצ-

 בתשר דצולי' דני5וף התיח
 דר* ולוסר לחרץ חין דבזה הוא, כהן לאו דילמא דמחחצ קרבטת הטקחבטכהן
 ט-צכהת %א הוא, כהן לאו גופא אבי' דדילסא הסוהר, בבית חבהשיי ואמואבי
 וצית )עי' הכהן אהרן ער בביה"ם חבהש" משלם אבותיו כשה" נ'א לאכשוף'לה

 6חרףק שלום שאילת ושףרן ה', נתיב השלישי בהדרך ע' סי' פ'יההארב
- כ'א(.סיטן  חרל הנאת אאטהר מ"ש עפ לתרץ אטרתי בילדותי אנכי הנה 
 בכח'נ דט-צכח"ל לתרץ שטעתי הנה : בזה'ל זל"ה השס'ר מהריצ הגאץ קושי'על
 עש6 אי אוהה קידיש ואחוכ לה, הפר ואביה פנף', בהיותה נדרים עלי'שהי'
 ע*' הקידהשה' ח*ן ליה דאלשכ החש דאביה צרשל ע"כ וא"כ נדחם עלייוצא*ן
 י"ב(, פיטן בהשטפות יוטף ברכת שו"ת )ועיין מיתה, אוים עליי ואין פנר',והי*ו
 וחיט אבה לש אביה אבי דילמא ניחהש קשה דעכ"פ עץ תטהתי אנכיצלם
 אעו אביה חו"כ אבז, לאו אבי' שאבי לחהצ יש עדיין ט'מ אביה שהואאף
 הלב על ח'ב, נדבה השלמי הקשה טכן כלל, כהנת בת אינה ומסרלא כלל.כהן
 אביה כשקראמה דאירו שתי' קי"א[ סימן ח'ב השדה פרי בשו4ת ]הובאאלי'

 ה-4 קידחש" אינם ק*רהי' נם אשכ הוא אכעה רליוו נחוש ואם קפנהכשהיא

 ובוצףת כהן ובת עה'פ )אסר( צרק סענלי ]ועיין כל5, מיתה חייבת %אפנו"
 4*ם ד-ש נראה אולם בצשע(, והגיח כנ"ל וקי י"א[ נתיב הנ"ל מיצההארב
 שאביה בבי-ר בערדעמ דמקמידבויהם

 כהי
 ואיג* לא5תץו לסופה שנתן דהימ

 הטיט ישאין הכ' לך סגיר הסחם מי יהיו הכהן וביר )נשא( בספרי ]כדא"לי'
 וף' לא )דאם לדבר אץ הכהתה על ואשכ כהן[, ביד אלא מיים להיותנהפכ"
כהן

 ל-

 פיאש ויפכ "ל ועע אביה, חהש אם לחקור "צ רק אותה( בודק" הסים
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-

 טיהשב וא*כ ג'[, סנהררין יופף אות תבנית בס' ]ועיי' עכ"ר, ורו'ק, ף5,חאההנש
 והבן, כני5י 5סומה שהשקה ע"י כהן שההש במרור דידעיי די"5 ההו'הקךעף'

-  להתעורר דייש ודע : ה"ל בהשטפון נרבה בשלמי מ'ש נ"כ ליקשב "8המה 
 סתנות ארתמ התורה צטתה איך א"כ אהה"ר, במטץ הולכי' דאין דקי8"5ל448ם
 אחהשר, בם16ן הולכ" "מז הא בת*ר, דאז5י' ואי דהוא, כהז 5או דל8אל3יץ,

 ק5שש(, אות לציון כאומר )ועי" עכ"ד, הט, ראשית נבי קשה כן וכמווהשאףה,
 ושרת ]ועיק ודו"ק, 5סופה, שהשקה ע"י כהן שהוא בבירור דירעי' י'5 דגש5ול*צ
- סשח[. טי6ן ננףפט  כ' כאשר לעורר, יש הנ"ל האחרונים תי' ע5 אים 
 ומה'פ נוררה, בע5ה ע"ד הנודרה ?ל דאטרי' רכמו זצא5, טאלפשווא דגאבד"קלי
 הכ'נ ע*ש, פנחס וכדרי ד"ה ט"ו נדה תוס' כם"ש להפר יכול בע47ה שמנהששש"

 1"שפו דעתו על נוררת אביה, הוא שבעימה וכיט נררת, אביה ע*ד 1מרףתי"י
- קשם[, סוםי' ב' הלק יצהק יד שרת ]ועיי' ענין בכל שלו הפיהסועיל  
 5פיט'ש ק'5( וסימן קיד ט" לעיל )עי' העו5ם קושר' 5הרץ בוה אסרתיובבר
 מיפר אב תה-ה אמרה איך וא"כ בת"ר אז4' 5א דבדעוי5"ם ז' בביצההר*ן
 דשי5'ם דף הא בת"ר, דאול" ואי הוא, אביה לאו די5סא מחה8 בורנוזי

 דאיצטרך "שכ' בחתנ"ם ]ועיין בת"ר אז5י' לא ובדערל"מ 5ה, להתיר ינו5'דחחבם
 דבחכש אינ דאיל"מ, ל'ה וא"כ באב התרה ויש ח:ם 3בי ההרה דאין עד"רלנדר
 אביה ד5או אף י'ל הנ*5 ולפי באב[, משא"כ ד5'5, ותאטרה .8ת'חשףיכה
 )וע-ן ודויק, בו, הנדר ותלתה נדרה, דעתו רעל כיון 5ה 5הפי יכול ס*טהוא

- פ'(. אות ניפץ דמם' יעגיא5 ובתפארת צ?, אות לציןנאוסר  
 תחל כי כהו ובת כתי' בתורה ]דהר 5תרין נ:ר?ובים אתי "8והנה

 טהו5ל, הוא עכ"פ בת"ר ניזול לא אם ואפי' מח55ת, היא אביח חתליות
- ודו"ק, מ"ד( סי' סוף לעי5 8"ש )כין אבץ דהוא סובר4רהעה4ם  שמעתי[ ועור 
 טיתח לעים מחיימ' ה"ני הק' גניפין חוס' רהנה : עד'ז ז85ה יניץ טו"ה הגאקטשם
 בתאר דאז4' ואור"ת ויבפלנו, נפ לה ישלה שטא התו"ס דלי הא שדנתהאשא

 דהר'ת י"5 ו5פ-ז עיי"צ, מבפ5" אין נפ וכיששו5הין נקוותיוץ ט3רער' חיןטץב
 אלא אינה ג"כ טיתה טחוייבת 9נה אהינתח דא"א רהא דקסבר לאר8דו'אמל
 שריפה לח4בה נם נת*ר אליי שפיר ולזה כנ*5, ההר"ס דצי דא5שכ רובששד

 היכא א5א בוור, 5"א דבמ"מ הדית קאמר 5א רע'כ 6ט'5ס' ריוי אעע בשכ*אצר.ישהיא
 חנא טצד חטורה במיתה אותו ירין ו5זה רובא, ב1א אות' תץ עה.דכסותה
 בסותה מם אזי רובא, משום א5א אותו תין אין נ"נ קיה במיתה אם אבללשא,
 5א אזי בתשר אז5י' לא אי דמטנעם רובא, מחמת דהוי אע*נ אותו, רמןד"שיה
 5א א1 בתאר ל"א דאי ממ5*ם, ל"ה בת"ר דאו4' הא וא'כ כל5, טיהה .טחדבת
- ס'ד(. פעץ חיו*ד היצר בית אשו'ת )ועיץ ודףק* ב5לי מיההסדייבת  עי 
 האיך הק' זצף5 טשיסמאמץ משו5ם מר הנאת דהנה : זה באופן לתרץ,8מעתי
 ססזר הלא טמזר, ריא היא אביו לאו די5טא משם ארא ס6כה רוב הגם'יו4ף

 זמ-גמתא ה', בקה5 יבא 5א עה'8 תצא פ' בבעח'פ )עין מולה-, אהצ היועוש4שעו

 בו, שהו5יד כנץ נדנהרג או*א מכה משבח'5 איכ הוו4ית(, 8' ר-8דרב

 דושא ור?" יג[י סימן ג' ח5ק א5עזר טנחת שר"ת ]ועין טטור אינו גוודאי11ט



 יוםננזי-רצו

 הבן של התיהח על פף לההצ "ש א'נ הוא, אמו לאו רלמא ה4ש"ראם
 חב יל6י' הצ6י שמר, ולעולם הוא אביהם לש משי רלטא %לי, יפהת6סמל
 סעשוש )אלא טטור היא אמו שאינו לה"8 "צ בזכר התינח אמם או*א,סטכה

 ושכה שלדה כגה בשרי6ה, אצוהא סה8כח*ל שמר כהן בבת אבל בתקך*רא"
* 8?[, סושן 4ול ]ועין ודףק, הנ/ נהצום ווא 8סותישאינה  אשרתי ובזה 
 הנה עם כלתך תטר עתה הגה לאמר ליהוא יוגד 9ישב( משקלפרוצ
 כהן ונת היתה שס וצל רבתו רש" 39' ותשרף הוציחה יוצרא ויאסי לגומפ,הרה

 לטהר' רוצא לזנעים" הרה "והגה תיבוה על ומרקרקי' בשףסום, רנהא%עהה
 גם שהה וגדע ע%עתה/ אמת אם יודע פ* המת וו*ל: אשכ' ערישת ר-שנשס]ע"ז
 באווצ דמן וף' ושלא י*ל וישפא : כתב הוס' 8בע* וקנים וברעת כבר, הראהרה
 ע""8[, ארם בני לשמ כשטעה אלא דמן הי' קשלא שי אי הרק, בלא נומתשרק
 שץ ווא, אניה דלש רנההש המ נלהך, תמר זנתה ד,יאי דאש8 י*ל דגשל18%
 צ4ד, אימ דם18ר סמזרש ששונה עשנ הרה %עה א8ר עא נת*ה 4א8לש
 - ל,(. פיפן ה' הלק תלפעת תל )וארין -יו*ק.

 קהשה' נזכרתי בה*ר, ל*א רבט"עפ 4א ה%ע ואומ בם*ש ד5יוםדי
 את '8ה8ית חשור 6טי איבומא ג א' הל' דשפורם 6*ב וידהשל8י על א',נרול
 פרשה דלסא 8פק "8 רהא וע עישאצ, בערו6ה או ב8קיה במה, 8יתהוהארם
 )על דעת יוסף נס' חהנה י בת*ר ליא 8מיעם והא בת-ה רחע4' ששתהא,
 שתו שהורגע ב*ד ב6ני יפהת דמאשכחת תירץ פיץ קשנחא ס"?שר

 א6-

 דוא
 סחורצת וקואצי' אין ובמה*כ די הל' 88ון 8נאו 4ר 6רק דשואנ"ד ונרשת8ר6ה,
 שאים הושש ב"ר ב8ני הע אם בטף6ה ש ב,ר 8יהת שומן טה רנל כיעב",
 טקילה ר8צות דפווטא נרהת טצהה אעה לאוגעי 6קש שן סקרביך, הרעשערת
- מקרביךי הרע ובערת 6תקים שיו6ה עש שנם ניןנרחת,  בס' ני *פה אסנפ 
 נ8יתח אייהו דלעמן חתיפ א%והשו וה רנלל ליהא, 8המקרא ישהקהשרא לב"שמה
 כמו אגהערט, ב-ר פיהת בחימ אלא נאטר לא בתיר א~ל" לא אותוטהרנ
 בשריפה שהו דות" ש מן בסקילר, ב-ר אירצ הונץ אר דבץ בנסקלץ,גאופין
 הסו בפפר רירהשלטי נה*י אבל כבהוב נפע%ת דעי להע פצאן הנשדסקיסי'
 יטששה ב'י אות כ*ג טצחה נממה כטשש הנעל*ם על ורא הערופה טצותא%עות,
 לומר כאן שר*ך %א הב*ד, ח-ם וואסקילה

 דלעמי
 לא שוצ תץ טיהה אהה

 1עץ, הסוטלת מצות ב4ד יקי% אז סקיללה דין בו . טיץ אם דהא בת*ר,חיל"
 עלייי כי הבעלים יערפוהו אש לער6ו, שצףך נ6שקשם

 שפלש חעתפה מומת
 דהערופח, טשית מ יקאסו שבע4ב( בטה עליהן, הנעפלת סטצוה ב"ר יפ8רווארך
 לעיל ]ועייז חה4ק, ב"ד, 1הת ר*ן למצת נעעת ואינה לנסצי אחרת טש%הישהש
- נ'(י אווע ק*לסיטן  שנדול עד להקשא ק"צמעתי סה וח%כיר בירי עפי עוד 
 ? סל-ם בין חף נשכ התם והף אבי, אשת על בהבא סקה~ק משכחת אזא',
 פ*ב ברמב'ם )ויע ססמ שנתנרש" או האב בטת רמ-צכח*ל י*ל בפשיטותוהנה
 עשס איצה שקידיש בא' כמן דסשכ*ל אפשיל קצת חה?ר עןר אבל א'בןמהל'
 לו הי' ולא נפק5ס, לאיוה וכרומה ליבום הוקק שלא חע"ש ופשום בן, ל1ארוצ
 נטול לא אם רבוה ע*ת, שקמ-צ אביו אשת על בא הבן היהו *חירי, נןרק

 אשת של הקירוארן בט4 שסיא בןי לו אץ א*כ הוא, אכיו דלש וניטאבתשר



יצז יוםףגנזי  -=4===ך----
 יהק, בת"ר, אוע4' ש48ר כלום ללא וטטיתה א'א, טשם אף לגטדי ופפיאביו
- קע*א(, פי' סעש סהרו'ת ושלום שאילת ארשת)וע"'  דברים אריטת עוד ווין 
- קל4ו. בימן ולקטן נשש ובסיכע ט'ר, בפשן ליל לסיתה בוחהבעמן  ובאמץת 
 חי, מרק כפתיחה ח'ב שטחה שערי וושו"ת טשר, סיטן טהצהבאר

-  

 - קל'ומ גמיבמן-
- יצ'ו גרוו,ר לפ"ק ר,רפ"ו במדבר ה' טפ ב*ה-  
 יריגיפ אוד אר1' לכטר הצ*יש :רכ שסחות, שרבע השביטת, כת ישיית,טם

 נעימים, גחים ניקור(, ריגי יי פנחש :בצת )בעהטת'ם שה(ימרא ימפ'זהיקר
 ימימיואריטת

 ד5ת*חה לרטת ם לון ששלחי תאעטת הנ' ליך הגיע כבוכל'ס
 חשאשר וטק דגצנטה על לברך עטך יהי' וה' כרצונך, שערכתי רצן8 ושבעעפת4
 לפפרך, הבעע דבריש אעה זצ"ל הנרול הנאון טמהה גם לך להעתיק טטניבקושת
 לאבה הדגר 4 הוושב אני ]מ בזה, נם רצונך את טטלא היתי רבה בשסחההנה
 אסידעע להפיץ אלי האהרומם טדבחהיו וה היה וכטע8 טטט נצפדהולאאשר
 גביי את ירויב כאשר כי לה' ואקוה השרה( צטה לס' ברקדמה נתבתי)נאשר
 כעה אולם בבתוביבם[, עוד והסה ברכה אודיו הנהה אשר ספריו יתר גפאדפיס
 שני רק לשניך אזכיר יכן דבר, טהם 4קח שאגל תח'י איטם הערש כתמכל

 נ מה*ל א' סנקס בנ4ון טטנו שטצאתי מה קפמםטערם
 חנה ן חלנ ט שחתכו סכץ כא:תו הבשר חותמן צקצמם טהא'(

 כיון א' בסכין לטקר הביצר טנקרי שנהגו כחב י"1 סעי' סאר סיטן יףדבא5ויע
 אשש ביש*ך סהט במים, יפה דגשר שישפשו ישנטן רק פעם נכל חסכץאשמנקודן

 לכהחלה רק ה"נו אולם הבישר, לחתוך אץ טה"ת א5אסור רבחלב כתב ישדסשק
 עש וש שמכפל אטף' הסכץ על שטןמת קצת נשאר אם אפי' בריעבדאבל

 ותשמ. יפה ושפושוף עש ודגה הנשר, 8ן החלב טשל יפה ונשפשוף רבשרהרחת

 רק הו* וא'כ סקיכ, בשפיד שכם ובפיט'ג סק"כ, יו"ר סיטן יושד אבך יי'שיגי
 8נטלץ דאץ שעע עכ*פ, בדיעבר בטל המושהו וזהו פאשהו, נא5אר סשס שטאש8ק
 ש"שפאם לכתחלה לראות צרך וענ*פ כדיעבד, חארב לאחרם טש לכתחלה,איטר
- עכ"ד. ט"ז[, סיט, הירד חת*ס קן'ת ]המץ דיטב,הגשר  נחרי שרת )וע"1 

- נ"ר(, ס" סוף חורדאמרסטון  
 טץ[, פיטן לע*ל נעץ לעתי להיהרא יחדר רחוי דטא8ר וע'דבש

 וסעלה טבתץ, הנראה פהרה מימן היא פרסה טפייס כי אגרה; ע'ר לפרשלענאד
 מראיס שטבהףן אנשים 'ש הןה בוטן והנה בפנים, רק הגראה סיטן הואגרה

 מלא ובקרבם כחויי(, טלפיו שששט עשו על תידזת רארי )כמאש פהרה0ימני
 נית בש8 ט",ש )תויע( רנים בת שער בסי ]"גיי' הפוסאה, סצד וזועסרטה,
 אטנם גישן, את חדרם ששמטו אכלו, כימי מיפתו ארסהצ שאחר נטעםיצהק

 כשו נ"כ נרה מעלה יהי' שלעתיד הטונה :זה כברו, הונו אדם כל יה"לעתשל

 *וטא בררהש ]האנכי - :הבן, קדהשףם, ג"כ יהי' ובקרבם 5דיר, לב להסקוייף'



 ף פ יו זי ננרחצ

 שש ש% טשי ששקאא: ץ ואששה 4וש איט ועשל אמו ק%דחליא
 שףשש 5ףשע משת4 8ית בעצ*ת )עיין ענשל תיצץ, 6גי0י על אלא שפער %אצדיק
 דברים ארכות עץ ווץ8ק, ושיפ, והטלבהצ הפניסי עויהי' ?ו בטרתנה .הי' כיוזייט
- ל*ב[. אות צרק סבוצרבס'  

- 
 רשהל ניפם שץ פי' יו'ר כש'ך שפמאו סום בעל בכרואודות

 ערוכל כדי אדצראם באשר לנקר שטב רתי' לא אם לנכרי, הבשר למטרדאפור
 והעלה שהג4*ך י*נ סיא חיו'ר לימאי בר בשית עיין ? מטנו לאטל ישראלא"ש

 נהרי עמשת ]ועי' לאסהי, שנהגו בטקום אהורים ס4קור לנכרי לפכראשפופב
- קכ*נ[. סוס" חיו'ד סהייא**ן ובעמ'ת פ4מה סי' טף רריד פהדו*קאפרסשן  
 ונסד( מהע לעמן )היש"ך א' נרגר מכרתי הללו שורות כותב אמשני נעת יווברנע
 דייפ, יצר בעזרת יקרים, בפנינים אותך לקשטח כרי לפניך, ג*כ להציעאסרתי
 )השש כהפקר הף הנאה אשאישף השיטות על להקעמת ס8לסס פנאץישמעהי

 אהך אשכ תץ4 סי' קצוהשה ועק ר~מקד,ש, בפ' וריפב'א עאב, ד'ו דפפחי'שששק
 גין בבגורה, בהטה לשובם בדגאה אסר עגיהענ דס*ל רר*וש אליב' רחסנאח"ב
 עכףס, יד לי המה טבכורה, פפורה ומטילא הפקר שתא מה"נ עכ"8 בהדאיכא
 9 שגושם בהסת כסו טהבכור פפורה ר5קר קשבהטת כית באטצע, הפקר ידוט
 עם*ם קיקי הרבר עיקר להבץ אין דלכאיה תי' טשמעין( קצפ )בעל א' בדיורכ

 יתב4ל לא סשס כולי' ראיכא ער בטר כל דסתי' דאף הבכויה פן פמורבאטצע
 בסרל, לא בעלים טמת דהא ו'א באפת אך ריע4*אל, בה*וב עט'ם של הססעהלק
 הבכחהה מן פפור שהפקי אף הפקר לענין משא"כ באמצע עט'ם יר לעמן ישלונץ
 ושבועכו.בפשל חטקר יד אותו דהא מבכרה פוטר אינו הרא. באמצע הפקר ירמ'ט
 וורא* דהבהמה שבתוך מה*נ של סטון ארוף אותו הכ'נ ומסילא- דישראלינדצזב

 בבנו", ח"בת וושפיר ישראל של שועא הבה0ה חב ושל סטון גהערהיבפי
-תעיק, - ק"ר[, ומיטן ב', אחע צ'ג סי' פוב חלק יוסף רלקפ ]ועין   כמוך וירבה ולרסטך, לגרלך קרנךי עכיה ה' וח"ם, בברכה אט"ם,ובוה 
 אוהבך. אזיך געתירת"שלשך,

 שווארטץ הכהןיומף

 - מל"ו ם'מן-
 ותעשסות בשו חכפ רופשת, ויושב על ייקם ינבכ בני"ירן, ש4ם יינהאלק*'

 בו יערדצ נעלה, מאור הטעלה, גרול איוש טתאסורה בו וחכטהתורה
 המאהע הדב וחביבי יריי תיה ס8ארים, ושט העברים כסהנה שע-ם,יושבי
 אברהם 8רה כעואת יניי ומ' כבוק, טראיהו ההזק, פמיש פיבא, ובשהיריף
 למץי בורא8עשפ קיק ביתן, מנ; שיקהי באית; יישב מץ' 8ראנקלט*ש

 לאגי נס4ט ךמאוד הפהורה, ירו בסכתב אורה, כהי ביתינתפלא
פרבאי

. וט'. זכו' טעלפת, ספירים זהב גללי חופת, -  להקעשת שהכיא סה וע'ר 
 השףל לגטה אסור ראהק קרא לס"ל %"ה, פערלס סאי מו' החרף הגאוןגשם
 דשמצאל ש4מי אנח ישל פדראן בבית עוד קששעהי יו קוארי - ? סצחג*ע'שאשחם



יצט יופףגנ1י

 רבר דדק ' הכלל עפ4 לתרץ, א' נתל וב בשם מוהני יקק שש?, ח"ח4
 א' הלק יצחק .ר שו*ת ]עיץ נולה, כמן מצרגאע אריך ייריהשאמציר
 ששא ון דטח5ק השרנ 8. וכיףהשלטי לחד"ש[ ום"ש דיה פ'888ן
 ושיך ולכך איטר. ששה האכלו ההדיום אשאף די(נזגה עמרה, טסה והח4מ4*ה

 אף רג1גה עבירה, עבר דהזא ט ירצא ואכלו לרה"ר פצה ה?צא למןסשחב*8
 סוהר לטצה אף לכן להדיופ, בזה נאמרת אעה הסצה אב1 עביה, עבראיאש
 העה4ש קואף' נם נההא ובזה וריק(, יקפף בעבר בסחסה רומרדכי סיטץ נ38)1שע
 געבדסשיבע

 דכיי
 8ףי בפושה *לקש הע סצהביע, סא1ם בו אין להדיופ דשף

 בו אמין לא הדומו גל לסדץ אט וטאת לגטה פוהר מאש2ת בו -איהראשיש1י
- 1?ק. 88הבץמסאי8  ש1י שיסח אהה שהויפ מת באמ'ת םצאוו ]וע"" 

 ושיאאףו השסף8 יש8-ח 2ס" שס עוף הל" שפניכ4 מסה י קף8ף *ק888שך
 טשיא[.,8811ורז

 פ1ר8 "סב בם' מ4ם ראותי בעיוהכשפ, סעודה להרבוה פעם ובדברב'(
 הגדי בזום הרין וטאיטת טפחד או כי %()אית

 באכהיה קצה נפשו והטרא
 שטצרח אלאהשהד,

 לאכי
 18 ס18 יצש צעד האכילה וא'כ התרה כטצות

 נתאוש4 האטיה לק ואשתי', באמלה נפאמ טענה הא כן כם1 בתענית נפחשוושפשיה

 לונאושב
 כאץי

י רמענה  הר* חלב לנו איהיה כף טאים דרוא שסעחו חוד 
 בראאוית(, פ' ר"ט פובה נפאש )עיין שם ביםליצששעם

-  
 מקיש עיר צפ'

 שההץ ע4כ תשפה, גוף נאמתפות חופא אדם הו4 א יום אנילת דענץפתב
 עשי לה "8 והנושמה השותה, אוכל כשאעו עימי לו יש הנתג כפרה,צף*3יי

 וווא עיוהכ"פ ו1שתות לאטל לשהיהן עינוי השף"ת שףחו לכן ואמתיםכא4אהמן'
 סיטפיחם, בחמש ולסגף להתענית שףוה וביוכ'פ לנשפה, עףנף והוא לחודא4השהמ
 גדי חף8ףהא48

 מכללתא בס' ]ועיין שניהם עון טיוכפ* זהללו עייים ובאשתי לעוף,
 יבאה עמך4 צום ירצה הפזטט בעיוכ"פ שאומרי במעם ע"ר( י' )דףהשל*"שתא

 שאיא טי : ח"ל ק"ב, םי' חאו"ח סופר נתב ביש"ת חגסתפק שה לפש1פנשל
 אי לו, בא בזטנו וביוהכ"פ ועתים לימים חולי לו איש כטן ביהג"פלישושנות
 להתענה זהחפא עפ"י ומניע מוהכ'פ לו קכוע וזמי לזמן טזמו הבאה ההיכדושה
 נשא או בעיודב'פ, לאכול טחךב אם באפשה או בידאי יסתכן ושע"כבאשרו

 1ססהבר ? בפ' לאכול ודוב ע*ו אין בעאיר להתענות לקזים יו דאיאנוץ
 לאכול רה"נו מ,צתו לק"ם טחףב ט"ט המצוה כל לקיים דא"י דנהי דהיב,ל3א1רה

 פחיט נראה כן בתשיעק התענה כאלו לו דטחאשבבהאאעי

- 

 כד אלא המשכג
 יניץ בעחאוי, לההעמת ועצמה כח ל1 ארהי' כדי זו דסשה 8עסא בתרני1ל
 לסשך קשה טים בעאררי, לאכול דיר' לגמ' םצוה ליכא בעארף להתקמתאאיא
 בעיהב?8 לאטל צ*יך דבו?שמ י"ל המי %פי 9"ש, לדקל לבו יטלא ולאעא
 נאימ אם השמושקת נזה למ4שומ יש ]נם ווזבן, לצשטה, עעף עכ88 "ה"לשען
 דב1ה1י יץ. ובדגיל ז'(, אא ~ק"ז פיטן לעיל )ע"ן בע?דג*פ ל81נ%ייאמת
- ודהק[. אגיהם, עון ה1תכפר עיטי יהא לנו8מתם ם לסען לאטל,ש1שאב"  
 רמלאם ויגה ביותר, העיטף להרנ"ש כדי שהוא טתב ח' ס" חאב סהרישפ.ונאאאה

 קנע נבר אלעע ביז1ם דובה שהתע4ה ועי תקפ8א, ערטיא תאיבה, בשיק4החעטה
 1ש81(4188

 ,4ע,אא~
 111 6אשא4 אאשר?. וישהן סשיטף אשהש ש1זסה8 קששמסל א8א



 ף ם יו י זגנש

 י8י בעהשהת אשהטתענעם הרלכשנ טעם שאסמר הטים, ים ענף - תל8עת8הרש
 עיכיפ כחל דאכל קח בויה החתשס ע45 שטעהו בקןת"פ דגים דאמלתובמעם ג'[*--- טיסן י"ג חלק וסף ו%קפ ]הרץ עאינ, 8קים גד4 צם ש יהרחאיבח
 עשש ויצהשר מד בהה ט54סי ימהר וכחל ושעיר, דת8ת ל8פ"א חלק לעץסף
 ע~יבופא ד2 ההה ולפיא הין, אות עה"ת העוה ארח לס' טהראשפ מדצשה]ושץ
 ס%ל דנרף 4א פרק תום' ]ועיין היצהשר כד טאימו' דדעתר דבמףחישנא
* והבן דנים, עינשפ אגף' ה~ה תים(, סעינל  ירושלסי 8א"ש שסעהי ]גם 

4 נשו[* שת רבים בת אשער המץ ררחטי, 8כיק1 4צ ר"תדדמם  

 אינ בתהל 5"א לסיתה דבמיתה חת דבף לפי וקהשף' ואודורע0
 1אי אבע, לש דילטא סהשכדיל היכן סקילה רחמש דהיב אביו אאמת עלהנא
 על הבא ככל קלדה בטיתה טקפיל חב דבו*י כין הבעל אחר בילחז הצמשי
 עגה בהטאסף חידוד ע"ר נאה תירהו ראיתי קל"ד(, סום'י ל~רל )עין א-שאושת
 וף' הקץיועי עירי משני חשחד אשה קידש ראובן דטשנח"ל צ'0 )סימןשבהףת
 לא לאו ואבם לשלם, יי מקודשת תהי' זה תנאי רעקיים אם לה ואסרבמ,
 הל' ומרגה זכי' טהל' פ"נ בטשל"פ ]ועיין יום שלשיס עד אלא 8קודשתתהר
 עצית פעם וקה"פה ראובן יהלך ,ייסי עוד בידה ואין יתנאו קייטה ה~שוו[
 בם בא לי :אחר תנאי, שום בלי כאשרים אחרם עדים שני בפני שלאוישבהשך
 ובן נו', בעילות רש טעוום נסקל שפיר דעכערו זו, האיטה על ראבץשל

 הי', קרונ ע'א דהא ל', עד א6י' כלתם, הראאשתים קידהטי' היי ולא הואודאי

 בת*ר מזל לא דאם ור4הת, אביו ואשת א"ט אשת וה:ימ שציים, קירהש"וזאי
 קירוור' חלו %א ל' עד עכ'פ הראשעים קיחער' טספק וחלו הוזמ בנו לאוחילטא
 טעש ולא היא 6סי ס6ק ל' ולאחר חראאוני', קידושי' ס8ק טחטת בייראועת-ם
4 וררק. כלל,נדץ  עשם לאה את קמ"ט ראובן דבסקילה רטשכח'ל י"ל עוד 
 הגרחזק זה ובא סתם, אחותה רחל קידש אח'כ במ, אינו הוא שבנו רג1חוקאמה
 וכמ דעבעל אחף בע%ות דחב טא1ם נסקל שפיר יעכאיו רחל, על וצאשבמ
 *השת הוית קידווטין, וודאי הוי רחל וקידושי כ*ם, אים יאה הףדהטי ווא,וודאי
 בת*ר ני1ל לא אם רהא סקילה, דהיינו בחטורה ונידט ראית אב הששתא"ש
 עטצא עטוש ו5התנה כסו ווא בנו לאו דילמא ל1, טקרשת ספק לאחוהרת
 לאה קירוער כ*ם הלו ולא הוא, בנו דילטא טקודשת ספק רק אינה רחלתם
 קהרהשף' ל'ה רחל קידהשף קידואר' הוי לאה קידהשר אם רהא רחל, קץיאףוחלו
 א"ש*- אהשת ספק רק דהיות כין נחנק אף נהן .הא %א כתיב, תקח" ,לאדושו
 לבנו המחוק אוזה ע'ס איטה קידש ראגן דבטקילה דטשכח"ל פשופ נדרךאני"ל

 בתיר ניוול דאם בעילות, הרוב טאוום נטקל דשפיר ע*ה זה בא ממ"כ וצ*שבי
 והבה כלל, נדת יהא ולא קעיעף' מפק אלא יהאלא

 בעייפח נהתתה תורה דאטרה שדנתה נהן מבת העים קהיו,וע*ר
 ]ורין בת"ר ל*א טמלעט "א בת"ר דאה4' וא4ל ובחנק, ושא אביה לאודילטא
 שףת ב', אות בהנ'ה פ"ג סימן אחי קול צעי"ת והנה, ד"ה קל"ד סיטןלע%

 דכהשכח-5 א6ש"ל פץ[, סיטן יעקב שארית ובשרת נ'ה סיטן סוף חירדטדוףא
 וקמהש אהרת, טאאשה בן לו די' הוא, דאנןה דטהזזץ' כוץ ה4ו כמןדבהשריפה,

 טאמר קירחיי קיטלה חמדה1ן לפני שלקרס ומשך מהשה, א41שום שים צ8ת



שא יוםףנכזי

 הבעל אהר בע%ות חב טאשום באשרי8ה נידגית ש18ר דבבה'ג אשלשמם, אחרודנתה
 קיהשה וחלו כ*ם קידווציו חי %א יאופה, תפקדש יפל ו*שחוהו היא כהןובת
 קידהשץ סוא ראאין קידואפי תיו בת"ר ניזל לא דאם רבשריפח, היא כוץ נת וא*אאג*
 ההא ס8ק, קידדשה אלא אינפ אגי קידושי דאף נסצא וצמריפה/ שלערבם יוסעד
 נדגת תהא %א אשני, קידדשף להול סצף לא קידוושין הי' ראאין הקודהשהאבם
 שלש אמשילת שוית מעיין וחיק, היא, א"8 אשת סשק דרק מת בחנק, אףכלל
 פרק השער בפהח ח"ג ששחה שעף ובש81ת עשד(.סיטן

 בתשובה גם נ' ך8ה ח',-
 א' קדחיה שטתחלה והוא דאנ גלונא ליב טףה הנאון בתשו חשעשג 5י'טאהבה
 לאמ' קרבותו שחשת אצלה קרוב הי' טתפ א' או האלה והעדים עדיפ ב'לשני
 בשני לאחר נתקדקצה ואחא דאוריית', עףוק בפסולי הטקדש נדין דקחיאא' תפס:ולא
 שר8ה .חאבת הראאשת, עם זנתה זמן ולאחי הקידושין, בה ותשסו כשריכםעדיבם
 יא תפסו הראאין קידהשף דא'כ ז"א ווא, אבי' לש דדלטא אטרת ומחבפחפפ,
 עשכ לטיתה פיתה בץ ולעה כלל טיתה חייבת וצנה בעלה זהי כי כללזינתה
 8' סיטן היףד י5ה יהודא שו'ת נועיץ ע'כ, ש8יר בשרישה תידגת בת"ראול"
4 ה'[, אות האלף טערכת עזרא תוסם' וכס'גהגשה,  טהב' נם נתעוררתי 1*ה 
 שליט'א(. דשא שתחא בעל חגאיו )נכד נ'ש הורוויץ דוד אברהם סו"ה ונרהח:'ב

 הרבה, מלאכות ובעל בעבוה"ק טאוד פרוד הוא שמעכ'ת ירעתי מידיות
 ולכבדמ בהדברם לע"ן טימי ובמטות' הרנה, לפניו ולהעריך להטריחו רצגי איוע'כ
- ע4. וההביבים הערמם דיקחם נהעחתיו הלאה'נם  המוקיו ידירו בוה והעי 

ושכבדו
 ב*מח. דואךת חצבעירתין בגדי

 שווארטץ הכהןיוסף

 - קל"ז סיטז-
 הוותיק יבקי החריף וכסררויו, )כפשוטו האכרר היכ .ארע' 5כג;י דטשטחת

 לטחוי יקיר הבן נ"יי אדלעך .צב:י ;טלדכ( טו"ה זט' הטורותאיש
 יצ"1. ץ פ . י י א ש ג א הה:אבד"5

 העים, קהאי' על א*דייר טה ע"ד עתה ובאתי אשלטה, גייהיאשר
 בטכה חייב דאבל ה'(, סעי' "ר"ט ס.' כשו"ע פסקי' )יכן כ"ה בסוכה דא"רבהא
 הפבה, מן פ8וף יהא תדורה כעין תשבו הם'ה הטפה, בתשטיש אטר אבלוהרי
 8י א8ו ]ועוד תדורו, 5עין הוי וטמילא בתשה"טט, אסור אבל כביתי פחלא

 רטזתי כבר הקהשך' עיקר על הנה -- ? הסובה[, מן פטוף יהא נדהשאשתו
 ציינתי מם ציט, סימו חשדה דודאי לשו"ת בטפתהות תס ע":( בסיטן)5עיל
 )שם( תאוובה בשעף שגם טצאתי ]אח"כ עייש, עץ ט" חאי"ה י.אש שטןלשוית

 בשו"ת ועי*נתי טה*ש"אז גליו; הנקראורן הש"ס בהגהות כן וכט הביא',סק"ח
 נזהר 'טהי' וראיתי הקהשר'( נונע ממגי )אשר ב5ניפ ל"ד ס*' א6ריסאשערי

 אשר אבל בביתו דגם תדורו כעין תשב: מקרי שזהי לומר וא.ן : שכ'טהערתה
 בביחו אף בתשט"ט אסור עבודה לענוד כשחצה כהן אף דא'כ דז"א,גתא%המ"פ,
 להלש צן ]גם נע"ת תשמ פפעם הסונה פן דפפור נ' בעייכץ אפרי'אשפ"ב



 י51ף גזינשכ

 עיא8, כהן[ כי טשא*כ טדרבק, הוא אבל נבי דתושהט"8יומי
-  8ל8 

 תשבו אבל דנבי נ*ל : בוה*ל כתב צ' את שכט( מכה )בטס' גתנאלבקרבן
 אם הרנל בזטן הבדעים טשא*כ בתשטיאש אסו' נטי דירה בבית דהא הויכעית
 דוארל דקא5י דהא אשנ בתשטיוש, טותר בביתו רקשאר לעבוד שלאיצה
 נזקקי'ואין

 לנשחזידי
 האשה עם להר יכל שאץ אלא בתןשס"8 רצונו אץ

 בחהשס"8 שאסור אף אבל סשא'כ עבוה, בושעת טמן בעזרה אשה כיבעזרה
 נסחאא ע*5 בוש'ס נרסשת בדלו5י )ועין בסוכה, ואהשתו תהש להיות יכי5*ם

יאגחע(,
-  ר הנשע ישל וחרוארם בדגהות ]כמ*קש תסהה הק*נ הף' גם אבל 
 הסונה, ולא עבודה לעבי אשרצש סה ר5ניעה 1קר דא*נ ז'ל[ פרבששמעלקא

 לעבור יאבה תום בתושס"8, סותר בשכה נם אז עבודה לעשות יאבה לאתשם
 תשנמי לעולם יקים אהא דכרגש ושכ' 5נ*י בהדה8י ;ועין ח18ר, בסוכה נםש
 הרב טצמער, סהשים 5פור הבעל רק תושבו דל'ב סק"ח תרל"5 סיטן טג"אתיי'

- כ4 הוא בביתו דאף כאן, ושחך מצפער טהדבכהנים  דבביע ראף י*ל ולדעתי 
 בסמה סושא*כ אשיע, עם חדא בצויעא בביהו להית טחיב אינו סשט כןהוא

 מ,ר בביחש אהשתו אם דר פסתסא נרה ושאשתו באבל עלת כתיב, כע"רהדתשמ
 טושש*נ כן, הגהו בכזצ דאף כזן ליקק עיל ישאינו בסתה שצטער אימוא,כ
 י91' עשכ בשכה 4"8ב הנפרך וכאושר אאשתה עם אימ דהא עבורח בשעתבכהן
 טסהמש פ8ור 81הרם צעך לו יה" לא-שתו ליקק א*י וכאאשר אהשתו, עס לישבצדיך
 אב"לא דאץ דקץס"ל דד5 קךד, רי"ל בשנש ]קירר ישש רו"ק. לנכע,וא'וש
 דק-משל אעע דטחז", ה"נ ירביסי עשה תשהה דיחיד עאשה את* דלאבתל

 בבהן ה,שב והחש בשכה יהגו יכ"ע כיוו ט*ט ברנל, א5י' נוהנ שבצנע'רדבתם
 שב6רהסטב כדברדהר

-  
 5יהשי קמעי דלק'גה נראה ? נ' הצהק אה4- ובס'

 דינ. כי תדוי, כעץ להו אפשר דלא אע"נ קט"ל במסקנאשם
 להו דא5שי

 וקמץל אשטאה הערב בעי יום דפבול טאמם אפא41ל דלא ופע6א ע"ש,מיח-בי
 שמ זשל נתן חחק 6" תע ליכובשש, ולא לטשה אלא דץיה כעז בעי'דלא
 וק*ל[. דירה, כעין בי' לא כל4 אפש"ל דלא באבלוהכ"נ

-  
 ב5ר8שנ עור וע"'

* ח', סס"ק תרל"ט 6י'בא"י  ארח, על "שףע"ק הנח5ד ט' לירי בא וכרשע 
 הענין לניור תתית הוא מ ]תצם הקור,8 ולחיבת טהנ"ל, בטקצת שהעירוראיו
 נסונה : סק'ד( תר"ם )בסי' תיל רבויו, גם להעתיק אטדתי לדהט,רינים[ לבופות
 שצפקך נ% חאי 5פור' טצ5ער דאט"ר טת 88ד 6ערפא בסכה, חייב אבלכ"ה,
 דאם ההגיא בסי וכ' יצפער, ,צלא דעתי' ליתובי בעי אבל ההוא קט"לדזא,
 באסת טאשי, עליו חביב הי' שהטת כמן יצפעה וטלא דעתו לישב לו איאהאבל
 דש8עש וג-ל הבקאו, לא בושיע טרן גם ד"ז, דהשנרטו הפוסק" וכל מסובה,פפור

 4כ, שבצנע' דבחם נוהב אהמ ברגל טתו דהקובר הרמב'ם אויפ' להוכיחעפים'ש
 בפוכה חיב" הכל ג' דערלין בשרס והרי בטוכה, אבל יתהיצ עמטה קוסהדאל"ה
 ונשצים תואשתו אוש דה"מ כע*ת, תישט כי' ץאי 8יד פ-שיפא וכו'כהנים
 ב1ק ו"יא אסיף עבודה דבעיז נהי קשרל בסוכה, לח"בי לא כתאשטישאסורים
 חשיס קאטר ולסה בסוכה, יתהייב 8ש8 בתושד"8'פ דאסור אבל וא"כטותריי,
 עיון שבצג1 דברי' נוהג אימ ברנל טת לו שטת דאבל ארו6ארפא

 דמ-

 הששהשש השףס קא1 אאמר ד, מרה ט5ש בשולו דז"ישה א"ף, ברגל סהובקוכר



שג י1םףננייע

 רנל, טחו נקובר אף שבצעע' דברי' רנוהג דקיס8ל לרירן אפנם ישכה,דיתףב
 הך א"כ תשהמ"פ, איסו' מפעם טסוכה, לפומרו ניסא ראי חייבי אבל דלכךצר8ל
 הוץ יושב והוא בסוכה יתבי דב"ע מע יד ציח' שי דבר אינו רתושהם'6איסר
 תשב רפרהסיא, אבלות רברי בתל כטהג הוי דאבל, תשמיש איסו' פהשוםלשכה
 האי מסוכה, 6מור מצפער ואמ"ר הואיל מ"ר וקאמ' פשאפא רהשאס קאס'חצ*כ
 בה יהצב שאינו אף א'כ לפפה אפשר מצטער דטצד וכיון הוא, מצפערטצ
 ואיסו' אבילו' דמחסת רזמ' כאן אין בסוכה יושב דאינו דטהך פרהסיא, כאןאין

 משום פפור חהא נימא אי שכן וכיון רעתיי, סיהב בעי דאי בסוכה חיבציר רמשום אשטעי' ולכך פטור, ג'כ צער טחסוץ רהף סוכתו, תוך יהשב 4מנותאשסרוש
 נ'כ אבלי' ד"ש ההניא, כשויפו' נשא אי וטעתה דפיהסהש, מילתא הףאבולות,
 ליישב יטל שאיט ער ע*ו הביב הסת אם דהתנו משכה,אשפשירי'
 איסו' משום פפיחי אב4' אשאר אף איכ טצפעה סהשחם פפור באסתרעתו,

 מצמער, משי כסוכה יהצב דאיט *טר דטנל פרהסי84 רבר דאעו כ?ןתושט"צ,
 איט אשבצינעא רנר אף בינל מהו דבקובר הל רבינו כעויש' סובר ההניא841טנם
 רברי הפוטקי' חשטיפו ע"ג ר71לקיי, דרבו זו כקשיש' ק"6אל לא דאק וכיץטהג,

 ודושק.ר5זגיא,
 קודם בחנ הליב על פברכץ אנארם שההנה הסנהנ, על ושמתמהונשה

 הויל הראשון דביו'ט אמהש"ל הי' לנאור' הגה 9 קיפ דהרר ק*ס'ל הארותפלה
 מנהג באסת אולם ן דאייי' קאש טד נ,4ץ סה אבל דרבנן, ת6לה ננרסקידש
 האריזיל טרבינו קוו"ש גהררי יסודתו התפיה קרם מימם הד' על לברךהאץ

 אחר לברך פוב דבאסת וכ' שהב[ ס"ק רג*א סי' בטג"א ]עין בשלה'קכסטאר
 עיי"ש התפלה ק~רם בסוכה במתו יברך הרשים ספני אלא בסוכה, העט-רהתפלת
 ליקופי ]ובסי עאש' מקדימים ריד' מפעם כן לנהג שכ' יעקב בכורי בסיהמץ

 כאחד הכל ליחר בסוכה לולכ לישל טהגים "ש : היום סדר בשם הגיא8הרישח
 אותו שטטל כיון הפסיה לא הזה כדדך יעושה ישלא מי אבל דכה, גסוריחחר

 כפי אך ע"ש, הצבור 6ן עצטו ארפ י6רהש אל ולעולטם וכר, עם בתבבביהגנ'ס
 לסה חיים דבף בסי ועיי' עכ'ר[, בטכה, אסרו הלל שגם ושטם בסדהאהגראה
 תשבו בטכות לפרש חזר חשח"כ סימם הף ל6הש סתה סש' בין ההמרהר5ר"ש
-דפחףח.  הצחות, ער רי"ל שכ' 1'( )סימן אר פלחשת ביצרת מצאתי אולם 
 תיחון נףרין שמ סידי רלענין קדיף טכארר דיה עיא( 3דל'כ עסחו רעוסילמוסףש
 רומי' סתנה עטדת הוי דחרתיהו היכא דץקא אלא קודם, תרי אףיך לא ראשניסי6יבח
 סילוק, עכרת הף ר5נימי ס~נח ור"צון סתנה, עטדת הף מרי' סיה' אנל וסוסשף'יחגרדן
 תמידין כמר רתפלה דקי8'ל כיון י8ל איכ עי"ש, בתהר פאגדינן לאבבהשנ
 חצות עד השחר תפלת מה מאי ה"ו, ת8לה מהל' פ4א הרסב"ס גפ4אשתקנה
 שבלולב טינים ור' ס"ד(, צ"ח ' סי' או"ח בשיע טעין וט' קרב ישחר תמידושכן
 מי להמ*ך בכדי לס"ר ואפי' רעים, , ופללים רעחז רוחות לשטרבאץ

 ובחום' דל4ו, טוכה )עיין רא'ח וא* איו ס"מ ש*; רוההן וארבע והארץשדהשסים
 ור' ומוספייי בתמידי' מתנה עבורת כעין תפלה הף א8כ לעצור4, כרי ד'השפ
 לא ובכרוג מילוק, עכית כש הף העלם מן וה6ללים הרתית לסלק כדי8ינים
 לעמר' דומה אינו הדאי שמים מלטת קבלת אשהחש ק"ט גם קודם, תדירשיך



 י1םףננזיי'ש

י הישק. בתרד, טשמ9' יא סעים ר נשילק  הגיע הדפ8ה באקף ]תהה 
 שהמא "א( )סיטן התאיבה בקונ8' ור*רתי נדהש הל' )על שרדכ" שנאר פןלשדי
 טשים בסחכה לו1ב נשילת ברכת לברך דוקא א1צריך רסו לתקא רמץ י'בשם
 קשלא ת1 שב*לב סרנים ר שחצם הבמש על דפוכה אשהיא האם הקח לאדכת"
 עוקה וועא האם את תשלח שלח ע*ו נק*א המכה מוך הלינ ברכת8ברך
 עכ8ל, תךה בכנים איסא לאתדבקא רשייך משש חץ מתר ודבנש האםטו

- - ה'( אא קן סימן לקמן)וומץ   א1אלה יוש אגשא סי' שערים נית ובאיאץ 
 רצהת בסי רעאי אחשנ לברך צהך אפ הנעמעיש, תשה קהל עפ ר% אשאסרבא'

 חיש בן חבר י(יקוס8י ב8' יוניוו גם ח'[, שת ד' סיסן האשליה( )נכדהמצוה
- לאה. רישיך קשנ טיטן ח'( * בסקש אהשר)נאןשת  ודבל לירים פבשן כי רען 
 ד12ר דבר ואפדר בפ8ויק. עץד אה8יש הסמצ "העת בוונ כעת אפחגר ע'כ8הודים,
- געץר,ץ. כורכי שפמעל  דשהצ הרג ק"ושם טוצ' חוחגו שר חש*בם רה"ש משגי 
 )דב קיץ שומת סושהוכר

 דשחגי
 הכמ. חו' יושם שסחת לכם ושאיה ני, צדק(

 גבש, נהנה לשחןלעלה
 שוחשרםץ הכהן'וסף

 - קל*ח מימן-
 ,שני8ג 8י ברהץ! יאשר וים, וש*8 חצבוש בהטת רבבוונ רמא עיפשטרוכב

 ורב וי איש נעלהי ט(1ר 80יא חושב ההשנ הרב חביבי, שו'כבור
 השגרק'ק נ"ו, בנעט יוץןקאל טו"ה וכד, הישלם החכש שפרא, מיא צגאשעלים,

 יצץ,11ראהל

 ה*ו פרחא דשרח טבא, לשעלא מלו 19ר אסעא טראץ %ברהש
 נפלח נשבח לו לרצון ירו סכאמשת, הקודש ורבת * ידעת יוירה ווזבת רבא,גברא

- ווצ'*וסאושדת  18דהר טצ.8רפץ קךובי' אמשר ש ונגו אנ אגם שש8ק מששר 
 בעצח חרל ספאלששמא חטשן חטץ טה רנימ הגה ן רבגיט נק'נאשהשית
 רק זי"מת עין אהצ דוה דווהר, ששיש כתב אףח( )משץ נ' היק שחקי

 והל: כך ניכ רישינ נ9 קעועששור טוגאב*היקשק * שהאש ספנתני' צאחת8ץ[, ס" א' הלק אלעו טגהת שושץ ]הן*" עישאש פשר על להפספות הץ8החמכסות
 לפעגיד פוכא ד8א81א ברבר לחסת8ק יו טדה ליה כלל באימ לא טומלםאנבי

 במף אשפ מנש רהמ יש"שש סנהש ביד לורות אשיז 8עיקרא ורקשטצ8ר8ץ,
 קרובים יחט עמיא קם'דש *רכא תד4ר 8וגוו לא או להתיר יה ם "ש אבםהעמן
 שאחשם חטאח אשך אבל טשב, 0שן ט חאעהא חאפ דבר* גע8שת וכסבחשרועץ,
 סאורח ושג החגה ושכך רק כלי, ב'ר חעוהת דץ על*הם אץ 8אש8 יהד. כללדנים
- כלעם.ירבה באים 5ן איכפת לח והשמ שאמצ סהמה טנ' אנארם סאח במלת ~התישא*א  גפ ושללאץי רגניט טאה נדרהר בעפקי : וידיעמ אח'כ זילם 
* דיאנובוהרדיג  הארנ הפכטוצ *צרחץ נ*( סנעהמע טהר"ןם דגאון ושל 3תתנו 

 6ישות איכל לא רעימ לגיזת חגח גוההיו, יהצפרף ו"ע אעמ ואם ? בייוול4



הק íóזג  גג╨ד
- ----. 

Σוק  ¢ץ ג╨הזז פ*הקה 4╨ ¢ק÷ו קה הם ó╨╞ם ú*זק ¢ז╨ 'óו וגהג "á ñ"י
íחוף  ó╞פם ףלú¢÷ ,כלךם íםזץלז ז╨*ו ó¢פך זג╨╨ זג╨úחז íג╨á¢ה íג¢חóקזם זםוי
÷חפ* ¢áלג ñםדו גי╨ו הוז¢ה גי כזו╨ה דוהזו -  ,םק╨ה זהוז ,ההí4ה .ם*יץ 
1גו╞  פ"÷םץךקז ה"םז ú"לוá הגá ÷ח╨ה :"הץו ÷םח 'ו כñגñ 'ה ט¢וה ¢וáם
םזםיך  היג¢ ÷קה╨י ום1 'גסח כ╨á¢ם גופ"קו÷ ז╞ף÷¢ גיהá ק"גץ כגגץז] 'ñ .¢וזáם
כגץךהם  'גñ חח úק ,[קך í╨ הודה הñז84הñל ם*פ? ום קה הסá ¢וזñáי

'ס ñף ה¢פגה ÷םה ¢ כלגó זק'ú (כגץג 
 ú'כו╨ ץך╨ ÷¢ג" ס"ץהוח כñסá, ñ"י

áדו"ú - íוז פ" ó¢פם óו ñ╨גוק 'גáקזג םץ וñי ,הוזהה כגגץג  úזו ,('ז 
-  Σפ8ו קו הזלñקה╨ óזñ ÷םה ,ñ"זח הגגזקáז] ה╨קל ¢לק גñזך .[╞*ץ

-  'óץז ה'¢ו ¢ו╨ הקñ ('גñז¢) '¢ף╨ז÷╨ כלí áגםקה¢ג כñגñ ¢*זג úזו .ו'ג
טם8ה  ('á ¢פזוז 'י ק¢ףם íקá ייח 'ו ךףקך כג¢ה םק הךם8ג
ק"╞╞ךה  íזיםñ) ,('ו הד╞ יו הסם Σגי הךםק זúךיהá סו קג ק,ה╞ם זגםץ ¢גלזו
¢קוי  íיח¢ הךםקג םיך í¢ו 'גףו כך ,íגקזקה גי íה ÷¢ ¢ה8ף גםגñ ,וñםץ╨
גפוקח  ¢ט÷ח íד ג¢ג¢ג ד"¢¢ה ,ג"╨ 'גגץז] ¢╨הוí áגגחה ה╨ק ú¢וק úגáח6 ,[╞
גúקו  ¢úגח ¢הáל וזה ק"áñ' 8 וúל╨á 6¢"¢╞ 8"זל Σ÷ף גי גקה í¢ו╨ זגז
הץזךקז  ¢זí6הק כí 8זáגה ,ק"גץ כגגץז Σיג

 ג╞י
 úזךáג םיז úחו הפ¢ כáה גחה

-
 ,(ופú) גáñז úזáזח¢ ,¢ה╨ה .ח*חף╞ז

áה  ('ד ╞'ץז "קה÷ ח¢úה כח╞ה╨ñ ,ו"ץ ו*¢ם ¢áף╞ % ¢גץ פ"לו
הםםק  הúסñ ה╨גו úגזוץ╨ ,╞'ד╞גץ גוךו ום גúו הקץ úף¢פה╞ ¢גץú áו ם╨
áúקהג¢í  זיג¢ו╞ ,íגú¢חוה

 גץל ú*םם ום╞ ÷קץú ÷ 'הם íיגםו 1 ה╨ה ¢áי
ץזגהך ,וף íגהק" 'גú '9ח╨áñ ט╨גח הזפú úñ*¢, ñ¢ק םו¢ו á¢וףז ñגח כךגá כגפ á╨לח כג"ú ╨"ז, ñיגח ¢גזג ו'ח וגí ¢לח ג¢╨ק*ú ÷ñ"ה, ñץח 'ג 
%8ú  1¢úו á¢וך íגזá¢ ¢"זגח 'גú ÷ñ'╨ ñ'לץ úזחז╨ך הקקך כלגñ זזגם %
;÷םח  ÷םח 'ו ץץñ ,ףל÷ óיוךה ÷םח וף ט¢י 'ו 'גñ ג"ג óúקו óף הזקה╞
áץלí  'á 'גף ,'á ף÷םגז óךזג á*ח 'ג8 ה4ם÷ גיזוז גú¢ךו קקךגףם í¢וגףñה
חΣáל*╞  ú"5╞ץ╞ ╞áםñ] ק"ñ כגáך¢ה הזזץה╞ ╞פך úגםהז ╞פñ ╨╞ו¢ג טיםז úקם╞ץ

םץ - פ"ז זúáיק íהקזך םץ╞ ה*םה םגץזף הáלוí úדךוז  הג╞ד ,חו¢גך 
áוקך " ¢¢ח ל  ם1ץá חקץ ו'ו úזקץם הáלוú 6זñ╞ ום úגוץ╨ .ופךה 
חקá÷ח  ם*6גז הáקחñ הáזך ó¢ףפך וקץך5ץ י'קקך ה╞לץá כגו הáקחך הץ¢

╞קך  ó╞קñ ,הפגץ6ם י'וז הפגץה הםז╞ד ,úגםחך -- íד םí 4זק"ך ץ'ךקג 6ח
הק╨÷ה  ╞ףח íהז ז╨גךל םק ה"á÷ה úזפךז ú*ם áíה ╞פך Σ╞ה íהז זםוךקזá ם11
-,ú-ם  גףםז קגץ הםץΣ ñך4 םץ םוñקה íזםקם ץםץ טיג ז¢ו הקוץ החץל
áקזהךáה ¢Σםó ╞ט÷╞זה ñגוí ╞הץם╞ץ, áץךñו áזוג¢ á1ף לñז 'םה הá"גץ¢ק÷ 

úל*  ףוז כזזיך ףל÷ם הזוץה כגו íג÷ ק÷úץ םץ úץ~ח כגגץ) úםיú גי╞¢ñ כד╞úקה
קחה - וו 8"ךגףץ íח÷ץח ¢יק,╞ הגפך וזה á4 םזיד י"וקהל הה'áץה וזז ,(¢*י   .םזáדá יווז הפזץה הםז╞ד ú'םהñ גי הקה÷ה ¢יקה גםá ,5לך י*וקñ ¢¢גáץה
הץה - ¢זץז 4íףץ ¢וזáך¢ 'áññ כ~זזח '÷ íג¢áו╞ כג¢פז╨ í╞ז÷ ,Σ╞לם  áדáםז. 
18ñץ  ה'ñק כקΣד 4גץז

 קחג ח*ך¢╞ ץ'ך íה ¢ך╨י ,ק¢áו הזקñקה כגזום ╞╨╨י
זם  úזיך ד"י חגñ¢ ץ"ך כךי זג¢áו ם8ח ,íזו ג¢ו¢גףז םי╞ ¢áו ¢áקח ¢ףזו

קגזáו╞  הגזץ ,הזפ8 הגג םי ╞ל ¢גú ¢ךק % םו "קגú ה¢לץ י'זל Σל



 י61ףגגזישו

 לו אומף' "יו אמאבריו פשה, לעאמת חיוב ער עליו קדטה הף החלהמצהם
 י,עת[ על הקדימה מעלת לעשה דיוש לפי עדל'ת עשנ מתמה, לעשיתהש"4ה
 אבל * היע לעת"ל בטלות דמצות ס'א בנדה ראמף' דהא המעמזלשיס"ש
 בח5ק המד שדי 3ועיין קייסין, דלעימ יותר הקרבות 5העאשג יש אאכ העיפץז,לא
 מת וא*כ ב'(, אות ק86ב סימן ט"ו הלק יוסף ובףלקט נעג, סיטן חכניפםרברי
 אשכ עיהגשר, עי יהי' לא דלעת"5 כיון לעת"ל יתבשל נ"כ עיהנ"ד רשרפתדעאפה
 חלק ?סף וילקפ ]ועין ורושק, ערל"ה, אטדי' לא לכן מל"ת, יהץר בעושה הזרטאין
- לן[, סיטן8יב  העא לרשא. הוא הקואר' כ5 דהא בפארפוה, שסעתי יבלאו"ה 
 סשן שעהם מת שו"ת ועיין -- והבן, *( עדל"ת ל'ל דנ"ש מדע והייושסותי,

. ג'. אוה ב' סיסן י'א אחברת ?סף ובהלקפ8י, -  

-
 נ'"' צימעטבוים מג"ל 8נחם מו"ה הגאון הרב ירידי מכבוד

 יצ"ו(, גראמווארדיין דפק"קיראב"ד
 לקז ור1ר עשה ראתי ורז עיב, רפא במיר רסבואר 8ה מלבי לקעכם*ן

 הריית, הק,שה וחמשיר ערל"ת, שיבר דרא חי2ן אע עשףה, בשרמת סכלאום רי4ףשמ4וש
 שושרק ביש בשךצע רשדי! כ?ן היא מומע ע"כ ערייש, 4י יב*ש רם*וש ששזשור

 ליל 81מילא ב1צות, סל*5ם להתיר םטוכין הראף רלא רטהא ובכמה ם, רף ב0נהותושקששי
 בידהואא מו8 כ4 כתב י בביצה שוהשנ'י הגם בציצית, פכלאים לפ*' רערלא כ?ןשה4ת

 ררחע רלא טשהם רב'ש ר~שעם שכ' פירושי על הקעה רהתוש' ערלית, סבהו רביושדוכההי
 ביבטות רהתום' והירצתי סממיי ררעו" לכיע תורה במשגה הא בשרצות, כלאש יהתירשמש"
 קרא ישתוק רא*כ חזי' שעפנז, 5'ת גרו*ם בם9ם ראפי' לאטי סשעךן דנריש הקחםו"

 טכל4ום רק 9פי' ערלא רעיקר כיון כוונתם ווףפ עי*ש, רחי רלא י"עיי ופפילאפעה
 יטלץ אם אסנש רערלץז אהר טקרא ה-עיי לא אם 1מ1 קיא, ליצ לא"18ר איכפשרצהן
 ובששש הגזלי הזטי כקיי ל*ששר בא דםשעין *מר יסול" שפיר רעדלאזי אהף 6קראל5פד
 רנדר לעת הוהה טצרע דנילח דעושה טצורע, רגיר טראשו ערליז לסר5ף רשץ וייבמות
 רף ובמיר עשקןי בשאלה יאמצ שכ! ינדר רסה ער5ית למילף יכול לא טניר ה,שישוקא8ר

 יב*וש איכ עישי בנזירהע שאלה אין בדקרש שא5ה אין השכרו רב*ש קאמר ע-א10
 הה בצטרת כלאים לאשיר אוןי דססוכין לוסר ימלק שפיר דערל'רז טניר לסולף"כה~ן
 לאמור רק להתיר לא סטימן ררשו רהם בציצזת ב5אזם להתיר פטיכק דראת היא ראויקאטר
 ופמהי סיטן*י נשתלו כירז שית ]המק רקהיי על המל הרצמ קווףי לממן ו8יחאב בשושץרש4אר8
 דליל יפ*קש ושעם9ר1 פופרין ביש בצישרן יפרין בהא כן שסתב כשה רף בשבן בם5חשתא?ש
 בשיק כראסןי' סשכין ררשר. תורה בסשנה למע והלא המיתש4 בשרצית כלא"ם 5משיאשפסן
 שלא בשרשהרז הכלאזם על 5החער אלא הכריב בא לא ראררבה ביש ליברי תאעבתךדי2שצת
 ומסילא מיניי, קרא לישתוק ףלאםור סובן אימ ולכאירה עכיה לאת, וידהה עשה יבחתאטר
 שאלה אין דסובר רלב,ש כיון רוא כוומצ ועי3 המל, ביבסוה התומ כשיש רוי רלא?קרי

 אתי דססוכ*ן רביש אליבא לוסר יכול ושפיר רנויר פוששו ערלזת ל6"יף יכו4ןבנירורז
 הגשל בניר השיפ רבף להבין צריך ולפי*ו השב, וךוק כמל, עדלית מסא רלאלאס1ר
 ברע1יש ש4ה ראין כב.ש נסי סובר דר"א כיון %וי4בם ערלעת ע"ף רריארקאסר
 *תי רש18ין 5וטר יטלין איכ בנירח2 -שאלה ראי; וךה עיא( כינ )דף בוררויקכשבמור



שז יוםףגניי

4 קל*ט מק-  

 1 אפרים( )טטה ה8טה' ,קצה ספר על חהנהותהערות
 הנאר צףעוש שאש" שוסר סספה ' המא 4יו( )אמ תיב במיחש

 אמיא דששן ימדו ומהם חהמר, טרנ הרראצה לושמע 4לו טחויבים שבעירטעשה
 ל8הש בוה אשכ' )יקהלש סאשה יד2ר בם' עיין ן תורה סאשסוע אמצ טסירלהתת
 יכאו נעצסם הווע" הצהמ2ים הגדה4ם )ושגם גדולות קהלחז לך עושה :הבמראש
4ש4.עש

 ס-
 תףמ לא אחי עם( הסתי העוך, )קשני ה2אים דוהת טמך איל8ת

 סעצטם, יעוולא
-  האאמים, האאמ 1 המשק בכהנת זה לרסו אטדור ואנני 

- א'ג טאגח 48ד אבחן עם*ס יעקב חלק בס')ועין - הךל. בקץןי לנדח4ם וקשנים ועיא לק8נים נושסע" ושהטץל" הדוראאמי ז*י ]תשא8רם עם, המא81ה הץמ דששרץ, חעושטע וקףץ סעלה, אנאר הנדוון'אלו  לאש*ת בהקרואת וחשת 
 מנ נהנ ורל דאשדגר אשדגאצן18שץהש*ץ

 חשחשר" ,עעים* אצנל" תע וכד, וצד נ4 כל הפשק אוםףם *לושע* גם8יב ל8אע ר*ח( )4ל לאטל מוצ" ה"1 נתב-: י*א( )אחע תק48נ בם"ב( כנד~
 וה-ל חשוהן, צשח לס' ברקד8ה ח*ץ והשסתי נן שמע זוףל הטשןלשע*ח ראעי אנכי נאך ס*שר בושו8 בבמצא לא "ה דבר 1 בהצרתיף עימי ,שתפקחקש*ף

 אממה הששר נהשש זה שך יבי"שי סשצ דניר שרש,שו יים" חמאי*ת לחתתי, יאיאמור
 מיאר 2נירית אשיה ישמן שתו שב"ש שובף 5א דראש עיס ודף 8דגעה אבןישירי
 0-ף 8שאף 818ה וק נורור* לויישר א5יא שטי וש8 ה-ף הש רוש ושאיה יזש8נדףזת
 שש 2שתה השאא של בהך ששה שהתת עשא בדהת ששה "ש צבר רו-ח4ם
 ד8כמית 82יה א4אף גשהה"ש ועץ, השבי היק בשוצטזי טלאום שיה4ת ריא וץףהשצר
 ויוש נכיו 216ר דושא הנל עיד1מן בק1'ס מרשא זל התטיה בשם שהבש 8"ב שתמף

 בנותרע וףה בד-רש ושאיה יוש שצבר דרא כיון נטן מ מהטא לן עאףה בדירשושאמה
- בצשרתי ט8ל1ס עד,4ת יטייף יסולששיר  שי בתףם הש*ך קה לנטן סישב וע8י" 
 עלת טהתשל בי אי הושי הלה 2בי רשא מבר אשאי דהחל 2יגיי 2*8יס 21תויי4ת-ה
 מדשש לשו עערדם והוופה 1ה4ה שאלה דאין ח"ה 8ישף4יש שאלה אק ש2ר דר"א 8טןהח
 דף בקהיובין דימ1 טרברי נהשא תה 3יחאי ביקרש קשאלה' די,1 83"ה פובר רר"חדיז
 ששר2ק יאון שס ריא דצף4םר בהא שאעירו בדקרש שלה "ש מבר רר"א ע"ב4

 הצי בתב ש-ש ע יף יעירובק הףי' הייל, דיע"ח דקחוה 1ק81יר דעדלית, 28די4סה"ף דריש דג,ל נור בעף6 דספואר לענ9מגו נחדר יאיהי עלה יאהעמלי א8שר האבהקראמת
 ההיף בל רא"כא אשץ ף בטתן י3תמ י" :טה, שנתערב א כסתן ריא מבי רלכךש8
 דהא פאמישה *י ח8א יואץ אפ" ערל"תי סיבר דר"א הזען א"כ עט"ה, רעדליתטאאפ
 די4א הגיל חתףה די4שה חש8וי ש* התושי כפ*ש 8ארעה ע"י הבא עשא חואהבא
 שובר הר*א 8וון 8השישה וי בא דושרשת דעש" אע'ב ק הל*ת 4ת ,יזי וושהשתעושה
 ליאף הייי עומה דיבא אייב" חתויה הקשא ואאצר עדל"ת פארעה  צ"י הבא עשה4שה
 -יייק.



 ס-ף 1. י י זנשח

 : כרץב ח' אות תקפ"א בם" לעיל ?-ובן הח4 כשרה וכי הרבר, יצא 88ילהזכיר
 יבוו~תם כ8י התענית י8הי ותשקת נחוים וכן להתענות ע1יהם קשקשהיאלה
 רעב הסובליפ א"י לעניי ונם טביתם שטפלפו חלה ידי לתטוך סוקדאש מהי'ורגפף
 הגאון פז"ח '*5 קורא טהקול ג"כ נעתק ספש וה לישק 1 הגואה" ה8לחמה עיייל
4 עישאה. ר(משי בסעש ו88 שגדפסחףל  

 של8ך ביה"ר שאומיי' הנוסה טפרש כשד( )אות תקפשא בסי'י(
 טפקשאים רבים )אשר שנה" שבעים בהם שנותיני יטי מלואת "עד תה*ם.אסירת
 טרוצי אנו דא? שהתט" אשר את לתקן שטכל "באופן בדבר "8 דתנאיעץ(
 ויותר יותר לחהיות יוצים אט אז כן, לא אם אבל עצמינה נשלים אם הוה,5זטן
 ונדפם דאחרים, טשטי' וצ"ל הגאק טאאטו"ר פעמיס הרבה שטעתי ?ה דכר 1 לחגעכדי
 יאברהפ בפסיק שרה( )היי אפיים זכרון ס' ועיין )ניונוב(, רביפ בת שער ב8'.נשב
 )טקשפטים( זל"ה הת"ס בעל הנאון לסדן משה תורה נס' ראיתו וטאז --זקן,
 שנה שבעי' בהס 'טנותינו ימ. לטשה בת8לה בעצמו פרע"ה ראטד והא :שכ'

 )כ' שנה מ' רני ושסש למשנה ;שר בן הספר לנית שנכנס אחר דהינואירושת*
 שנותינו ימי ואילך סאו המשים בן .נעשה שנה( מ' ער רבו ע"ד עשד ארםאין.

 -- ישק1ל(, כטף בר"ה )עיי"'ט ודפח"ח, שנה, ק"כ דהיינו א*נהשבעים
 נסליהוה א8ים ונפילת תחמן אוטרי' אם העיר נ"נ( )אות תרנ בםי'ר'(

 טוהרי"אשמ מהנאון שנוי' דבטהלוקת שפ והכיא יום, באותו טילה ברת כש"8בבוקי
 ג"נ טסתפק 'עלי בהגהוה נ"י רטאדע הגאון )ומק מבין, פני פשו"ת ינםףל,

 אבות" ברית "זכור הסליחה שאוטר" מקומוה בטנהג דתץיא אפשר ולענ"דבד.בר(,
* נמובן, אפים, גפילת אין ואז טיג(ה, בדית.סאש"ט  שי"ת לידי המע ]שוכ 
 ב?ה[.י אריכות קנ"ר סימן בחאףה ש8 וראיתי זצ"ל, דברשדי להגאון אברהםסהיה

 אוטריי כבש של ראש רכשאוכלי' : הביא י"ב( אות . תק48ג בםי'ה(
 שנני "שבשטים[ "אניני ,רצון "לעשות : ר~ת ]לראש לעכ ולא לראש שנהי'יה"ר

 א' הכם עם מריבה לו הי' א' שטיוהס טעשה- עפ"י זו בתפלה דהכהנהששעתי
 -החכם עס דיכר זע.'יכ יחוסו, על טאוד התנאה והטיוחס נכבדה, ל44טמשיפחה
 אתה כי יחוסך על כ"כ להתגאות לך אין החכם לו -ואסר גדולווז, טרברתנלשון
 שפטל משפחהי .יחום ראש אני אטנט הי"קוס, יפסוק ועטך טשפחתך ייחוס .פקש
 ייהוס וסוף לזנב ילא משפחתיע לראש נהי' טוןפללי' חו"כ הייחוס,יתוול

*.טשפחתיני.  *אש ה' ונהגך על ט"י( )ררוש לעתיס הכינדה טיש גורע וכבר 
 והשלפמת הגדזלה כי ושסל, פחות זנב שהזא טי על לא אכל ראש שתהיי לוגבולא
 על לראש ת"י' איא כלל, השובה ואינה בעצמ גדלה אינה באל" אנערםעל
- ולתפארת[, לתדיהע11ה אשי המיס כל על עליין ולתתך עה"פ. )תכא( אפרסטק שטן ]ועיי' ערך,נדולי- - י"ב, אוה שכיר משנה לס' בהקדמה ועף;   

 ע'ג סי' ההו"מ חת"ס שו"ת דכיי הניא כ'( )אוה תקצ'ב בםףר(
 יטהחש תמוהי' אשר בביהכנ"ס, לישכ אטר פתוח רק הקודש הארק א8 ואפי'שכ'
- ? ברבר ח'וב ואין סנהג רק דהוי י"נ ס"ק קט"ב סי' ייר המו'ז ט"שכגנד  
 קצחר )סשן ד' חלק יסף ברלקט א' נדול רב בשם זו הערה הבאתי כברהנה.
 והנכק דברו, ליישב כותבי' איזה שם האריט ל"ג( )סימן ה' ובחלק ב'(,אות
 מצד רק לעטוד, טחרב איט ם"ת משם לישול בלי הארן ד8ווזחי' היבידההשי



=,.שפ יוסף נזיג
4 בטעסו. עיש'ה שהשד, לעפוד צרך "ם"ת שש9 לקה נש5והחי' צבלש"נ,  

 אחיונה 3רכדה ריברך אט6א"8 עט"ש ע8ד ד'( )שת תקצא בם"ד(
 ורשה פאאשש שעפ לא אשו דפושסע לסוץדה שיד יחו מ6ל א6י' היום קיוש%

 דהנוומש כתב 4ג( )סיא יהודא גךל בשרת שלם ל"שבן, סץ בדבחולדגיה
 ברפבץ ע"י הין, דעל אחרוטה לברכה משר ברהט"ז אם דשצסקי' 6לתתהדנודע

 מץ ינרכת סשעם ס", רע"2 סי' או'ח בשףע 6לתתא והיפ עימג ב8'בטלחנמת
 טה שופדת הואתשי6ני

 הנמי שבתי
 להלק אשם אשהביא בפה קע'ו סי' בפור ועחן

 בושך הפ8"א חשס דנ' ברשה ש"כ נחול, ולא מ8ר דוקא הז"פ בחשבון אפבין
 נתוך לשתות ררך אץ וא"כ הדין, בטם חשנרות מאים ין לופוצת דאץדבריו

 כ*ק דל"פ ודעיסח הרטב"ן כרעת עליו באדיונה לברך הוצהך וש8ירהסעורה
 דרמ, וש4יין טאווכם הסעודה ששבתיך היין 54מור בכדי 4ברך רלאלוטר

 וכטה בכסה בףצה"ק אלול לחמ-ש רמזים הביא תקם"א סי' ברישח( ורךק.-
 ני האלאס הגאבד'ק לעויב שלפה באר ס' הללו בעתיפ קנלהו ם5פהום,
 בני )של'ה, ב5שחשים, המכואחם עוונים ר8זים מרנה כעשר גיכ קיבץ מאושר

 ט"פ הזכיר.. לא שהם א' אשאף נעיני ולשלא לאברוצם(, וחסר שנים, ייטביעהפכר,
 שלחפאה יאהד "לעולה "אחר יקראן 6י אנך חשת )בס' זציל ויד"א דגאוןטק
 דוגה בפאו*שת ד*ן' ולדעת.. או6נים, בכטה שם שי' .אלה4, ג"כ המה הןרה
 אלל ובחדאש אשב8עשרע עברות על וחהפאה הלב, הרהור על לכפר באהעולה
 עחש חרין ==ש ב8עשה, ובין בהרדור יפחפאו פה בץ טלם, על לרהרבצריכי'

- תבג4 ופףפ ש581יבש 6י ריש עני קרבן בסי לשליר5דם  זצשל רייל %' דגאה'ק בשם הניא י"8( )שת תף*פ במי'פ'( 
 כעדהשנא,( נדף כל לוטר קצת טאחרי' עי'ז אשר יוהכ"6, לליל הדראשה)בדגר
 לאביהן יושראל אשל לבן לר,ויב כ"כ אששנאשרת בשנה עת אמם איןאשבאשר
 דבר 1 ה4לה להיך הענין בהאריך אף ק8ירא אים איו ושעה כאותהשבקשטים

 פטון אחה הטליץ א' ורנ ז', פימן הי*ד בשנת בייקופי גם דבאתי כברזה
 שבוודשר יודע אשאני באשירה נאטיתה זכאי שאגי כל דשבת, 5כשג ג8השנהבר5ץ
 באשף8, להאףך 4 דורער עליו, להחארך אמ רושאי תעמבוג הרהוף הכנסתא5עול
 י החדיש.* ל"שהאל חק בס' גס הדבר נר6ם כעת ור8חהש.י הלילה, דגיע כבר אשאף

 אימ דבשת ושכ' הטש"א עי ת6" נ8( )בדשה שק" הר4א במיייו'ד(

 בעירובין היא עיוך יש"ס הלא ביוהכ84 לערביכי
.4 

 דפערמ' חיק אמם בלי
 בש8 קצ"ח סוס4 1' חלק יוסף בףלקט כתובח ג"כ זו הערה ? ביוהכ'6לגדול

4 עי"ש. ני דבששהראב"ד  עפא על ד' אות תק8"ח בפי' שפתלונן טה גם 
 נ'כ הארכתי אוו6ר, תקיעת קורם לאמל כדיה" להפש ונעשה נזרויפ אשאינםדבר

 בזה.-י הי'ו נרולים מחרבה ובקהשות הדאוות והבאתי נ"ב סי' מ חלק יוסףבוילקט
 וש6נטנו טה לתקן צחכ4 דאז חשובינ דשבת פעם ל'ב( )אהז הף"ב בסי'ש"ש

 5השנ*ה8 ונעלם יח, שת אלעד סשטרת בס' כ"כ הנה העגה, בכל ד*שבתבכבי
 ]חוטתקתי הארכתי,- ובדרהשיכם איתא, בר"ה נצביכם טאשה ביאשטה כן כ' כברמ

 ד5ה-ח[. עף'ש ושפריאש עה"פ )אטר( יו"8 הקרואשת ע8"דהענין
 ב' ג4ל חדשה 5רי .*שיו' דסה המ* ו'( ישת תי גסייי"א(

 אה אמ-קיחי טה נטשש בוה דעה נשב, ר6ילתא, לרשחא ח הא 4א"יטדו-ה



 יוסף3זיעו
4_ש4_."

 מ1 דוששק הה א*כ אשהחיימ לקידוש א*צ אש6א ספק דהף דמץ מהחלל
- נ'(. שת קנשפ סיפן מ חלק דהשרה פר נאש*ת מיין 1אשת", ב18ךנברכת  אכילה בשעת אשהמרט דציל עיטהל דהיי אש"שר אפמ דבר דחה8 הטית,היעקית בעת חד,8ה פף חאוצה ושתניח הקארע על להעיר ק'( )אות רקשיא במ'ערש 
 נרמש כבר זו הערה גם דגה מ0קש, לקירויש סטוך הנרות על שר2ברך לאאם

 חיק יושףבהלקפ
 עשרה ושש אגת כוצאשטף )ועי' במפו, ר4פ סיסן רב*קי

 ד'(. אות % סעק א'ווברת
-  ב8' נ' ר4מש בדבש, דשוצהש פרסת בר'ה לאכול דמהמ' ובהאישם 

 דביש וטשר חפה טהלב יאמלוו פ8א( )תוה4ם בקיא רשש דטצא טעשאשרי
 ב1ה*ק דפבהשר ל6הם והעמן דבש, צר עם ח6ה חלב לשכל האטאהשמעך,
 חש, לרעה ברשה שתו דנין אין בושבוחות לחפ שרו "שטק8% 6י אשר)תצוה(
 דנש מצר הרש החפים, סן הבאים לחס שחו על ר6ו הפה טהלצ יאכיליןחדצ

 דטושוא 18ב4ן ע*כ כדבש, סתוקה שומה אגה ע"ז ש6פחימן הימאהשמעך
- ונטף ע2 על ירפז בדבאש חשףםאיוא  הוש כו הדבוש בשעם אסיחי ואנמ 
 להות צריך תע רפע(, פ" וב8נ*א ושרמאנ בוש*ך פףא סי' ניו*ר 3י" כטדע, דבאשיל1. דכעושה סהזר לדבש תתושך לדכש ושבפל נבלה דבאשר כתב ינה דהרבעולרטו
- ורבן. לפובה, הכל ואמתהשך פחחי יה" אוהאשסא ד21אשבהבי8ר  

** *
 דסו4דצת . בימי ד~זעמת ואם : מ"ב ס'ק תק8שא סי' א8ףסבטפה

 פליחות, ישי יטים ה' להיות יוכל האו פלא וט', *פיפ הי ףש ריהושקורם
 ימום.- ,חושה* תרל פ'ס הוא וא41 ? ראש אש*ו לא מ ה' בים ערשה לחולאשא*א
 דגר לאו ר'ה מם' ללפוד נעתר אם בשבת ר"ה כאשחל הביא לאבם
- קיס. סי' נ' חלק השדה פרי אמ*ת עין יפה, שסאתאח  נית שרת ]עין 
 גד4' צוכ5 ביום נשואין בדבר ה'( )סעיף תריב בסי' ק6ץ[1-וט"ש סיטןשעחפ
 תשובה בישף נשואין ענין ]ובעיקר ס'ב, סיסן ד' חלק ד,שרה פמ ושרתיעי'
- ד'[. אות ט' סיטן עשרה השלש ושנת בסאסףעיץ  

 . מ"מ- סימן-

 עוסך 01ק הדיים, בראום נכון בית יחי ועיניו ועררים, לשמויק יה" טהרה המצרים,ביו
 בסצות בתורה, סלא אי,ש דיזרוץ, הטופלנ העה- הרבני ידידי כטד ?שרכ,.
 ר א 1 1 ר א ש שק"ק נ'י, פיגדאך אברהם סו'ה עםרה, לראשו והטה ברה,וז

הרו,

 אשגי שףצית דהף בציצית' טכלאים עדל*ת ילפי' האיך קהשץהועיד
 דו"שב*א כן הק' כבר הגה ? טנ*ל טצות בא5אר אבל ד.טצוו2 כל במדדושקולה
 גפ עי*אש, ד6חטר בלאו. לא ובד*ה קאי, בעלמא תני והא ברשח ר( )דףביבפ1ת
 לא דהא ]ץו' טקארם "צ בישפ וסמ*ל, ד*ה בסוף עיא( ד' )דף יבמתב1יפב*א
 6תן ודע אתה אמאין כבחטורה קלה לסש1ה רץ הף תנן דהש "ופרשחארבא



9א ף 8 יו זי נג
ע

 וכן עי"ש[, פצהן שלשנק
 הרטב"

 ההופ' בש8 דא6ף' הא דשה ע"ב( גי )דף שם

 דקפיד ף לק6ן דהא מצחן ושל בשכרן הכי דייקי' דלא נראה ' ' ' במילנהי
 נמי הכא 6ףך ולא 6.מיהו גטר דהנא 6סקי' דהכורי אשבת לא?י אשאמלמימר
 אלא ח6יר לא דשףצית . ועישה חמיף לדימ ישבת דלאוו רצא רכן וכל שרכ"לא
 כי 6צאתי בס8רים ובוטשי טצוות[, של אשכק טתן יודע אתה ואי אשכרולמתן
 ישם ]והבהש יפאלה בשוד-ה נשד פימן ף 6הדד ומארב באיאל נם כתובהדגףארי
 ודריט ברישתי עשרה שלש על" נכרהו שכן 6מילה ילפי' לא דלכך הוצפ'8שאש
 אטרי' ש8יר בז8ט אשבת דדוהה מילה דשצות ד6י, דלא ותי' נרולה[ טצוהדיצא
 ד,עת דיחר בלי סושכחהל הא שףציה סאשא'כ דחי היא המורה דמצוהכית

 בנלשמם אף דדוהה אטרה רהתורה רק לשאשתן ומהשתן לעמרא עסרא כגתדכלאים
 לדהקאם דשהמה יטל גם כלאים, שדצא עץ יותר נתעלה לא המצחה נוףאבל

 תרהה דלא שחרפא דעעיב*
 בשביי

 דיהוי, בלי להתעים דהוכל המצוה טעדשת
* ל'ג[, סימן ד' הלק יוסף רלקפ ]ועי' ודףק, בר"*,וא  כעין כי מכרתי חמב 

 בטפ' דשבר ישפעשל לר ובלהץ: ואניה תאמה ס' גפוף גס כתובה זוקהשי'
 ביב18ת ילפי' איך ללידי' איג טצת, ארבעה הוי ציציה סצחע רד' כ"חשנתת
 על רק שבר ואין 8צוה, ארבעה ציצית נבי 6קיים ישסעאל לר הארעדל"ה,

 כש6( )ימן השיה חלקת באן'ת נ". רגאץ 16"ה אולבם בצע'ג, והניה י אחתל'ה

 נ"כ אחת בצדצה רק כלאיפ להפרל שא"צ בטקוכ( דא:.לו טאמם להרץ,כתב
 הטונה ראין לשד פי' צ*ון ארבת בשו"ת ]וספוהש לקשמ, וא'כ השף, עדליתאמיה
 לעמן טשת, ד' דאיבעתן הפש6 רק ר זהמצות מנין שיהיה חלוקות, טשתשהם
- וליקףה,[. נח,שט א' לסצוה רק דפצות למנץ סשאאכ כו' יאאז טעכבי'אמשין  
 ב' )כרך עקשרה שלקש שנת ובטאסף 8א, סימן חאו"" שערים ניר2 ש"תתי'
 8ושג.- סי' יעקכ חלק דשו"ת קע"ו. סוס" לדוד מר וחן"ת י, אות ס"ו טימן ד'(חוגרת

 פוויבים דחרנם גשרים, דמ אם בשלית ציצית תיקן *לאך אם חקרווששר
 נראה : שם ה'ל כי'ב, ה'( )סי6ן נ' חלק חיים טחנה באר'ת אצאתי ?ברבר
 8שלי' המה תורה, ושל כדת 8השיות יכתוב המלאך, נכריאל איש אםלדעתי
 כוהיבה, בר החש בקאררה שטהויב 6י וכתבתס, וקעשרתם רכתו' גרול דכלללהניח,
 הפהשיות שכתבה אישה אפי' ומארה כוהיבונ בר איט בקאררה 6חרב שאיטשי

 סיטן אואה השושע ט'ה, גי8ין )עיי' גרמא אוזטן ט"ע תי תפלין דמצות יען8סה4'
 בר ארט דעכים 6סולי' ל,שפה השרעהות טתב מלאך אס אשי, וא"כלש6(.
 פרארות לגתיבות פפי א'כ תשילץ, דגחת אשל בם"ע נצפוחה דלא קאררה,פתמת
 בשיני 6אוד 6שום וזה המ'ע, בהם יהגא יעראל אץ כתבכם ואםתפולין,
-בעזה".  של פרערות יכתב ובעצ6ו בכבודו הקב"ה כביטל אלו נופך, שוסף 
 טחייב ישהוא מי תהבתפ וקשרתם דכתי' יד'ח, בהם יוצא ארם אין דידן,ת8*ן
 הקביה אבל יאשראל' בר לאני כושר כתיבה אווע תפי*ן, קעררת אשלבטיע
 חמ"ל ישא6וו הגם תפ", הנחת של בם"ע טחויב אינו אשר ובעצשובכבידו
 ארא ר ברכחן עייי עתו, וטרוע בימיט ה' נשבע דכתי' תפילץ,ושטניח
 עפרט וכיץ ה8לץ, בקעררת סדינ אינו אע8י'כ תפליןי טניחהקב'ה
 מי תיוקא בקארדה, אשטחויבי' לגנ"י מועיל כדיבתו אינו קאררה בר ללוותפדמב
 שרושוות שוע עם ת6לץ 48יח הקב"ה אין ועוד כהיגתה סהמ בקאולהש6"ףב



 יו8ףננזיחיג

 דסיי ה8לין דגי רשב"א אסר שפ ברטת בנ8' כמבחשר בהש, מצור אטאשר
 ישפוע אפ והי' שסע, כתיב דידן בהפלץ בא51פא רשש וכ' גהו, כתיב 8העלשא
 הקב"ה אשל טצווהו יכהן לשום בהם אשנצשוו פרארות יביאך, מ והי' 4,קדש
 ייאינו כיט וא"כ עכ"לי בהו, כתיב מאי בדידי' אלא לישראל, להם וזכרוןאות
 ודגם שבנץ, .פיקש-ת באותן כררבה בר איט מניהי', ושבנ" בפרשרות תפ4ןטמח

 אלקי', באצמע כתוב" היו אשר לוהות כשני הערך יקירי יהי' כאלהאש*ראשיות
 של ט"ע ישראל ב* גהם שיצא תפלין המה אינו אעפי"כ קדארבם, קודק1במעלת
- סאוד. זה והבן תפלין,הנחת  אלו בווראי דעתי, שלנלות א8נע לא וגם 
 סימן לחךל ]עיץ ק"נ דף בכתונזת כטבואר לביתו, שפשו כל ישבא הקדושרבינו
 על בהורה רטבץ ]ועהן ההטם, בץ לבא עכי' אשר הקדואר' טן וכהיטהכ"ח[,
 הטדרש וענין : ה"ל וכ' טת, לא אבזגי יעקב הכו'ל שא8רו ויאסף, רנועפסוק
 ליבשת היום כל עליו. תהופף וז'ו ההים בצרור צרוות הצדיקים נפשות כיהזה

 ענץ מובן סוזסנות, בעת'ם ר~תלב,צ אן כעקב ערומה י*שטע שלא השנילביאשת
 תפלין פרשעת הקדהש רבעו כותב הי' אש עכיל[, כתובות ומס' שנת בסס'הזה
 קישירה, בר הוה ולא השצות, טכל פשיך שנעאשה חפאר, בפהים דכתיב פסו4ן,הי'

 הוא תפלין פרארוה יכתב הנביא אל" אם אבל כמובן, כתיבה בר ווה לאופפלא
 בא יכאאשר מטצות, חפאר נעישה ולא מת לא דדיא כאשרים, אינם אם עצוםפפק
 ר' הנורא טהגאץ בדילה בהקירה ותלי' בקור-ה, חיוב בר הוא הארץ עליבואו
 פלפל אאשר התורה( יסזרי 8הל' פ"ט המשנה פדר )בספרו ז'ל באסקשש*ןוואלף
 ד"ה נ' סימן לעיל ]ועיי' לעלמא, הנביא אלי' לאשת 8תי אישר הרה'דעל

 הפרשיות אם הו*ן תפלין, הנהת טצות יוצא ישראל בר דאין טזה היוצאואנכין,
 אץ אשר מ'ד נכהבים אם אבל ת*לין, בקשירות מחרב שהחש איש מידנכתבות
 הנחת של עשה לטצות -שראל בר בהם עצא אין תפלין, קקררות טטתעליו

 שאינו דמי נטה, פעל נ:וה אפי' או ערף, או טלאך יכהנפ אם אפי'הפלין,
 טעי' עכ"רי הפלין, פצות בחפ לקיש פרא1יות לכתוב יתל לא בקחררהטהויב
 דאיע יען ל"סירפ וצחכ" פסולי' דג'כ ציציה שעשת בחונן ד'[ ]סיטן שפעור
 ציצית, 5עמן י"ל והה"ד ל'ג( סימן ד' חלק הע1רה פרי שו'ת ועיי' היוםבר
-והבן.  בלבהש טתגלה דכשאלי' צ'ח סיטן ו' בחלק החת"ם עפי8"ש 4ל ]ואולי 
 ח8שף ההו אז לבד בנושמתו רק כשטרהגלה סשא'כ במצות, והייב כאדס הואדוי
 קנשב( בםי' לקטן דביו )והבאהי אריטתש"ש

 בלילה צקרת חמ5ת ובענין ודיק[.-
 חשין 4ר(, )ובסי' שם שע~טה ובחכמת י"ה סי' או"ה בטים'ג בתובה חראטגר
 ח'נ ה"ם לב ובשו"ת תכ"ג, טצוה הינוך בטנחה גם י'ב, סיפן בניטץ נחלתשףת
 כארחות דבריהם )דובא דמותר בפשרטות פסק חנ48 פגופשא8ש והנאה"ק כ"8,פי'

 הפרם"ג עוד שמטתפק יטה - י"ר. פי' חאן"ח ממן פני קיית ועייןהיים(,
 כתב נ' טי' יעקב ברכת בשו'ת הנה כושרים, אם בשבת בבגד ציציתכשעישה
 )במשש אעל'מ, ל'א גורם שהיום דבאיסר עליו הק' ובילקה"ג אעל'ט, ממעםדפסיים
 השבת )מוסך "מנ'ח בא עמד כבר כי טשניהם ונעלם כ'ח(, טי' באו"חהמוץ
 טי" סוף א' הלק יצהק יד שרת ]ועיץ ע4ש, טצהב"ע, לענין גם כ'א(,אות

-קע'ב[. - פ'. סי8ן )אכטנףריה( מהי*'ף השחת   
 טשוה שארבעתן ~א'ז, מעכבץ ציצית ארבעה ק"ח כמנהות אי' תהואגבי



שע יוסףנגוי

 *1 1ףו, דטפמפ הרא"ומם וחקשו טצמ, ד' איבעתן וטמ* ישטעאל ראק
 ,ת" קיףק ש9' א'כ מצומ 5ח צטמת מצות ר כרחיאט' הן טציזחר*נ

 לסצה וע' כל 5הצשית כדה"צ" ק סצה תף'נ ואם ? סצת ף חסרו"צפעאל
 פלתתא עור דסצעו עפ"מ לתרץ טמעהי 1 ל מצח ר א"תר "טטעאל לר' א'כצ,

 טשטהש תע3יו בהם לעולם וכן מצוה, יפטא ס"ל דרע"ק ג', בסופה ור'ידדע4ק
 . שם תוס' והקשו רשות, שלשתן ס"ל ישמעאל ור' מצוי*, אוטתו את וקינאוכן

 דהדא ואפששל ? ישמעאל לר' דמהסיי או לרע"ק, מצית נ' דטייתיו שכהע
 היעו רר" פלגתא בר סתם ציצית ד' נ": בוודאי רהא בחברת', מתורצתקואר'
 מצוה דשלשתן דס"ל לשיטהו רע"ק וא"כ דרץ, פלו:תי' בר ת"ק דהוארע"ק,
 אחת לטצזה רק נהשבין ציצית ד' דלחףפתו משום ההרי"ג, מנין טש*מיןהמה
 טאהר ההמיע, סשלימי' הסה טצות, לד' דנחשבין ליה רסבירי ישטעאלולר'
 אפלשה, אינך ואפיק של,שה הנך ע.ילי ובטמנ"פ רשות המה הנ"ל רשלשתןרסשל
- אשר[. בשער )קרה( רפשזלש הוט בם' ]ועי"ה?"ק,  

 - קטפ"א כ2ימן-
 הרהץ ירינ4פ אוצ' כביר ממרומוי עליו יש:יח שווטו. אה .יענה עמז, דוידקי

 יוס"ז ה*י' נ'י קאנינ כ(שה סז-ה וטי רע:,י ו'ת 1'ט:ו,י חיוץהסופלג
 יצ,וי ף ר א ך ס י ; ב א קבק"ק

 זטר דפ' ז', סעיף ת*פ"ה סי' באו"ה שפסק לפי"ט שמתמה, טהע"ד
 וצ.וט במצותיו .קרשט אשר נ": לברך ת.קט לא למה א"כ מה"ת, היא פרהופ'

 פרה ענין רעיקר מיון בפש.מות, ליישב יש פדה פ' על והנה ? זכור פילקרות
 עולס וכשיהי' לנצח, הטת שיבילע מח:ים ואמ מת מטוטאת לטהרו; הייארוטוה
 רגאטח, זאת על לברך תיקט לא סהשו"ה פרה, לאפר עוד יצטרכו לאד1זיקין
 והשרנ: ! נזה שנשאל הגוצ'ל סו"ח של בכ"ק ראיתי ? קשה זטר פ' לעמןאטנם
 ףבא כאשקמי' בש5ח בפ' גבם לצאת ויוכל יי למצוה קביע זטן שאין כיוןנ54
 3יכ לצאת רצל בהרא(, כן שכ' סק"ב במשב"ז ת*פ'ה סי' פרט*ג )ע*ןעטלק
 8ישה לסטוך טי פורים, שקורס בשנת לקרות הי; חתקנה רק תצא, פ'גשיר'
 בושבת דמקא אהצ טח'ת חטצוה קביעת אטנם שם, הטג"א כם"ש הסן לטעןעסלק
* פעם. בשום לגרד תקנו לא טהשו'הה,  ד*יסהט טשה סרה 131' דהרה"נ ומסי 
 בטדה8, כט*ש ג4כ, הש1ם באבדן הפץ הק43ה שאין רכית בפשיטחז, תי'ג"

 לביך תיקט 5א סשףה שירדנ אומרים ואתם בים סיבעין ידי טעשה הקב'השאמר
 בני ארח" בוין איט תוכחה, בפ' תבא( )פ' במ"ר טצינו וכה"ג הטצוה, זאתעל

- טתברך. ואטסתקללין  חשאו, ש"8ראל ע"י הי' העטלק ענין שעיקר כיון ועוד 
 דציין וטצוהן, מתורה יריהם ,טרפו ברפ-דים, ישראל עם וילחם עטלק רבאכס'ש
 שילשת 1שץ אוטה היו לא ראשונה שבת ישראל שמרו אלמלי קי'ה שבתטס'
 "שראל חפאת מחסת הי' עסלק עמן שכל כיע וא'כ עמלק, בא הי' ולאבהכם
- נטן. והוא זה, על ברכה תיקםלא  חש3א פשה דעל ברשב"א כן ]וטטאר 
 לס' גסתיחה עיי' טגרכין, אין וכדוטה, רכיה מילה,(ה1ן השבת כמו עבירהשזה
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 באעות עדול בכשות, הקפו ובס*יי נץ, אות בחמת(, )עפ'ס הים, מים נאר%
- ס"ב[. אות פענח',צשנת  יומף בףלק8 וו קהשי' הבאתי כבר כי מכרתי קשוב 

 הזאת הטצוה באה הראשונה דב8עם סשום נ'כ וכ' נ", )אות קכיה ס" י'ב,ח*
 סביכין אין ע'כ קלקול ע" והוי להקב'ה, ומסו בקרבט, ה' ה"ש שאטחעל

 חכטדל תיקט לא לכך עהץ, שלם הכסא ואין ישלם השם דאין סוום עוד4השמהש4ל
- ורו"ק.4לברף  ישראל סרה ו:צ' הרה"נ ידעץ לי הראה ההדפסה בשעת ]ועתה 
 טביכין דאע הא נ"כ אשכ' של"ו( )סופ" או'ח ארק טההם בשרת נ8יוועלץ
 קלקלה רעל י'ח, סי' בתשי' הישב"א כש'ש אוצ"ל עסיק, זכית של זו טצוהעל
 רצו ושלא תמץ( )רף זהב תוף ס*" בשם פובא סצאתי ובן עי'ש, מברכץאין

 ב8פ5תן שטח אין והקב"ה עטלק, מחיית קשבה 88גי וכור על ברכה לתקןחכמים
 אגילה )תל אררה, א:טתפ שתם בים 8בעו יף טעשי הכו8ל כם*ש רשהמםושל

 שלא פרשית לשאר ברכה תקט רלא והא הנס, על רק סביכץ איןפגעה
 ברכה תקט לא מדוע נ'כ טובן ובזה עכ"ל, זטר( לפי ואשינוי כבעה נראהשי'
 חחתן פ" עפ פטח של בהגדה  ועף; *סה ב4ל סצרים ישזאת טיפורע5

-שפר[.  הלא א', גדו5 מרב גשאלתי עסלק וסורית דוכירה מ*ע בווקרודגה 
 אחרת, תךה תחי ולא סחולפת, רמלי לא השוה אמאת זץש עקרים נר*נאחף
 עסלק, של ושאי שיסהה בב"י ערתנלה הטאשיח ביאת לעת ועהה יתאש, הטראטאת
 וכר את "תמחה זו בטשע נעשה טה הוךא לעת שלם, והכסא ושלם שפו ה'והה"

 סהיי*נ אחת סצוה יחסר וא'כ לעד, וזכרו אשסו נמחק יהי' כבר אמשז אחרעסלק',
 שנאסרו דע*ז הלאוין אכל כן הק' לא לפה רלכשרה לק'8, באסת אבל 9סצהע
 תאבדון אבד ארקים וכיון ה', בושם כולם לקתא כדכ' לשף, .הע*ו תתב8לולעת*ל
 אם נאפר' דהסצוה ופאשומ ? לאוין עוד וכהנה ? אח'ו 11 טצוה יק"ט האיךוגה,
 וק"ל, וכרו, גישוח כבר אס אף עאלק, בטחתת והכ'נ כך, נעושה וח שץ לט-מיבא
י ואושר[. רשה צ'נ 8יסן פ' שחגרת יוטף וילקפ]ועין  

 קשנם לוצכיח ואטר לגכו4נו, חכם בא בחרותי ביסי כי שכורוזכור
 לעושרה, לצרפו עבדו שחרר שר*א ל"ה ברכות םש*וש 88ורות, שנארם הרא"8דעת
 עבד נ8 חייבת אשה דאם לכך, הוצרך ולסה דאור", שהיא זמי פ' קריאתטשים
 בזה עסד כבר כי לו הראתי ואנמ 1 88ותם ועבדיס דנשיבם דמל אעכאחחיב,
 ועגד אאוה אם דגפ ראי', טוה יאין וכ' ח'(י )סי' החדאית שהת בנץבחמ*ת
 8עשרה, בפחחע בצבור בס'ת קורי' דאין כיון סכ'ט וכר, פ' ביייאתחינ"

 אנארם עשרה לזה צריך לכן בג"י, בתוך שנקדשתי וי4ף דכ"נ, במגילהכדאמרי'
 הפרקשה, בקחאת חיבי' שהם שאע"ג בכלל, עבדים שאין בנש ושנקראוגזשלים,
 שחי*ב לישראל ורמי בחיוב, תלוי וה ואין קדווצה, עדה למאשליפ רארם אינםטכ"ט
 לקתא קדהשה עדה והאשה העבד צריך כן לו, להקריב כהן צריך אבלקרגן
 דגושט אשבכהונה החסיר באשם שם הביא ואדרבה עייאוש, ויהוציאכם, בס*תבצבור
 השרכו שלו מושרתת ו8אפי' ושהקשיד חתבות, חשהנארם חרל אדלער נתןששה
 אשאין שהזמע 8'ע שאינה מפני י"ל ופעטו אחרע, מעתי וכן זכור, פ'לאשמוע
 הף יכן גשנה, אהת פעפ קרקרא רק לעף6 )כמ"ש שתקרא יו באטקפידא



שפו י81ףננזי

 )8צות החעך בם' ר*וחי כעת אמם בהם, אימת אגשרם ח81ע ושאין 6העכאשאר
 דששיב ונק8ה הט1חשות לעאית להפ כי ביכיפ, יו פשה שמהנת שכהר'נ(
 את ה8חה בשלחטה שנצטו' עטלק פחית פצות ושהרי הננתי ולא לדגשיכם,ולא
 חהש ואם עצטה, בפני הדרצך גסם אששנה עצטה, במני עשה דרא עמלק,זכר
 בנחז אמיא אף בנאר4 עטלק פעאשה זכירת מצות תהי' לא לסה בנחויםאינה

 ומששה למחיש* הועלת חוה השנאח אמכירת א8שר זה כל עם נינהו,8להפה
 האיעה ירח על בא לאףג שבשגאהה יהודיח ע'י חמכה נם ונן עיהאפתר

 חכ1ל ושרהשו תבודךן באוחל 8נארקש יעל טנארס תבורך כתיב וביעלל"שדאג
 פשאת לתועלת בנארש, גפ הקשנאה לעוהר עסלק מעשה זירת תהי' לאיטה פיטר48 נםיהת ייה על ושבאה התקשהגה נהושבה גרה~ה כסה הף א8וות,על

- פ'ה[, טי' חא1*ה %ך קרן ב,שו*רע ]ח1ץ עכיל,טח%הו,  אאהכ ה1הר אנל 
 הוש כי : בזהשל ששיק ולבטקא בזה, דונה שמ8ל6ל ל*ז( )פישן הסד תיתבישוית
5 ש רגארבם ארבא כלל ישר דרך זה שאין קולו4 ליוח דאתיחוטרא ש  
 להל הס-ץ לשל8ל אין וכן זה בשבת זכר פ' קחאת לשמוע נדאנארם,4יפ
 טאחר % בשבת התורה קראת שם להשסיעןהעע

 .חגו61 אין הדין א81עיקי
 ושעולם דוא, תוה "שראל של ומנרגן כלל, בס'ת זטר פ' קריאת לששעח"טת
 6' בשץבר גס*ת ואךיאה לששמוע דגחרסם את ישהצריך טי- אשמעע לא ראשעיא
 דגא1יפ א1שסשע ומהדר פצרך שדי' א' מץל על ושפע שטוע שמעלתו ואףזטה
 -צךת אם שף ושטתי נא0נה אם יורע פי בס"ונ שקורא" גאשעה זכורפו
 ועצתי . יאשראל, פגרגי עי4ז לבפל ואין הוא, יחידאי דעת הרבריס' עיפני

 כדת המיד טנהגם ל"צראל להם ורגח בזה מריב ישבות שמעלתואמגה
- נרכה. "שא וטה' ככה, ש* העם אשףוכהלכה,  וכי מובנים, אינם ודבריו 

 סדרי וא1אר בסאהלה בטו הנאיכם לעזרת נ8 האנארכם שבעזרת ס'ת סקחאת ישמעולא
 ע*ושט6לפל י-. בסיטן ור*רתי הבשם עחגת אוו'ת למיי בא ?-א1ב השנה בכלתפלח
 א', סישן *1 חלק אלעזר פנחת שו"ת ]ועיי' הנ'ל, חינוך וברבף זה בעמןג"נ
 קשב, שת בקרא ויטקין טהרהל ובאשףת ה', טימן ח"א התשובה התעוררתובפ'
 לתית כהן ובמראה ע'ה, סיטן שמחה זכר שית ל"פ, טיטן אברהם בצ*ותשרת
- ע'ל, פ"ו דף הרמב"ם על למלך מעאר ובם' ל"ה, אותאטת  באודי ג8 
 האיכו 8'( )אות תרם"ח סי' חיים ארחות ובס' י"נ(, )כלל זיין פעיכתחטד
 ב' חלק שרה ובושעיי פ', סי' ב' חלק מבצר עי לפ' ב8תיחה ועין בזה,הרבה
- פ'. אות ע' סימן ח'קונפרם  ל*ה עטלק דזכירת ששב' בחימך ראיתי תימא ודבר 
 טילקם זצ*ל אדר"ת הגאון מ*ש ווין ? להיפוך יאח בטמלה להדיא מבואר דהריב6ה,
 קךב( 8*ב )רף ב' הלק פאשה בתקון עוד ועיי' ובעיי, בד"ה י"ח( )סיטן 1 חלקיו8ף
- וסמרא[, הטלבי"ם בשםפ'וש  *ו ויי*שח יוים אכילה אישר דין מצימ דלא ובהא 
 ]חגתח ביגאש- ניב סי' סוף של"שי חלק ישף טילקפ מ"ש עיי' דשריית, שהיאזכוף
 ההששה ארשת לקים שהאריך תצא סו"פ חמרה כלי בס' טצאתי הדפסהבישעת
- דפח'ח(. עיי"צ ח%בים, אינם דנשיכםיל  פ*1 סימן חש*ח תנה בנף בשףת נם 

- קש"קש* %, ב,שבת דוקא אחצ דג"ל משה דקביעת דינא, בהאיהאריך  



 יוםףג3זישפז

 - קם"ב סימן-
 תרו, נרוךר לפ"ק תרמאפ פבדרי % ?8 ביה-

-  
 וקיימים הזקט טורין, ורזבונה בחכמה שפיתן, פי4ן 8?יו ביביין, 4ברשלום

 תורק שסן ובקיי הדדיף ופטץל, סטז דגהול, הרה'נ יוינש ה"הושרעין,
 קואינכ~ץ צ11ן בן פו' כש'ת וט', ושושמם, כבושם טדף ויוצ בנטגיפשש

 תובב'א, ם י ל ש 1 ר י בעיהיק םשררים רקהל ראב"רנהו,

 וט', בבית לי נראה וכנונה היקר, סכתבו קבלתי היהדדום
-  

 תצה

 נבר סהראשתיס )כי הפ שנה המאסף על רושנאי מסת שי קצרן ימאשיי
 עש )בסי' שם אוהאריך מה וראיתי מס8י( אין רבות פעמים ב86ר סזמר1צמ
 זה בעמן לי הי' כנר כי המתיעים מן הנני ! בחד"ת מטת סשלוח יצ*מ'א8

 ו"רי' מייניצ*ש, רי ליסהטיפץ שבתי מו"ה הרה.ג כביד עם באניס רמת זהלפל
 ! שכ' ר'ה טוס"י חאו"ח מהר-א גשו"ת ]ומצאתי רפ"ג, סי' חאףח רשבאשג"ת

 יוסף וילק8 ת"' לרעהו[, איש מנא משלוח במקום זה" גי1ר שטמ טשיקבל
- קכ"ד. סי' י"גחלק  ר' סיטן בתיאי גאוני בשו"ת ראיתי הדפסה בשעת ]ועתה 

4 י"א[. סימן בי חלק מבצר עיר לס' בפתיחה תיין בזה, ג"כ,שנופ%  ום"ש 
 גטא תיבת בסי כוה נסהפק ככר 1 בנשים עייך אי בהמה שביתה בענין ד()פשו'
 לדוד קק שו'ת ]ועיין הצ*כרע*, ק"צ סי' ש4אוי הלק יוסף ובילקפ ב*ש(,)פי

4 ע"ה[1 8וסןחחהת  התיתורא על לכתוב מוהר- אם י"א( )בסי' השאלה וע"ד 

 שביוך בסי א*סוכירי' קס"א.-ומה סימן ג'( )חלק השרה פרי באר"ת יעא 1 תשליןושי
 8ירכי לכהפי ובשו'ת ב', סיטן )צירלזאהן( יהודא גבול בעמ"ת יעיין ן האבם ע"חש5הולה
 שפ, להוראים ובגשט צ"ה סי' היטדה דורא* ובשו"ת ק6"ט, ס" 8הח"תיושד

 נסיא*ק ואשר - קי"ש טיטן לעיל ]ועיי' קכ"ב, טימן טשה סטחחובואוית
 ס" חאויח חת"ס קוו"ת יעיי' ! היאה"צ יחדק מתי השסהצות בין במת נשב()בסי'
 האאיה דודאי הצו"ת מ"זי סיי מהדו"ת חאו"ח מרדכי לבואר הטהת וקס'ב,קסאש
- ציח*שיפע  

 פוכח וכרם, בלחפ אתכם קרסו לא אשר דמפשק הקהש" ע"ד האיב,ואשר
 דס-* חטדה כ4 בס' טצאתי נ'[, אות ע"ג סימן לעי5 ]עין מותר, עםשבם81ת
 בפדדף שהיתה בדדך בפשף שי' שלכן י"ל דמארמות וכ' בזה, שאעיר יד(גרף
 נאפה לא ישבתוהה הא*טר דכל ומאי נהשה זה בלא אשנם עסףם 8תאשהר
 ראי' אץ וא'ב בטדבר, אתי' שנה הם' ב8שך נאסיו ההמדק אצדת תלפוד,
 נאטר אלא או להיתר בנרה טטהש וה" זדסר, אטהו להם פתר אאי'8טה
 טה היש לאטר, חכמים ביד אין בתורה רמפורש דרבר השוץ ושששאאיג
 סה פאפאשב וכיו'ב, בשבת מילה כמו לישרות, אף הווהר בדצרה 188השחשנראח
 לעגין מ"ה ראי' אין במדבר, שהע שנה ס' בסשך שעשו טה וכן תורה,שפששרה
גיזיע

 חכזאי
 ונר וטים נלחם אתכבם ל'ק אק1ר ע"ד נאטר דלכן ויתכן אח"מ

- כנ"ל. לוורות ממצתםבשנאתבם  ה:' עפים"ש אנ"יל 
 בעל.

 זשל ק6טת ה5כות
 עצה יש ט"ם עכו'ם, 6ת על גזרו דחכז"ל דנה' להיר, פע( )*8ן בנחלק
 אוטת? מסט תפקע 8ת משרת מבטלו "שראל של דב"צל ב"שיל, עאלד*זיר
 רהא*עא ואעע בלחם, אתככם קרמו לא אשד דבר על קיא קאפי עטשםדפת



ויי יושףגניי
,4יך._

=========
 )ועין ע",ש, ב"שול עץ לההיר עצה איכא הא נאכילת אטר שהחו כ%הי'
- א'(, סימן ופתן א'י נ"טהי טער' אס8"ד חסדאשרי  הפוץ דברי ונעיקר 
 ובשו"ת י'א, שישן חסד תורת ושע"ת דפח*ח, נ"ה סיטן אף' קול נשו4ת 8"אשעי'
- י'ב, סימן )סינעפ( יעקבחלק  

 . "!, ששותין בחשעה ,לחיפ' ,שאו5ר' בטעפ ס"נ( )כדף שהעירוטה

 דא8רי' שאוופ כ' )8קווץ( תנחוטא דנמדרש ומביא המשכרם, אחרם משקיםאו
 וע'כ עיףאש, על(יו דעתו שתטרף ין של כוס להנסקל מ,שקין רהיו מ"נבסנהררי'

- לטות, יטהוציאוה כאותו למות ולא לחייפ יהי' הזה שהטשקה אומרי'אנו  תמעי 
 דלא נ8ש, לפרי ויין, לאובד אשכר תני פסוק על מ"ה בעירובץ שאשיועפי"8
 בו ושמתעדנין )81יר,שא לראשעים ,שכר ולשלפ אבלים לנחפ אלא בעולפ ייןנברא
 לו(, והולך ,שנפרד רושע )היינו לאובר, בעוה"ב(, שצוה שכר בו ומקבליןבעוה"ז
 לאבדע ולא לחים אוטף' אנו וא"כ עיי"ש, צערייהו( לפכוחי )לאבלים נ8של8יי

 לפכוח טתים על אבילות משום ששותין כאלו לא וכן םתים, קקרף'נרשעים
 כל על לבט מ,שתה ישעשה בר"ע ס"נ משכת הביא עינים פתח ובסי --צער,
- ! עכ"ד .לחיים, אושרים זה סמך יעל וכו', רבנן לפום וחמרא חיי אמר יכוםכיס  
 קללה הביא שהיין לפי פרדיס ולקופי מינץ המהר"ם מ"ש נם להביא הי"להנה

- כנען, בנו ונתארר שנשתכר נח בימילעולם  הי' שהנפן מ"ר לחד הלא יגם 
- לעולם, טיתה נגטר ועי"ז ארה"ר, בו שחפא הדעתע'ן  שע"י מצים בלופ ]ונם 

 למקד,ש[.- יין שתויי שנכנפו טתו אהרן בבני כן ו-ע.-וכמו למעשה באששתה
 ח"ו גורמת רהשתי' היין, מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה שראה מי כי מצינוועוד
 אתה אי : כ' כ'ה( )תולרות יין לו ויבא בפסזק עה"ת התוס' ]ונבעל הרבה,פנטים
 הוציא שלם מלך צרק ומלכי שנא' אברהם. מטל זה, אלא וברכה טובה שלטוצא
 יין, הטס יזיק שלא לחיים אוטרי' וע'כ ברכו[, ששתה כיון זה גם רץ,לחם
- זוהר(, בתקוני).עיץ  בשם )תבא( לב ייטב במי מ"ש הבאתי בדרוישיי ואנכי 
 הארם ויהי עה"פ כי רבנן", לפום וה9 "המרא לפרש שאמר א', ספרדיגאון
 דיבור ובנל הפדבר, כח הוא הארם נפש הרי ממללא", "לרוח תרנומו הי',לנפש
 חיים בתוס' )עיי' בדברו, יוצאה נפשי וכדכתי' נתמעט, החיוני כח מפיושטיציא
 כתיב רערה ברברי אבל עוה"ז, ברבף זה אך כ'ח( אות ס"ג כלל אדם לחייהנ"ה
 אנברו ל"ט בסנהדחן אי' והנה סחייהו, תורה וטל נפ,ש, טשיבת תטימה ה'תורת
 לרבר הריבור כח מערר היין שתיית הרי טילי', דלימרו היכי כי לדרדקיחפרא
 א"כ וכדומה, בפלים רבריפ מרברים ועי"ז יין השותי' עם המוני ע"כ אשרהרבה,
 טילי, דלימיון יאתה להפ ד"ת המדברים בת"ח משא"כ חחיוניי כח יתמעט ח'ובזה
 אט וע'כ עכ"ד, רבנן, לפום רוקא הוא ולחיותי יין לשתות וחיי, חסראודש
 בשלים, רברים שנדבר ח"ו ולא לחיות, ינ4זם שהיין האותיי', בעת לחייםאוטחי
 השתי' להבם יזיק ל(א בידאי כי ין, ת"ח של נרונם לטלאית מצוה' ולכןוהנן,
- וק"ל, ד"ת, רק ידברו הש כייען  

 לפום וחיי" ,חטרא אטד דמתחלה האוינה על מרקרקיפ יש הנהואגב,
 פאקחש )הנאבד'ק החב'א ופי' ? ותל8ידחן רבנן לפום 1חטרא" "חט ואח"כרנק*
 בטס יתט אפ נפ יבעפו לא הפ כי עוהץ, תעטני חמף הקדיפ דלצדיקיםזלשה(
 תלסי על אפתה ,שרקש הנה . קוד התלסשדים אבל לעוה"ב* חי וחי, ואח'כיניהם,
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 ענ*ד, עתהץ, תעממ שחשנ חץה*ב את לאמם והקדים אוהג4 הוור עשכ לנצהלנבפ
 ושל דרכה כך באטת א" : ובלהץ דברי שהביא דגז(רל אאפיר של בכשקו8צאתי
 עי"8, וע' ה*א את ועברתם עה*8 )ב"שפשרם( אששצעח בימן וכא*שש וט'תאיה
 כי בוורה, אהרסק סה באדם ח?ת והיקר רגש[, 0810 8בא שרמיתא בפ']ועי'
 ואחשכ בחורה לקשקוד היינו חי, להית סחחלה ציך חויכ ימהצ, חוורך חיעהוש
 רבנה ל8ום אולבם כעטדתן, שסתחה*ו תלסייהן לפום הה להתעננ, הינוחשרא
 וט' דירה אין קסח אץ אשאבם וחי, חטרא באסת אז התרה, באירן עסקוושכבר

 נגם' אי : במ*ל ז*ל סאסים לפרש כתב א'( )דרוקש נחסר אהשר )ובס'עכיל,-
 יםלא בשהש, נפכ" לנסך הרוצה ממ' א" תם אבלים, לנהם אלא יו נברא5א

 פשיה דזה לת*ח ווום אבל, לגחם רק ין ל,שתות אמר ש*כ "ו, ת*ח שלטץנם
 ענץ חיו יהי' שלא חי וגם "ן ארקשתה ר'ל וחי., חסרא היש נסכים,כט

 קשכ' )ש( בחתיס סצאתי יה וראה עכשד[.- ותלסרדידצן, רבנן ל8ם תאאבלות,
- הרבה. בזה לרהה8 ו"8 לנטן, כין וזכרו כ48וש לזכרט מסונלדשן  ]כאאשר 

 חתן נ"ק עהשר ליב טושה כו'ה תו' החריף האברך הרב לב*א באכהביהארכומ
- שליט'א[1 סאתארע8עןהגאבדק*ק  

 - קמ"ג סימן-
 ? שבת נטוצאי עשטים ש פברד שבעה( )בתוד אכל אפנשאלתי

 אנוררהם בשם אצכ' תאיבה[ בשערי ם ]הובא רצ*ז סי' בברכי וטצאתיוחששור
 )בט*ד וטטילה תקנץ( ס" )באףח מת'ב רא" ומביא הבשסים. על :ברך אץדאבל
 אח'כ רק סביאין, אץ בסילה בת"ב בסלה, דטביאז הדס נבי ד"( סעיי רם'הםי'
 )כסישן ור*רתי )אכסנדריה( מהר"ף שו"ת לירי בא אווב טוכרח.- שאעוטסיק
 במדינתינו נמצא לא הס' כי )ויען יפ*ך, דלא ו8סקנתו בזה, ג'כ שנשאלפ'ח(
 בבית וסיביצי' סכביץ ה4ר כ*ז( )דף ט'ק בטס' נרסי' : ה*ל דכייס להעתיקא6רת.
 ואת שגטר את מניאין ואין האבל בכית וקתוניות, וצלוורית וכוסות קערות ומדיחי'האבל,
 אין ב"ק תני והא אימ, בנט' ו8קשו בתענתים, לדמענג שאין נ4י 61ף האבל, לביתהבשפי'
 הא טבוכ" דלא הוא בחני האבל, בבית הבשט" על ולא הסוטמר עלפברכ"
 וכף טתטר לא טבזר אץ אבל ריבי', לככוד ומרבישף' טככדיפ המנחט"בבית 6פרשי יאש נ8שי וכ' ע"כ, השנחסין בבית הא האבלי בבית הא לשק מהרן",איצי
 אין ומשו*ה רחו, לאעטר סביאץ לפניו טיפל אשראחק ונץ כל אמצא האב5ובבית
 אגקברי עד אותו שנחטיי ושאין לפי הסת, שנקבר אחר נקרא ה8נהפ" ובהןסברכ",
 אשי' ואעפש למנחט" בית שריי פי' ואחרם בתוסי, מי' וק הליו ו*ט 1'ע

 אבל האס8נישן להעביר 8תטר יסש שבעה בל טביאי היו עטהנם ישבהאבל
 טי' יויר כעה84 רניע וכתב עכ*ל, ממאז. אץ למץ האנל אלא שם שאץבבית
 טעטר, חיש בשסום לא ושם טבי*ר' שין האבל, בבית וטכבדי' 8רבישףן תני'אועשח
 רבש העוה וק ע'כ. עליהם. טברכי' ואין שם* שהטת בבית שוק טבהשי'אבל
 ר"8 כפי' מ6רשר' קשהם נר' השר, כ5שת דגהר בס" ה8שר ושלחט עלהטץל
 לריזעע, דאשר נאשפרם לאבל להביא אטור לכ'ע לטדרע הא דג8ק* שהבהשהלף
 בתר דיל 4תא הא דסצוה, בוש8יכם ושהם שאני *ה באשסים דדגי תישאת:י



שיט יוםףנ11י

 רוח נהת לעאשא הה* במ*אש, רגהשכהם על מברטן רבק אסור מאי ד8עטאשעטא,
 לצער דחיב באבל שכן וסאחר בושבת, יתירה טמש טיוראת טאבת ישהיאלנ8קשו
 דיא ר8ה"ש דבקשטם דא5ר למאן מבעןא חיא לעצש, רוח נחה עביר לאעצש
 בטור כמבואר מצוה, בוו ד*ות למ4ד א6י' אלא משה, בי' ה4ת בעלמאמנהנ
 גדולה בטוא8, דבשנרם י מצוה תהא לא לאבל, הותר לא רצ"ז סי'84*ח
 שכ' סצאתי ]אה'כ לב, משמדר "8רים ה' 8קתי מאבם אטה דיאבלמת*ת,
 יכולה דרולרת ש4רן ופ'ב הכפורם בים אבל רששה ס" ירד ב'י רגדלרבינו
 על מברכי' דאין מ8עמא טיתי, לא נמי אסא ובת'ב הכום, על טברכי' איןלשרצת
 על יברך לא דפ'ב אבלות דמשום בפארשת כתב מרן דוי ע'כ, במו,ש,הבשסים
 עכשד.- נרע[. דלא דכוותה נטי והכא במו*ש,הבאשטיבם

 הצדקית ח8ותי על חם אגל טץ מאבאדקא הגאבד4ק רס5 6הובהיות
 0ודים וששת לי הראה תרפשפ( א4י אדיר נ"ז )נם8רה מע פעמל בת יהוויתמ'
 ראמשי יין דנשי תמוה, הדבר : וכתב זה, בענץ נשכ ישהאתך אשס'ג פימן דרו'דארק
 גם בבחר, אוא אשטחה אץ וכדאמרי' בהשצמח, שהבושר אע'נ ולשתות לאטלהאבל
 ויח באלו. טוחר וא8י*ה בושמחה אסור דהרי ואבל אטש, לבב "צמה :"ןכתיב
 להארבה הנ8אש לאשמה רק אעעא חא, ס*' בארה כסבהנ* הנשמת להנאת רקשהוא
 דאסור 4ל אשפיר ולשהות, לאטל נ*כ דאסור בת'ב ובחשומא ? אסר יהי'תה
 אשהוא ג'כ להרה אסמ* לטמו, תעטנ לעאשחע לו אשאפור כישפ להרהג"כ
 בטו"ש אם כי באטת, לחריח רמוחר ס'ל פוסקי' הצאר ולדהש4ך לנ6ש,תעטג

 לב, המושטח יץ לאיית דדישאי שבל אבל רג6ש, להארב דבא סרלתאדשכהק
 פקשן וריהא הסיא הט'ל אמיו וףיי הג8ש, את חמשמה להרה אטר יהי'איך
- וכנ"ל. אהת בטדרגהתהש  אבל איך דשריך כץה, בסוכה מבחשר הרי ועוד 
 אינו הובל אשש, כמראשא מלבו הצער להעביר מחויב דהאבל ומשני בקשש,סותר
 אבל המת, כטד מאצם לו ישאסרו דברינם לעאפת שלא אלא עצמו לצערמחיב
 שם קא4ה ולכאוה עצטו, לצער מוציב איט המת כבר משום אסר ישאיטדבר

 כית תרשל עצשיט, לצער פוצאב" אט רדשי דבת'ב , בק84 אטף' הה"דנת'ב
 טנטלי' *רנכם ומב'ט תוה4ק, חשלבט אשטים כגור טאפם ישא צער החויבדבת*ב
 א4עתה וב5ר8 לאסר, הטנהנ ג5אפ לדארב בטו'"ש בבשם*ם לה-ה אבלזא'ז,
 לכבוד אשפ1ו טה צער עצפו לצער מחיב ששרנו באבל מאשאשכ הקפורת.טעב8ל
 בענץ אבל הטה, בכבוד הטמים ברבחם לטתעו ראף רטף שעניני דוקא,המת

 יזי' ול8ה המש, תתאנל למה קחבץ, לאששר ש לאבותינו, קתבה א4רנהרג'שטה
- העולש* מנהנ הוש וכן נטן, כנלעקר נפשה להארבאשר 1 -  

 רואשנם הנמ גם
 יאסר לא בער'ה דאבל )בסושו( אע14 סיטן י4ד על דעת ייקש בס' מ4אשלזברץ

 אינכם רבים א4הרי כ'כ, ?ם' ישל שרורו סויי שאיט קפן, כ6ור ליוםהסליחות
 ד*ש 8פק וצאל אשאר טוהרי הנאון 4*בל 1 הת5לה ססדד ואעו אתצ,*1ומרי'

- באריטת. שנ"נ פי( דרףד יעלה ההודא בישרת עיןלאומרם,  קע'1, סי' 8היףת אש4 הא4רת בא41ת עין ע42כם4, שיצלום ר~שסון אתבאשבת יאטי ד*בל א8 
 ברכו עד אשבת קכלת 4רנו דעדשן בצטר אף דאטן נראה נרצה לט)ה~ענ..
 פושה וכה ובקי החרף הרב ארב מככוד ם לזה גתעוררתי -- קעיא(. סיסןען"ש
- ספינעפ* נא העללער הלוייהטשל  



 יו8'ףננזיש5

 - קם"8 מיק-
 דדטץ ועל בחרדי.ה1רה, חףב בהלסה, ה8צרן הרין בתה ישבע ש*8טטנד

 שו-ה 081-י, א5ז ה8(1תינ הדנ אורה,מה

 יוי ועי
 נ"י צוקערםחגדל

ח8"
 יל, א ד נ א איל ק'

 פלה !עמ רמעי חה לב יץב בח%ק תן *ח'ש הי,אשר
 וצעה נבלה כ-8 )סץ( .שו" בם, חו' סי אג רשקצ, לשו נמיאעא
- ? 8ויפה ארסר נם דח5 ופרשה, נבילהיא אשמעי' דלסא נבלה, הה'ד לנב"הו טליקה פדאדשת%י דסשד הכדגש, יאכלולא  ה41ר" כל % הדתי הנה 

 נק"י' דאפ לק*ס, א1דא דבמות לא, וכלל כלל בהי עלה %א הקהצי',להבין
 דגס' פריך וישפיר דפריפי4 לאו איכא ח*5וק באץ מ"צראל כארא אצל אזכתוס',
- דוקא. הכדגים את ליחהר הנביא צףךלמה  בשם הביא רי דגאון סרח אך 
 יוול איך דלכאף : והוא תבלז והוספת יוהר בג"צי להקועת דנ"ל סמם8דדגאון
 )כסשקצ טוסיף ולא כיל לא הר לא ספסאה דנבלה דסה כיק פריפה, עלנבילה

 ה9 לשסאות, א1לא טההר דכהן כיון ניחאי אסנם ל'ת, סי' לאחה סהדו"קדמבשי

 וא'כ 8ף8ה, על נבלה איסו' חל ל% ל"צראל באמת יפי"ו מוטיה כהן4בי
 דלגבי כלומר ומישה. נבלה קרא 4הצט1' ד5סא הגם', פףך מה שפירקשה
 טשא'כ טוסאה, לענין מוסיף שיוא . סהצום פריפה על נבילה איסר חלכהנים
 לא זה נם אבל . *(. טתפה, על חל נמלה אק טוסיף, פימאה סשום ל"הלישיאל
 כיץ פריפה, על הל דנבילה לפאיפית,- ס*ל שם דימנא א( טעמים, סכטהקיצה

 דת דחצי י"ז, הל' טאנ'א סהל' פ'ד ה-טבשם כס'ש דנבלה, אתחלתי ה"דפתפה
- סצטרפיי. טריפה וה'ז.נבלה  טרפה דאיסו' ק"נ הו*ן מסי דאסף' כסה ב( 
 עגלה כיץ טריפה, על חל נבלה הכ'נ חלבי על שחל כסו אבסהשח, עלחל

 לדחות רוצה דהנם' חשע"נ פתפ', על ה"נ החלנ, על חל דנבילה יהרקאהקרא
 )כשנ שס ורה"נ ר'ש בזה 8ג4ני פפור' בפט' הא ט"ט סכללו, דו1תר חלבו1אני
 כהך שם סמעת סם' לרבעא וסיל סכליו, דהחתר טוצום קל טקף חלב איע'ב(
- פריפיע על הכ'נ חלב על דחל כיק חש"כ קל, חארב לא דחלבתנא  "ש נ( 

 הצ'י( וואחצאיומיל* פ' )דשובד"ק ג'י ש"שר פ1"ם מ*ה יצאק הרב ןיושיייי*(
 המין דייאש 8שמי' אמ ירע ולא חרל המוק פרן מהגרו ק1ש1סע הקושר' עזד בחזל:כ'

 תש יר וזקושי ששערי יא ידעתי לא אנמ נם א4ד4 מ8ר החרען קדויז בשס %זצשל
 לסוב ישמא שלא רק סשךמ ולא מנין, .לנבהית "שטא א1לא לכהן דאזהרה 5קימ,ולעמד
 לממם א*ע שרטהך דששעב נטמא אש רק 5זצ, שיש צאן אין לנבילות יטמא חשלאאבל

- וז*פי שגשסאי בישראל ש יש זו ואזהדה קדערם, ולאכילתלמקדש  אושסעי' 4ר ב( 
 טה אכהנים.-נ( יזאמ4 לא ונבלה טדמה ו5דגךים ד,ו54 א8רשה דל נב"לה דאעץרקרא

- אהמור. על ח5 טומקש ראי1' פשהשא הא הקראאושסע"  את מסרר כי 5,ששע שטושזי 
 צעזרו הויהת יי' המה נבש, רנבש כען וכ" דסרי טרבנן שירבא ודטי ע8ף' גנדסשרו
 דשמה! עסור עי נעורים, אהבת בעביצת אויז יידז הנני ובזה - חיצד4 מעימתיווישיצו
-לאוהש.  כמ'ם. 



שטא ף ס יו זי ננ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ש - - - - -- 

-  

 דנבלה אש:הבו יסי ר ד"ה ע'ב( )ל"נ יבמות מם' התום' דברי עפא יתילה8קיר
 וקולא שרישה, על שחל מכא1"כ וא*כ חמר, על קל שהיי אע*נ חלב, עלחל

 דאי ועור תנאי לחד אשם פסהים טסי כדאטרי' חארב, לא מכללו הותר אשכןדהלב
 כה~ל, ליאשראל הוי טמ*לא א'כ פוסאה, מאשום לכהן סוסיף הוי דנבילהניסא
 דהלב חטר, על קל ישהי' אע'ג בנולל, חלב על חל דנבלה כיון לרבינאום8ל
 כיל עכ'פ מומאה שם הוי ד4ושראל שייפה על בכיל ן חל קשה*' מכ'אש כרתהיב
- מוטיף. לכהן דשיחי  נשא זשי ס"ל שם דרבינ' אאויבנה, לו ארבע'ה ועל 

 תבילה 8ף6ה נכתוב א'ב כהמם, לנבי פחפה על חל דנבלה לאושמועי' אתידקרא
 אסרן, לא דאה ע'א( )כ' הולין מסי דהתום' דאע"ג קידפ, פחפה איסו'רהא
 האסת ל8י הינו נבילה, הוי לא ט4קה דבאטת פרפה, אגב נבלה דנקטכתבו

 לאאשסעי' דאתי הנ'ל קואר' כפי אמנם נשי, כהנים גבי נבלה לאסורדדראר'
 אצטריך לא דזה וע"כ ונבלה, פחפה לכתוב א"כ טייפה על חל נבלהדשיטו'

 פעטא הלץ סכל נסי, ליושראל א8י' טחפה על חל דנבילה כלללאושטעי'
 - ה-יק.אוכתבנו.

 קרט ה' בדברים, להאריך אוכל לא ע"כ מאוד, כעת פרוד אנכי כיויען
 קרא לפיש יל, אדיר נאת באשם אששטעתי מה רק לפנ? ואציע ! יריםבכבהר

 קדוקשחו' דרבי כ?ן בים'ת אשר דכהן קירחשין במס' דמבואר עמי'ם דג"ל,דיחוקאל
 כל מל"רש ובהים דדראר' זה דה"ה נראה ומעתה זה, בענץ 5יאשראל לרסותואין
 לא לכהמם אבל ישרא4ם, דוקא הינו מלחמה, בשערע אישרי' כל להתירפוב

 דאשאמ כלר(א דאמר" כיון מלחטה, בישעה אפי' פנים בשום וטריפות נבלותאאשהרי
 ומעתה כ4 "ל זה דלענין ה'ה ל"שראלים, לדמותם אין קדהשתחהו, דאתרביכדגים
 בייעת אם" בהחלפ הכהנים יאכל לא ושריפה נבילה דכל יחזקאל כותת דזהי'ל

- ד'[. אות )תקרא( המדה כלי ןועי'שלחטה,  
 שווארטץ הכהןי1מף בלונ'ה, הדו'ש ידידו בזהףעני

 - קמעה 0ימן-
 יידי כבור וערבים' פיבים נעימים חביבים4 עאותנהץע לאיש טתביס, תטיםשלום

 שטקי לא משוסי' מהשא וסטגרא, בששל לו רנ יףץ בתורוש רשו-ויהרב
 ב-ק נ"י, 11יינשטיין בער ד1ב ש*ה ומיי עשיק, ברצ-ראוגשצרייתא

 -צ"1, ץ ט ע ט ל עה

 לטעיכ וברכה תידה וערכתי וט' ג6שי חששהבה את טצאתי לביתיבבואי
- וכו'. וכר נץ. עטפריכער אלקןר טועה הצ' המשלנ היק* דגניך הרבנו,ידינו  %, ש ש עשנ( ישב דף ב' )בסי' זל*ה שלפה ירחגות ב% דגאון קהשר'ועיד 

נססכת
 ח"

 אבל עינ, עומד כשששראל בד"א שה*ת, טתי ושחיפת ע"ב( נ' )דף
 חשש סהשדרשון, לאכול מותר אכלו . ל1, גותן בשר כית דותך ששמפ, דטצאובא
 טיטן וצשט ובש"ך ברם'א )הובא העיטור בעל דמפק לפ"ם והק' וגצי, אסורלאו
 כקשנתרואך ולהעיר לחשד מהגי לא קרוביש כשהיו העירו עדים דאכם ס"ב(,ל8נ

 אש*ת )ועי' יאש, כאהין יהי' שלא היאושתים. דבחו להחדק אינאש דעבידטטעם



 יופףננזישנג

 ש*כ וה[, בדץ מניטים וםל418ם דבתם אויטת ס*ה צק שץ4ז 8מ"%ג
 בשר כדת אח'כ 4 טוא אם הוא וצכשו הכותי אמר כבר אם הכא, שרגיל8ה
 ?*-- משקרן סוועק יהי ושלא הראשץ, דיבוח להחזיק עבירה עובר דיל8א פטגו,ואכל
 בין חילוק סקוטת בכסה באףס דטציט כטו ויוסרי לחלק "8 לנאמ*ה .הנה
 1 נבלה לאכול יעבור לא מעשה ט'מ יאטר, דכאצר כ4 "ל והכ"נ לטעקצה,דיטר
 הףל סעשה ששמ הדיבור דע'י דדהיכי כתבו ס'ז מפין תופ' ח-א ז*א,זצלם

 )ועין ארקרא לאחיקי היאר' ום*ט סעשה, טקרי נסי בעד תו*כ עי4ש1,כמעקשה
 נ*נ סיפן אהעץ חלק אפרסטת נהיי ובשרת נ*א, סי' חיףר אסאד פהר4באצ*ת
 את אדס שיחדק אסרי' לא אכילה דבאיסיר ב8איפות, לחלק "צ אכן נ'(,אות
 בדולין התוס' כס*ש איסיר, טעהצה איסור באכילת טק8הי' דיוהר הראאין,דיביו
 "פ הלק יוסף ויקפ ]ועין וק.לי תקלה, מביא הק'בה דאץ בהא להלקובושבת
 נ,[,סיסן

-  חר4אצץ, דבורו את ארם דסחדק אסף' דלא ד"ל נלעיד עוד 
 דיטרו, דיחדק אפרי לא איצר", שני כארעבר אבל א', איש' רק כאמנוגראלא
 שקי, ערות ויעיד דיברו, דיהיק חיאר' שפיר בעדות התכם דבישלסא ל'ק,חש*כ
 הכא טקצא*כ שקר, עד ברעיך תענה לא והוא א', איסו' על רק יעברדלא

 יעטר דהף נבלה, יאכל דיבות דיחויק היאר' לא יפוע שהפ לא אסבאאופה
 כסשאש זטח, דשאינו עוצה ואיסור נבילה, כל תאכל דלא לאו .אישף', אגיעל

 ודו'ק, ע'א(, נ*ד )רף בוצבהנותדצזוסי
-  לסה האתיתים קהצ" לישב "צ ובוה 

 לא ואם אצר, ארעור חצי נם הלא 4, ומוק בשר "כוית' וצתך רגטיאנקפ
 כבר דהנה "ל, אך ? יאבל לא טכוית פהות נם נבלה, והף י8ה הטתישחפ
 רק 4צ ערעור, בחצי נם אריך זבוח דקמשינה עשה הזמסור אגם האחהגים,וששץ
 טהדרק עמים שאילת הצףת איופה, להל' בפתיחי יור*ד 0משם פצץ )ע"ןבבדת
 כרושב ולפו*ו קפ4ז(, בסי' ונם ק'נ, וסי' סיו, סיסן ובטהרו'ת 8-ר, ום" ף,ט"

 דבריו, יחויק לא נבלה, והה י8ה שחם לא אם דאו דתקז4 כדת רנקפהרפב
 חצאע' עיצה וזויס:ר נבלה, תאכל דלא לאו זמסו' אישים, אגי על יעבורדוצי
 ניטא )אם א'. לאו רק יעבור לא אז ערער, חשה וק לו יוע אם סומששכונות,
 איכא א', לאו רק ד*יכא והיכא דץצא*ז( עוצה האיסף שיך לא אמץמר חצידעל
- ברג*ה(. ס'א סיסן נמת4 נית גשףת מנ*נ והכן, כרל, גוינרנ יייק שטאל9ש  
- א', יק )סישפ( יעקב הלק ובשרת פ*ו, פיטן חיףר סגין 6ני אצשתועי'  

 דסאשך בהא ק"א( פיסן )כי*ר ההחשד קה%' לי"צג העלהואהצר
 פלע לא ר"מ עכיח הא בישרא, אכל ר1רך לטיעופא רה"צ וושט"נ, בחו"
%מץבו אביפי 1  בטי  %י  %י הוא יוב 

 יתנפל נעדצ כערות דתבא גק "ש
 נ'י, הנשן טחה בימ ש חן ושא הנ19 61% חן ? מבהגרמ
 האחרומם, שכ' הכלי( עפא ת-גלע*ר לצטרם, הדביםראר

 דביפי
 בעמן אריך

 הטי לרמי אבל ל8עכרם. שייהסקיה
 א כתנרדוש איסוף' יבפל ביפול, עא

 לבשל שהר דמדאתץ" הסובר" לארפו' יאר', וכמה כפה שיא1מ' וגוה טצש,4
 אשו לנר בנכילה הורה שהותה אטא* א'כ א*ס, סדרכק רק .לכהידלהאיש'

 זל'ה אדר*ת הנאץ בתש:' ]עיין. ? כאררות ברוב לבפלה יבול הא חוצנה,בישעףך-
 חרס גלי רצרה אמרה אפשר וכן ס:כה[, עט*פ רואאש ט .בםוףאגדמפה
 רג*ל ולפי ? אחריס בכ4ם בחרי חד הנלי ל*בפל "צבר, בו אנוא%לשמפר



שננ יי5ףגנזי

 אבל ב8קרה, היד ט"8 לכתחלונ *וסף לבטל פותר 8ה"ת הפובף' דגסניחא
 ברבוים סחורה כש'שה הוא דהף והשנל, דהפברא צד זה בתדירות, קליאצת
 לא בימול עשי תמיר דלהתיר הנ*ל הווףד קואר' ג'כ 6יה1ב ול8י"זהאשרים,
 דייקהע( בשם ע', אות קצשו שטן ב', דהןק יוסף וילק8 סעייו ורו*ק8ציני,
 פי' חששח 5דיו*ת טודכי לברשר בי1ףת גם זה בעמן ראיתי הד6סה בקשעתועחה
-שאח. - שם[. ובצעמם י אות קמט ס" לקסן ]ועיין   

 דהא%הה ר8"ב( )סיטן ק5טת הלנות בשית ט'ש על התטוה וע"ד0
 חלק טהרוש"ם ו1ית ]ועין ד%א דפזץ סעי דלאו כרת, חינ %מ כיוהכ*8סים
 לו א8רו סץ, ביומא ד*רי טהא צ"חן. סימן חשב יו"ד צדק ואבמ קכ'ג, סיטןא'
 לבו ושימהב לו ודועירו שתט לו אצאמרו כיץ וקוצה עייש, פים ח;יי טזעדוי
- 9 איפור רק טים ועל כררנ יש טוון דעל בפרם, טכ"צבסזון  כבר הגה 
 הלק*8 דברי קשמדחה ועץ4ש ט*ה, סיי חע אויח חיים טחנה בא*ושת כן לתמוהראיתי
 וש%*ת קבלתי ועתה ש'ע[. אות טשניות על סו5* קול בס5רו גם ]ועיץטהלכוע
 8ה דאסמששל : ליישב שכ' ט'8( )סיטן בחארח שם ומצאתי הנד8*ח אררקנפע
 פשה עיתבץ תין יץ, על אלא טיפ על הכותה אץ טיפ, הרי במהצנהדנקפ
 סהצום פיבם 4' וקרי יןי הינו טימך ואת לחטך את ובירך ר,רא עלדדדאוי'
 בר'6 ממלה ועין כן, "ל מטילא כאן תם עי"1, כטים נשפך יין ברכ",סימן
 ביבסחע עיץ וכן כהנ"ל, : יץ על נ"כ הכוונה ובווראי שזע, טיכם יהם טס6קי'נבי
 על בקיא תצא כי ]ובפ' שם בחדאנ"ד ובמהר,1'א הכדגים, ע,ר כג גביעשפ
 ונראה זל'ה, חת*ם בעל להנ' משה בתורת ושם וטים. בלהם אתכם קדטו לאאא*ר
 בטים רק נאטרים קפמה הלכות ב% ודברי בהנ"ל[, וא"1 יין, על רקאי ג"כשם
 ה" דלא יומא בגמ' שם טבואר ובאמת וק'ל, דמין, טירי דהוא כ* יין, על%א
 ושאץ לכר בפלו פת לו אויש טי דוטה שאינו מפני כך, לו אומרי' שה" ,רקאוכל
 בראיש, ועי"1 רעבץ, ליזץ טטילא יבוא לא ומים מזע לך היי לו שאטרו ועשלו,
 יהא ולא ירעב, לא לסען בסל, טק יש היינו טוץ, היי טקודם אטרו שפירוא'כ
 אף לבא יצפיך שלא טים הרי נם אמרו :עעב כרה, בו ערש רבר מדן, עלתחב
 ורושעף הוגער, דבר סזון שפיר והקדימ: כרת, בו שאין לדכר מים, שתייתליזץ
- ג'[, שת קפ"ז סימן א' חלק יוסף וילקט]ועין  לההא דמבואר דרא אב'ר 

 ,אוכל', לאכול דצריך כחו כשל דאם הליז יוהכשפ עבורת מהל' פ*נברמב'ם
 בטסמו%ת מצאתי ]אח.כ -- ודויק. ע'א, פ'א דף יומא מהרש"ם בדגהותהרין

 פקראקא[ נ" הורך"ן מהאי וכה הרה"נ ע"י יאור יצא ]אשר רמדאויםלהלק"פ
 שער בם' ועי' לפלפולא, רק אינם המחסי דרברי שכ' ועטנים, צינים דגהותעם

 -נ- ע'ז[. לסמך שאין ברחיות בראיות והעלה זו תעוו' על שתמההזקניכם
 טוצרת לעמשוב שמיטה, טיושב בדשן ףתעננ הרמה, דעתו בזהותמה

 ועה בת6ארת והכמה,: חים טים טקור ומדטד2 עצה ותבתה דעת התמימדה,ה'
 כהא, דואש וטכבדו טוקירו כעהירת לדויטה,קרט

 שווארשק הכדןיומף



 ף 8 יו שי נגשסד

 -- קמז סימז--
 :=שהז "שלמה. לחם שררז על והנהות הערותי===

 סו5* כתב וש"ת ובראיצם האחרונים, מ"ש ע"די ספלפל ק'י, בטי'א(
 חיב, הו8לים וביוהכ'פ חועהי חצי להשיכה סמוך עיוכ"פ אנל אם לשא, טי'אדח
 ר"ש'י מיהשב הי' דבזה שכ' אחף( )טו"פ משה בוירבר יעין ן דעתי' מ"תבאדעכשפ
 עיי"א4 א' זית פיר,ש"י חטאורע, ה' וחייב אחת אכילה אוכל "8 ע'ב כ"דאשבועות
 דכבר בכה'נ איירי י"ל ולהנ"ל ? כותגת . אויערו יוכ"פ הא לכאורה דקא4ה)ודךימ
 פ"א יומא ש'ס מק' מאי א"כ ק"ל אמנם לטתבת(, השלים וב*לה עיוכ'פאכל
 טארעור פחות אפ' לחייבו תעונה לא אצמתך הא ביוכ"מ אנילה נאסר לא לטהא'

- תרע* הנ'4וב4צ5ז  
 שעתם בית בשו"ת המובא השאלה, ע"ד השר ו( )אות מ"ד במי'ב(

 )דבקש'ע חבירו של תפלין אברנת לתש"ר תש"י בין אסן לענות רשאי 14י י"פ,סיפן
 אנכי אוסר(, והנר"ע שמואל רבר ובתשו' דשף, כה8נמ'א פטק ח' שת יו"רסיפן
 דפאל8שוהש הנאון לפני להציע אי לתלמיר שנה שלאוים לפמ עור זו, ושאלהנהרזי
 מס5ק אמן יענה שלא נותן הדין אחרונים נדו* סחלוקת דהוא כיון : והע1יבוצ4ל
 אוו'ת נדפט שוב רמ"נ[, מי' ח"ב יצחק יר שו'ת ]עיי' בטחאשבה ידיהראלא
 רבישת קשנה מציון בתורה נם ועייי בזה נ"נ האתך שם ג' ובטי' ח'א אלעד8נחת
 אות כ"ה סיסן חיים ארחות בסי ונם כ"פ4 )טי' ד' חלק יוסף ובוילקט פ"ז, סי' ב'דלברת
 ' יעיי אמה יענה אם בקול תפלין טצות על ראש של על שבירך ]ובמי --"נ.

- בוה[. אשהאתך מ"ט טימן ה"ב יהודד? טחנהבישוית  
 יוצאין אם קל"א( )נשבת הצל"ח מ"ש ע"ר ונותן נהצא קן"נ בסי'נ'(

 אלה דבריס כמם דאם הבאתי כטה זה הנה ! לקרקע בטחובר טשנשלן טיניםבר'
 מצהב"ע משום תמ"ל מלכם נזל למעמ למ"ל בשוכה הרעוס' קואר' בוה מיימבהי'
 לאו שגם היינו ננולת אינה דקרקע אלא ד'ה תוס' ס'א בב'ט כ' הטהרש'אדהבה
 דלכם קרא צריך ולכן א', אות רכ"ט מצוה ובסנ"ח שס. בפנ4 ושי' בגאין

 ]וע"ן ודו'ק. ל"ה, ומצהב"ע ל"ת על עבר דלא לקרקע ב8חובר כרנים ד'בושושס
 דדברי בדבר, פלפל נא ווייטצען הגאבד'ק אולכם א'[. 8י' 8' הלק ישף~ק8
 אף במחובר, נכו סקיים וכז וכו', לבילה הראוי כל מפעם אלא לקיים איןהצלשח
 ריש התום' כס"ש דיומא, איסור משום רק שהוא כיון לתלוש, ראוי איןדביו"8
 אחף' בשל אבל בדידי', במחובר הלקיחה לענין ניחא זה והנה ר'פ, לעניןוגיגה
 טצהב"ע והוי בידו נזילה נעשה אז הרי יתלשנה ואם מחובר הוא דכעת אשי,מסנשש
 עמ"ס ריאאש תום' לם' ובהטכמה א' סימן א' חלק סהרש"ם ש.רן ]ועיחודישק
 מהדו"רע או4ח מרדכי לבושי ובשו"ת קצ'ה סי' חארח הבשם ערוגת וקשףתסוכוש
- ר6"ו[. סי' חאו'ח טבין 1ני אבשת קם"הפי'  

 לרוכן עולי' שאין אברהם דאשל מעמא על העיר די( )אות מי בםי'ד'(
 וציך והסים הכלי ברה*ר ד"א יעבירנה שמא גוירה סושום בשבת ושחשלביף8
 ואינך בשופר דרק שט4, בשבת במילה נזרו לא דטהשו"ה הרק לפיפ"שנששה
 בלבד, האב רק פרודים אחרי' דאין בטילה אבל כמותו, שתדים אחרים דנםמרו,
 פתרו, לא אחף' אבל שרוד, דכהז נהי בנשכ"פ ההשד א"נ אהצ, תכיו אחרשעשכ



שכה י1שףנכיי . .
-  -

 זצ'ל טששחא הגאת ש הק' כו הנה שתו, הכירו דאהי' במלה כמוטי
 מח מכ רנהישה הי"ן ע*י6"ש תי' של8 רפ"ס, סי' ג' הלק שמק יד)מ4'ת
 אף ודג"ג ענש* בשפחיהם שרתשם ד8"ט בהואה, פרמי' הכל א%שץ אףשפ'י,
 ארכרי %א נהפלדץ, בבידגג*ס שהדהם היא*,4של אבל כפיהבם נהשאי' הכהניםדרק

 החחיבם לשיטאם .דופשתי ואנכי 8ץ(, אות שעבח צפנת בס6יי ),יויץלכיגים.
 את לברך לכהנים עאשה ד*מבא דנטו פושר[, ;ס וה בהפלש*דג ]הובאתעחים4
 סיפן נפרולי בית שמ"ת )עיץ הכהגים, פן להתביך לישראל ט"ע יש הנע"שראל
 "שו*ת ]חמין והבן לכדגיבב ארכרי יא מ3 פרהשפ ה"8ראלי' בנודצי חשכפ"ח(,
4 עיח[ סיסן וש4ב6בתת  8"ז מפן עשר הקשלשא ,שנת ביאטף טצאתי זה וראה 
 דהרושב"א, משש ]8לבד נשבת הלבבה טקדארן 4וץ לטה שעם קשדגיש ח'()אות
 דבר והוא לרה"ר, הסטיר לציא אשמא דח"אר' הד[, שת ס"ז סימן ל9להבאית
 ב' אות ב' סי6ן הושנה ראאש מערכת חסד ב,שדה ג8 שכ"נ ראיתי אה"כ !חרש

 ותום' אור חתורה קוער' על עץ סימן לעיל )כפ',ש פהשוש נ"ל א:ליב%סמם,
 בית חשו"ת ]ועיין יענירנו אשפא ל"ש ררחא בוףפירא תליא דיא דברבריף8(
4 בבירא. זה טעם ג4ל א'3 שנע[, שסששעריס  כש*ש ניסא אפ ]ילת 
 יעכירנ', אש6א חיאוי' דירחא בעיבורא הלי' דמא אף דגררבק פ"ד בר"ההיי8נ"ש
 ששיר וע"כ מדרבנן, אלא רל"ה לפבה קירווש בברכת והכ"נ שגילה, לענעעי*'ש
 וכר פוכא ונקי החריף האברך הרב פכבוד לזה ונתעהירתי ורו"ש ,שפ4 לושרשייך
 ראב"דפק"ק ני' צ8"ב שנח6 %' הגאון הרב ידה4 חתן *( ני' ייפ "גקב יצחקפחה
ייצ'ו[.  

 ערית ניפא ושמ"ה :דרת על השהחג" הקושו כבר חכה א.ל, חנודש(
 דנאשר ואי יו"ר(, אית צ.: פי' חאויח .צרק בהי* בע%"ת )עיי' הטשיח, לקייפ יעביראס
 רברי ונירע עושה, רק נק%תייר לא נרישה דל"רע הריב'א ע48ד י'ל הלא עלזת,דהוי
 בשו"ז מבואר ודונה ע,%דה מהאי עא%ה האי אולס' טאי שכח עושה, שפיר רבריעבדהממי
 שפיר רבדיעבד כאן נם וא4כ יושכה, שמא ייח פווער ד:דיעבר דהיגא פקופות בכטהיויד
 ש6.י, גזרי' הש*מה בררפ 88ק ריש היכא דדוקא נכון, ושערקא ישגה, 'שטא נזרי' אפאיעבד
 ושסא וששיר נזר" וע"כ אש%', עשה בריעבר ואף לית, יד4ר דוהה אינו פ'ע טפק דהוירשיון
 י,ל ישפיר עדלית, ול"ש דרבק השצוה דכל לבנה :קידזום וא.כ ברדךר, ד"א ויעביריישכח
 כי ודויק חפד, חחירה רברי וציקו רירחא, ד?יבורא ששק כאן ראין אף ,ש8..ירגזרי'
- יגכ*ר.קףמתי.  

 הזשנש( )בקונטרם שעריש פהה. בשו'ת הוה היום סצאועי אישי פה אמ:ואנב
 בעך8ר כפו עבורמ שטא בויבת במילה נזר" ריא כהא חדש1 תירוי! ו'(, )אות 1'שרטן

 ט'ת אחר הי' ו5ולב שופר אבל י(, יבמת )עיי' והשירי, ט,ת קורם הי' מילה דבשלמאולולב'
 דברי לייישב יש מסמבה[.-ובאה ה8נץ :ףשף :ם טתורין 1וטמילא :זר' לא לכך שווין,ותרוייהו
 לששנה ניאומ קטן רבתעימ שנו כך נימלי לכשד: קטן רבינו ילסדנו )תצוה(, תנהופאהטדרוש
 תיונ"ל 9 ערלתו גשר יכוי השטיני דוביום הקרא טביא לא לסה 9ז ותמהו יצהק חשני18יכש8
 קודט אף שה" מון מיצחק ד:לסוד קאסר לכך יעבירמ, שטא נזרי' לא לפה הי' רהשאלהנטץא
 נפת* בבית זצ"ל הנשן אאסויר ט'ש עיין הכףירש דגרי ודףק.-ובמף נזרי, לא ולכך8'ת

 ועין מסר, סנהת החדש :שו גץ סם"ז דרקר לאוד נם )ת(מה(, המץק ובאסרי)תזריעא
- אושר*בלהש  



 יופףגנזישנו
=================================================== 

 כלל וקקףע ס"ה קטץ בכלל *ים היי דבף המא ק"ב בנו'ה'(
 תתר0 )משת בה נשאל וול תאת פ-ו נם דעה בדם"ע, הצ"ק ק, בטפט במי *י בטכה ייחאץ שאסת קמב[ סען פעית ש9 תשות ]חיתק4ה
 יתל אם רק חא אשר שתא מה *רם היי דאפ" הזי: באחטהוי%ב
 או הקור מפמ או חוצה לילך לו שקשה מי מקמש'כ לו, ק*ה "רט בקל ווצה4לך
 עכ*ל, כבוד, דרך ארהי' ולכסווז' בכלי להיצהץ שמותר פארשא אחר, רברטאים
 סיסן ב' חלק לחכניפ ועד ובבית ב'[. שת א' סיטן "ח חלק יוסף וילקפ]וע"ן
קסשח,

-  לה1' ספריכם קשל בארגז להשתטש רשאי אם צאו %', נ*פ בסיימ 
 יק בארנז נתעי' ו*מנם מכורכים דהמפרכם יען מקדהשה, דירדה בזה אריךולא

 טכחיכים, בלתי ספרים נם שבם סנהד' דל8עמים אף דתשמ"ש, תושמיש והףבכריכה,
 הנה 1 זה בענין תפ4פ םי' ישץ תאררת אשו*ת דברי והביא ת'שם"שר, בתיראז4'
 )ע*ן הרל היתר חביא וראיאל י, שאלה נא%אל חרל אריק מוהר'ם רגאטגם

 לדינא, זל*ה הטארב הרב העלה ד(של%ל חשחר משף(, סינע יהשר אמףושרת
 טהמן וכן עי"ש, ספרים יקח ובמעות לנמף, לד%לע דאימ יחנא ממרהדטהרל
- ישראל, תפצת בכל ולפעושהלהלכה  ק'ע(.- סימן לדוד קק אי*ת )היץ 

 ממץ* סימץ-
 % דברכתא. כטא * ימזט טבעא, לושתא ידימם יכעב התקעתא, קינאלקי5

 מן הפפורסם, הה'נ הרב יוירי אר1' כטר בומתש תלק רלא ת5תצ,דגי
הרסיפ

 חר"
 בעיר אברקהיי נ"ו, שי8פעך מיני מויה ינון, שסו ושטן,

 יצ"1,קארלפר1הע

 ובבר נטבהז לא שתוחלתי שמחתי ומאוד קבלתי, תקר מנתטאת
- שכרכם. "שום י' וט', נ* קיפצענוף לדגאבדשק בהודהדהקדכעץי  מת ועשר 
 לפנץ שהובא הי', כך שהי' מעשא ד'( )סימן א' חלק יעקב שטת בישציתושהביא
 נל הי'ל מהם אךא תל ראשיהם, קדקד בזה "ה שומקים תש8ים נעחםושני
 בצד זה פרצופ" ב' דהינו פנ'הם, פרצוף כל אדם, כל ששו כטו העאיואכרו
 יממת לאוץ םמוך הי' הימין קשלצד הילד של שמאל אוון דה"ט הצדרי', מזשה
 כאלו נראה שלאחהייהם על יחד דביקים ראקרהכס וקדקד עפמאל, אשבצד הילדשל
 ושטתה תווכל יתק איא וכל טזה זה חלוק היף כל הצאר א' ראש רקהוש

 יענץ בפ8ע, להניח צריך א' כל אם תפלז לעמן ושם חץקר בפ8ע, ודואשיומרבר
 שתי הם דאם מסיק ולבםוף מנוצ, טפ' דחרי מון חלקים, ב' ירש אםירוישה
 כל בפני לשטש דאםור כיץ להנשא, אםור' נארם, שתי שטושאיכם ובמקוםנקבות,
- ? אחית י מאים האיסו יאמר לא למה "שתומם רשה וכל ע84ש,חי  דגה 

 כרתסר דלא אעשה רבאחות בנדיה דמבואר כ' )בהסכמתו( שאי יסף טו'הנאמ
 מניר בס' )וכם"ש אשה לאחות האיםור אץ חי' *ונ' שפרפה כל בחיה,אלא

 סאמם איסו' 4כא ש'כ ניטץ, פתפה התאונרם וזה ב',( טם* יויד הלקמראאהת
 ד' פרפ י'ז כלל סופר ובעפ ש'ה, %' תורה ינהל ביבץ )תין אשהאוות



שמז י1םףנניי
4=========
 ושנ%ד, כקפן שנהניר דזר ה4 רורות אם לדבר אין אחיות ב' דטקפם עודי"ף השולס עי"8(, ודרך בר8ה קלע דף שופפים חטרה כלי ובם' יעקמ קהלתבשם
 סימן ח'א יעקג שאילת שרת )הרי' ודיק, , נערם ב' משום רק הקאשהלכן

 נקפ דשט נקיבה, הש' זכר מהם בא' נפק'ם הי' דאכתי בפארפות אמ*לע8א(,
 כמובן, הג8ל לפעמו צרך הנקכה בנתקרושה וא'כ שם, כמטאר בכה"נ נםהשבו4
 זצשל, פאלפשווא הנאברקשק אח'כ לי )וכ"כ אמת, ז'ל הנאק רבריששס

 וע"_
- ע"פ(. אות פענח צפנתבספרי  יחיאל מרה ום' פובא ובקי החףף האברך הרב 4 הראה הרפסה בשעה]ועתה - ישח. סימן חיו*ר מבץ פני שרת וקן" 
 מ' ראבושק ני' העללער שלטה ש' הגאק יר*נ לש*ב יקיר )הבן נייהלוי
 השבות רברי נזכ שדהביא ס'ב( סי' )סהז ח*א ייד יצחק בית בקשית יצ'ו(סינעפ
 תפ8ל בע*ח, בפני לשמקש א1אסר משום צר'ל למה הקושי' ועל הנ'ל,יעקב
 בנכריווג יי' דתשאלה וברדאי בגיוררע, דמתף נכף תי' אהעת, ב' 4שאדאשר
 אגי כחלק אחית, ב' טשום איסר כאן ואץ הדין, יהי' אז יתנית אםתסוזפק
 חי נל נפני לשמש דאסהי תמוהימ השב*י דדברי העיר ד( )שת ציטסיטן
 לי"שב ום8ש נערם, ב' שמא"ש" בטקום לומר ולם'ל מהם, א' "שא אם אףשיך
 הא4 פן דה8ה ומשמע האס מן אחית ב' 4אשא אפר רמודבק אף בנירת,דפיף
 מת לא ושכיח דלא רבטלתא "ל תם אסח, לא אפשר דלא דבמקר נ*למ'ם

 -עי"8[.
 האגי' וחצי זה, בשבת מלאכה חצי עשה אי אם שמסופק, ומהבי(

 מהרא בקשית כן חק- כבר הנה ? סקילה חיוב לענין סצרפ" אם אחרת,בשבת
 סואר מושה מו'ה וט' הה*ג להרב בתעב' נ" הגאון וסו*ח ז', סי' במהתיתהכהו
 פ*א שטז ה4 מהרסב*ם הרבר לפשום דיש כתב נא ערררא דק*ק דום8ץנא

 במדינה אשנ" אהן וכרעב יוכם בשהו וה"ך ד, במדינה אחת אא כתב : דו"להי8ב,
 א' אות כתב עשב, קרר שבת מם' הנם' מדביי והיא דויבן אחרת במגלהאחרת,
 לו הי' שכך טשטע שכש בטאיף ]הרין עי*ש, חייב בצ%רי א' ואאבפבר"
 עי"8[, איב אחר' שם וכ' שבת באהזו והלד בטברי' א' אות כת' בנט',הנירסא
 נמסי כ% ח4ש במדד, אםי' טיף סתמא והתם שבת, באווצ דדווקא סהצמעעכ*פ
 באוקו וזוקא ום'מ במזהה דשירי שבת בטם' אבל בשגגי כויף רשם ע*ב ם*וכריהות
 רק מיובה, לזטן אפ" ח"8 עור עם ח"8 ערצפרף מצימ לא ובאמת חיב,עם
 בטששנה פרובה, עעטן אם" דמצטרף בנהגה ש קרערם, באכית מעילהלשץ
 נבי דוודאי ויאל סעייה(, טהל' )פ'ה שם ברטבעם ועין מעילה, דססימש'ה
 "8 לדייוש בטפסהי דאפ" מצמרף, שמהר להקדקש דהפסיד כית בהקדש,מעילה
 בסדה בסרטה טדוע בפעם כ*א סי' ח*ב השרה פף שו*ת סע" להצפרח,סברא
 סהשבת להצפוף אע אישר" בשאר אבל מאוו'פ(, פחות אפ" בלאו דעוברומשקל

- טשד. כלל ח*ש מערכת חטד שה ספר ועיין אחר, לשבתזו  זה בענין קו"ר 
 ס'ה, סען טושי"ת חארח מרדכי לבהר וש8ת ק"א, סימן שערים בית בשרתפלפלו
- ב'[. אות רם סימן חאףח טבץ פניהו*ת  הקי ואשרג'( 

 בוו"
 תשבת לא ועצם דא"ר מפסח, רוב אתיא "א,

 נלטלת ב' עוד להביא "8 הא מפסח, ראי' מאי מוח, של קוזם מקב ודופאב
 ושי בהנ, לה ומבש דפסה הגלמלת עצם בהן משרנ ביההשלים, 141של



 ף פ יו י ז ננשטח

 ל נשךת במ אתמד תמתי כטה זה. --- ? הםמ ילבחק מלטל?ן כללשבר
 פקים מיט סע", פסח ישם מקע דבטל כ?ן וכ' קל"ב, מטן מהדרת אימ'עקיבא
 אץ דלכתה4 בטסן' סטאר : ומגרע הס5ר נמיץ אגל עמה באמלט,עשה
 סחן תה 4קרא4 וניט קו שמא פרפה טי ההמצ' דמשףה הבל?צת
 אלא אתבא, "דסמכער מילתא הא מנא אמר ולא בת"ה "דא"4ק" הש"ס1,טט
 ועתק --- משפפעמג מךפ משה רדבר )עח' בתרה ח41' רוב יט כשכברדה'ק
 דגר נינה להקרם צרך )למה שתת בכ הנמלה לבט? נתל וו(א מקש"דהנה

 אפי'ה מבפלי' דטה"ה דאף . צ*ח, חיין הרשבאא לפים"וש ומחרצי' דנכף(,לסמרה
 1', סי' חיושד מבין פני שו"ת )קךי' לבפל, נהגו לא קדואר' רשראל הדבר,ננאי
- ב'(, אות קם"ה ובסימן דלמפה, בהנ"ה כ"א סימן יוסף בצדלעיל  ומה 
 בס' ראיתי ? נ:ף ?י הגלמלת לשבר אפשר הא ז-ל, הגאע שם עודחמהק'
 כל המכילתא דביי לפיש קוכ' יפות פניבם פי על שתי' 1' אות )בא( המרהכלי

 נח, בן דץ להם הי, מ"ת דקחים כית אהףם, ע". אפי בהם יעשה לאמלאכה
 אסור לק סקאד(, הם"ה סי' בטג."א )סובא מ"ב כשיפה ושליח נעשה כ(נכרתכרי
 טגייס בפסח נכף ע"י עצם שבירה וה"ה עי"ש, י'ע במלאכה מה"ת לנכףאסירה
 או*ה עפערים ביה ובשית עיי'ש, רוב מוכה ושפיר וש4הות סצד מה"ת אסוררן'
 אם4ש מ"ם דרבנן לכתחלה איסו' מבפלי' דאין אף הראב"ד עפץ תי' קמ"חסי'

 מצות ולקיים בפסח 'וצנם לשבך לנכרי ילומר דרבנן, איסו' לעבור מצוהשיהי'
 היט שבות לעט'ם דאמירה הא ושנית בה"ר, דאולי' אעכ"ח זה, באופן רקק"פ
 דבכ"ם ושלישית אסר, בקביעות ק"פ בכל כן לעשות אבל בעלמא, באקראירק

 ייצ לישרחל נכר ואפ" שליחות יש ?(כ"ע שליה ע"י רק ךךנר ,שוהשאש
 להיות צריך דבע'כ כיץ העצם, ארבר לא הוא כאלו דהוי לומר דאץשליו?ה
 מצוה סופי בלקוטי דנריהם )הובא עיי"ש, זה כלא לק'פ וא"א עצם,שבירת
 מילער יהודא אנשרל אשר יו' וט' הרה"נ ידידי 6כבוד נחשררתי אח'ג --פ"ו(.
 הי' שהלימור י"ל אפהשר מ אץצר( להם ס' )בעהמ"ה  טפע*ראדטענינ"

 טרה איסו' היי דרבנן ב' איכא קצאז ב,שבת, ע"פ הל אם בפסה עצם5הצבירת
- ודו*ק.כטדע,  

 מתוקגים, ארוכים שוניש, לחים ויהתם יכהכ והתמ נשוב אסים,ובזה
 כלת'ח, ומינדו הפתךרו "צה'נ תפהצכאוונ'5

 שווארץ הכהןיוטף
- - - -

 - קס"ח ט'טן-
 רגיפל: הרבני דששאי, רחיטא ידי-י אהוי לכטר ברטת, 1ר: *מית,שובע

 פמו5ו וחרר, ה' ירא חסד, ועוח5ה צדרוי: רויף במעשיו, חפושבחך*ש
 אעיאי ק ר א י 1 נ בעיר ויזרח, נ"י קלא5טער משה טו*ה וט' יפרר,לא

- וט', . וט' יקרתו הגיעט הערב. לטנחת וטרתמול  מה וע"ר 
 משפרת באשה 4ץ( )סי8ן א' חלק השדה 5רי בשו'ת שכתב 6ה על(אשהפה
 )כאאשי חקרמדכם איומיכם ע"י הוולד מטנה להוציא יכולי' אץ ישאפם ה8ל,ש5תה



ושנם ידםףגנזי
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 בם' ראה כי דוולד, עם לקוברה אשטותר רזבא( ושלא צרה כל על הטנהנכנר
 מכנה "ש כו שכ' רם"נ ס" השכ במהדרנ וציל מוהרש"ק להנאט ורעת מעםפוב

- ? ההילד מסנה ולהוזמא בשנה, לקהיע הנייךבדבי,  דבאץ פן'ח סשוש דגה 
 ישם כסאש עולם גדולי שאר פפי נם רק הדברים יצאו בלבד סלבו לאנ"י

 פ8ה, סי' ירד רסזץ אן"ת י"ג, סי' ה"א יעקב ושבות י"נ, ס" סשה השיב]או'ת
 ז(ףל משופנאק הגאץ לאדפ"ר אפרסטון נהרי פ' על ציינתי ושם בהגהוהיואנכי
 אבלות מער חמד אורי בפ' ועין במנה, יקהע לנילה וה"ו ק8ע[ סימןפו'ד
 ליית דלילה שלם הוולד, שתוע לה שאסדו מה הנוסה שהביא קמ'אאות
 רוקה קשסן באפ*ת וכן יוקר, סננה ח'ו הי' שהה שמעהי ואדדבה ולנמלה,נשמ
 חימים עע הולר להוזרא ינסו רק בפנה, לקרוע ישל*ש נ"כ כתב י"נ סי'האב

 לא אבל החהמות לה יהיה בקבר אוהה שסניחים ירם יאח'כ והק'ש,ופיוסיס
- בישראל, בן יעשה :לא ה?, בפנהלקרוע  רזש"ק להנ' שר*ךן בעעי 81לא 
 )תם בשנה, לקרוע דאשהי קשכתב רכע, בטי' ססש, הנ"ל בפ' שם געצמזון'ה
 דבצי סוחר וש*כ ליויהא ישאפח* כתב ר6שה סי' סהרואק ודעת שעם 9ףבבאע"ת
 גאדיזנה כתב תאיבה אתה יודעים אנו ואץ מדבריו, הזר דגראה וכמי ?עצ1
 אחז שעוברת פעף אשחר עורה ובם' כ"נ, סינץ טההיק שלום שאילת חשרת]ועין
 8הדו8ת )ברקןאן( מררא81ם בשו'ת ת8 ל"ה סיסן ח"ב יאועיי זכר ובשיתס'א,
 אסרו עולם מץלי אשכל כיון עכפפ קצ"ג[, שי' )פאקאש( ריב"א ואן"ת קנ8פ,סי'

 מיוסים רברי לבה על ולדבר עליה לאינם רק בטנה, לזיוע אסור וודאילנרלה
 הגריצ סו"ח כס*ש להילד שם אדקראו לה להבפיה ונם גד-ץמ המ כלכם"8
 יאשראל כל ףש6ר ובנעיסט בטוב ישמתינו יאריך והי בווה, יויזר להאריך ואיןנ'י,

- אפנ"ו. וישבר,מושור  פנמיה, אצן ב-רנפ' סהדו*ת ישרחל סמלה בספ* ]ועיין 
 ששיל יוטף 8ף טהגאת שם בהסכ6ה כן וכטו בהנ"ה, רעץ שת הנ5ש ש8ירהובש
 8י6ן חי,ר הבושש ערמת דשע4ת תע*ב, טי' ורו"ד נזר אבמ ובחי"ת חףל,נט

-רנ'ב[.  
 תשיץ להנהץ חיכ אם 8יתתי, גים נגהר ול*ו 6ת לו שטת 8י וע-רג'(

 ושיע ובקיצור ברכה, גלא ארניהם ןתב חרס בהיי ]איצר הקושרה, אחר זהביט
 "ש אאי לשגיו אשךע אף ? להסייע אגכי מי הנה חוכא[, אישרא דהא עליו8לע
 .ושנ' צהלץ טה-אש ג"1ס ר,ניא סק'ד לה סי' כאו"ה הבאה'8 בכוצבים, בוהאתי
 היכ 3' ביוס ונקבר א' ביופ טר2 אפ אבל וקבורה, מיתה יופ הוא אםהוקא
 יס הרא אפ רק דארי' ראחשון כ?ס י*כלות דשן 9השום ופעמו ומפלין.בדגחת
 ט4' י*ד מתכבה דנול בהנהות זצ"ל מב'י בעל הגאון אגל בהרדי, וקבורהפיתה
 בת6לין אסצר לחוד קמרה ים הוא ושא6י' ק81 ומתב עליו, חולק א'( )פעי'ש6"ה
 ביש שנם בב"י וטבואה קכנרה, יוט :טו שרהה אינו קדוכה וששעדה עםדהף

 שש8 פ9ק וכן עג*ד, קגורה* בעם ק'ו חיכ תפלץ, להניח אסור קרובהשמצעה
 6אאשיאר ,שפעתי ומאו יילנא[, ד8ס ניו"ד שם טהראש"א כגלין ]ועיי' יוסף,בברבי
 אשהק' קשטהו, 5ר ר68 גרכות 6רששנ'א זה לפסק ראי' להביא עעה הצדיקהנאע
 תץ התפלה וטן הקיש מז פפור לפגיו 8ושף שפת טי ושטי בטאגה דאי' האעל

 ופשדצהא ? בס"ק כהא6ף' נסי ראעהן יום נל א6י' לפניו, טושל אר' דסאיהח6לז
 אסור אי ביתם דאבל דהא מטא ואי ע"כ, להו, נקט ות6לה ק"ש %4נדדעשיץ
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 יקמ ל"יי ק"ש*, 0קוש" כאן אץ אףכ הם*תה, יום הוא אם דהקא "ימ שצאישמ
 ה*ן פת :לי אס אף. היע התם*, סן פפור לפניו מופל שמתו מי ההקהשא
 מ58 ששפ%ף ש8רנות מאים להי תפ4ן, להגיח חייב הי' דאז אתמל, ביםמא

 בי8 * פשיף הגרתה ים אעו אם דאף הרשב*א מדעת מגח ת*כהטצית,
 אא8 די[.- אחת אנלחו מעך' חמר שדי ]ועי" והבן, הטבש, וכדעתהראשק,
 61*ץ ס5ף נ" ברוין חיים טה' וט' ההץץ בתף"ש הסופלג דובני יףינשפ ליהניא
 ק431' ב' נם" ושט. ואיחי הסי( באהן המלחטה שרח על שטצא )טה שףתיצהק

 64ן ע-ר' תשומה הפחוד ע4ו שטצין טה רצא ודצא מרשב"א, דגשל רא"נשנ
 א% צאש פ4 יעקב ישאילת ח1שת ה', ט" יהודא קול שו'ת )ועי סק"א,-אשפ'ח
 באו*3ו"רל רכ'א סי' חה8ר מרדכי לבואר חשףת מ'ו, טי' ד' חליק תלפיות תלני,
 מ%ה% השהת ד', ס" ארח עגי8וך ריבים ער'ת קנ"ג, סי' היו"ד במדיוית כןוכטו
 דא1ל.או4 ובהא 88ה[.- ט" )קפוב( יעקב דברי וא1ךת ד', סי' ח'באלעזר
 הפקמ שמעו4 המה 2 אבל י5י בי המחשת לוהפך שנודני' מהואודורץ טיו(.- סימןהעיה היי בשהת נ8 נר8נוה כעת י4ש, ס" יושר חלק יוטף ברלקט נ4 הגאץסיח תש" א%שמי כבר פאר, מקרא ראש של רק דהף לחר, יך של תפלין אףמניח
 לאפל טכבה מעושה ריל, ומחנלי' רעות ורוחות מויקץ שכיח האבל שבביתלפי
 לי%ת העלל במראה רחציפץ כלבין יגך מני יראה ושלא וכדי בלילה, יחידליצא
 נו4שה ובתה מסי במראה כא8רו*רת דיתה נדת ביכף ביאשה זהטפהפק שכ')כעץ
 הנשן ובושפ פנץז- טד5גץ לק הבדיח( ע? יפה לעין נראין והן עליהכתמים
 ה8ון בענץ א6ף' דיק דבאיט מירהשלכר, יצא זה דרבר שמעתי, ז"ל חת'םבעל

 מהפ3ועש15תיה0ו הפכתקה וגעתותיכם בככם, נתתי דיוקני דמות קפרא בו תנידהטפות,
 א"ש בץ ח5יסור דיא אושששה עדה הקרבן ומי' הסרסור, הפט הוטץשוכירהשנ1מי
 מפעש דע4שחץ, בכשיטץ נומהיז מהני' אגו אץ ודגה עי'ש, הולד 4צירתלאשרעו
 סאשי" - גשכ אשהם הצבשת מראות ועכ*פ שפץ(, סי' פהי )עיי בפוטקי'הפ1הש

 וה נוכעץ עשלה*ק ס%ששכ"* ע*כ דיוקן, דשת בהם גראה גם לאשתו. אישבץ
 ו%עפ"ףם,מן מפעאהשא4 נ* בראפ בער חים ש' החתף הרה'נ ידהי גם לינתב
 8אק4 נל8ר הסדאה 6מ, בטסר טמ היאשע דלפעם אפאףל, הללו פעטיםאגי

 וטידי-""44 לזשדג בכפף טמ וא ז'ל ההתשט ושל לפעם אבל ורי, פפהע4"
 הפגהע'!שטשייץ ס' יירי . בא אחהכ. ק44 טשו ישד חלק יטף וילקפ ]ק*'לחפט,
 יתאם8 ..ב4לא הו%':גשר כפף' מפה על "שן איצא טטוצך כופה החא ולכך ןע1ט
" ירהשלור"נאףא. 1ע אם4 כל. ישטח לששע, אנל דה4*ת יד5וך אבל,אשהחש  

 סהשתבעב לא קולם אהנת דהני ומ*ע באהד הררשייה
 זיהשששפץ' הכהןיומז

 א%ש*א מקוטו!ז הקש : כתנ רצ'ה בסימן המנשא ! המנתבבשולי
 הוד .

 רק בטלאכה( אסור א1האבל לפי עוד נלבהשי )עיי' אבל בניתנועם
 דבקהשש%. כתו )יים( ה5רמינ אולם כנהץ(, בישם שם בבאה'פ )וכ'כ בסתריוושב טתדו"

 ]שש במלאכה, דאשף לאטור א'צ עצמו האבל אבל ישאומרים, לי כטדוטהדיא
 אגל בהייז והואיזש4' "יירה, ברגה מברך וגם זיוכ, דלוטד אומר, 3רתי ואתואעי



שלא יי.סף13,י
--=

 בארתע ע41ת טעיין דבר, עטא וק עף"ש, בתורה[ עוסקי' ,צהם אוטף',בפדאי
 חל אם ס'ב תקנ'פ ס" בשו'ע דפסקי' הא קצת בעעי ות4ה כ*ה(, סיטןחב4דום
 הטשכן הקסת על שנתיסד לפ3 סק'נ הפוץ וכ' נועם, יהי אומדי' אץ בטוששת'ב
 חל אם שפי' 9 במלאכה דאסר משום לומר אין דבלאףה תפשל נחרב,ועתה
 קיים'ל אק והיי הנ'ל, מפעס שלפניו במששק יאטרו לא נ"כ השטע באטצעתשב
- ? בת'ב מהג באבל הניגכל  יוסף יבוילקפ בטתניי נ"ד פסחיכם פנ4 ]וומין 
- ר'ב[. סיטן 4ד%ק  סי' בקךא וראיתי דיסקץ מהר"ל עוו'ת לירי בא וכרגע 
 נ, איתק14פ

 אמירת לענין כתב אבלות( בהל' בעינע *שרו ושלא הטנהנים )בל
 בזה, טשא'נ מטלאכה בפל*ם דכים טפ'ב ראיה דאין שבת, במששו טעםףוף
 יצו'ת )ועיי' עכ"ר, הטישנןי הקמת על שנתיסד משום אהר פעם נאמ- דגת*בהם

- ק*ד(. סיטן אוו[טה לה4לף  דאוטרי בהא כלל האיו ושלא ב1ני ולפלא 

 נץ לחלק יש ואולי ? ביו'פ שחל בשמע ואף 9 הטפה ושעל בק'ש טעפידי
 ףהי לעצמם בלהש אומף' .48ר גדול" קצת שראה בברא ומצאתי לרבים,יחיר
 ב'1*- ס"ק רציה סיסן תשובה בשעף )וע"" י"פ, וצחל בשבוע אףמעם

 - קבו"פ גשיבפן*
 ידקץי 5מד חונה, יהי' עהו הי וכב.ד תינהי ית %5 שהה 5שמיתברך

 חרעיון, י מלת, שב זנשש *ת במש~ת טשלם הו"בהדמי
 האכםאנן מנחם פ'ה ומ' ונמניש טיבים ורשטימים, ישחיפ פעושי דמ541מישב

 יצ" פערעהינסקא ניקנק
 "8עמ~ת יגואי טטמ, גפלאה הקבלה דגטת הנה מ ויחמ?וכבר

 1ץ/ 1צק למ, ואל'קז'
 זה אשר נצבש( טשה ה"שטח דבר לפלו ושרע --

 ללטד רצה לא קסצר בן 4ח( עמא )תא' הטתמ' על גחשר בעשרלשימ
 בפעם ב'ה הר' השם ג' אצבףודה ד' על קולמסים ו" שקשר הכחג,*אמצה
 וצהמתע ה ב יצ מיל צרך אעה וש8ה ירקב, רשעים שם גענאי החכר לקאחוע

 נדא זפלאה תחמלה אעה ללמפ' לצה ישלא בשבי ומ רקה' נקראטללמד
 ואצל יה", הף ה" ועראת' ב"ה הף' קשם כי 'ען הפעם, ויא וניאר לרעח

 אואסר פעם היא הה 1פניו, כאחד הכל וטהוה, טעתיד דגכר נ8רד איטד"ו4ת
 לדעשרא דא'א משום לעלם, שמי הה זיל כטאמרם ככהמ ב.ה הף' ש"להוכיר
 והבוא האטתי, ביחוד פירוד והד לחברתה, א' אות להקףנם טבלי כאחת השס4ל
 ידצא הטפוהש שם א1הי' חטשל קשאטת הנדול בכהן הכוגה אצעע הארהףלבשם
 אשר ביריחו, נשמע קולו היי לכן נרעה טתוך טדברת ה" אושכינה לפימפיו,
 שם' את אזכיר אשר טקום בכל בקרא נ"כ הכוונה תהו האנושי, פבע ל8י*רני
 ע4 טזכיר בעצמו קוב'ה רק כי הוכיר, אשר אטי ולא דניכתיך, אלץיאבוא
 קולמסים בד' ב"דה הוי' . שם שכ' קטצר בן ועתה הארידל, דבף הו*ו כןכדינ,
 האטתי, ביחוד נכתב השם להיות ס"ת בכתיבת נדיה פעולה פעל א',בפעם
 רצה לא כי תל דוחת, להף גדול תיקון עעפה ה" זו, תחבהיה סלטד ה"ה*יו
 וד8ח'ח ישראל, לבית וברכה פוב שפע בי %א הי' מ לעאי, דוזכר לק4יר
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 ר5שה ה5א רברים קשל ושיין 8ץ(, סישץ עשו ארבעה חלק ?8ף ה5קפ3הלו
 ושלא א' נבה נ8תב כולו ארחח : והל דיופא, אייישי טף8 2תה-8 נפכהוג"
 פיפמו הופוי וסלוק השלפ יחוף לעמן ר*ז שזה ועחי "טר, דהשם אוהי' רנעיד

 ח~ה ח?ת לר8צ יהש"ס ובדהמשות צ-8, סיסן בניפין טיפאת תאמבת ]חמ"יתבהף
 א' חלק הופדה 8את וביפ?ת אמצ"א, סיפן אמיאר חלק טאהבה תאפבהוישףת
4 נשנ[8עה  יל8וד ,שטא לדבריו תאפבה טצאו דלא בהא בחשי"פ שהקרר וטה 
 לציק ראשון ונתוס' גדג"ה, 8ץ סיסן אפרים ושער בתאצי עיץ המן, אפמטאדם
4 8שניחיעעל  להביא ת1ק( )בטצוח ושנ' חשך 8נחת הנ8לא ב8' ראיתי וטאז 
 הש8 דפתינתראו'

 צרי
 שפ1 דכ"שבותב ברו זה דדדי גסדרן, הקא לה?ת

 הא ו', אוףב לנתש י:תר איזי קשה חש*ב נמור, ש8 %א י"ה א*נותב אלרהה'
 ויהיי הה,, לבסהש ארכתוב לתש, ע'ס טקלקל דדצי דא אך השש, את שוחקהף
 יאשך שלא חכזיל שתקט טצאצ הא קשה לפ4ז אך באמ4פות, הה' הושכ2טמר
 אישה טבש"כ א"כ לבפלה, שרש 8שש ויהי' ינטור לא דהלטא קרבן,לה'

 דדיל8א היויך, ואה"כ ה', ר הי קודס דינחוב דגזאל תקצ לא חפש רהצפםסויקת
 אלא שט, בהץ ייה הש8 את שוחק הוי' האחהעה, הה' אהשיר קודםישות
 ושצה גסדו?, אלא גשר אהצ השש דנתיבת גק ק, לתקן הטל יג4 ד5שהחמ
 ג' דאא הקירה פרי קשהאן ]וורץ 2פדרזי ללדהן צףך השפ דגתיפת נוורהרשמ'
 8ה א4ש גשכ ומא ב'[י שת רנץ סרסן י"ר חלק יופף עךיקם קסאש,פק

 8ה הינארה הנתבן טעאשה על ללפצד רצה דלא קפצר בן את שצץרחגא9
 סמקךנ האמש 4מכא "שפ גתיגה גבל דבא8ת ניון א4ש ל"ב4ל אטנששפקיפ,
 ל4יות יכול הי' ולא גבשח טהב דהי' ק8צר בן חנשכ עצהי דאץ שךהשפ
 ):ויו אתר"ק' ההשס, בכורבת שובא היהר התקנה הי' ששיר פניפ, באמ88גשיל

 ע'א(, ש"כ דף ]האה[ חשיה כלי8'
-  ש*ראשץ ששאל מוהשר תשן והנה 

 דאטף' ל8ה םהירה שנאן :לכאורה : העיר )ש8( מלנא לשח בהנ"הזזרל
 כב*א א8" זה אהר בזה אישינו כל א'ר דהא כמרץ, לכותבן צדיך הופםדאוהיות
 סישן ה8ב הטצרף ש:"ת ]עף' אחרק, הוא כאלי סהס לנ"א רהשבינן אלשא(ומ,
 ? באהרעה נכתבו מהשכם דיאאינ:ת האותי:ת כאילו נדהצוב הכינ יא'כרש*ר[
 : בזה"ל א' לשואל שהששיב קנ"ה סימן ג' חלק יקרה אבן נשו"ת מצאת.אולם
 כהיבה בעי לא רשם ראי' דל יההשהע טשר בעל הגאון בשם שהביא פהראוה*
 נשעפ השם את וכ' אצנעהיו בארבע קווטסין ד' שקשר ק*צד דנן טהאכסדרן,
 בכל דמודאי ראי'י טשם אץ לענ"ד אך בן, לעיין הנ'ל סי נידי אין א*כיא',
 אבל המ:קדס, ויאחר הפאוחר יקדיכם שלא רק הקפידא אין כטררן רבעינן8קו8

 הסונרים לדעת ראל"כ לרבר וראי' נה, ל ליה בוודאי א' ב*עם חכלכשטתב
 במגחות הום' כתב: הא כלל, כשר שס משכחת האיך כסרץ כרץינה בעירשט
 הא דכ"ש אינו בנ"א אם" זה אהר בזה שאינ. כל דאשרינן דהא כמן, בדיהי"א

 ט"ש משניהס נעלם הנףאה :לפי -- ודי"ק. עיי"ש, בזאה"ז דאיע בב"ארליתא
 קכ"ה, קכ"אן סיטן חיר'ד מהרואת חים רברי נק5:'ת זי"ע, ססאנז הגאה*קנין

 קנשב סיטן ח'ב יו"ר שלמה בית :שו"ת ע"נ, סימן חיו"ר רמ",ן ישו"ת :עייןוקכ'ט,
 מהדו"נ וסשיב שואל רם"חי שימן היו"ד עויק 6הריםוקניג,

 ה"
 רניד סיטן ח:

 ופעף ואי'ת נ*ד סיטן ה'ג חיו*ר החם פחנה ק-י פיטן יהשר אסף לאן'תוגדג*ה
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 סימן חץ.ר אפרססון נהר יאשדת ל', וסוס" ט.נ אית כ.ש סיא ח*בש8מה
 כאלה, וקרוחר' גדולים בעניינים להלכה עצמי לקבוע הצתי %ן ני ויען --ט'4
 -- ב1ה. טלין אאחך לאע*כ

 בסנו"ל( אז הנימ"ל, תחת )בקמ"ץ הגשם ומוריר היוח משרב אאירתק*ד
 מאורי 2' ביטם הביא טה*י"ח ליקזפי בס' אך הנשבם, :שמרים קשמדקדק" "שהגה
 כעל להנאין יהודא זכיון בס' וכ'כ הגשם, רק ילוסי ח"צ תדקרזק עפ4 שגסשר

 לאטור שמעתי )וכן עיי"ש, לה*ק דקדוק עפ4 טהפלל הי' ני א* וצ"ל, ש"שטהר'ם
 .,אוצר הנרול בסירור הנדפם )שוינץ( אלהויר' שדמושק בשנמרס נס רגוצ"ל,(מאטושר
 ננינת בא לא הזאה בת:ה כ. בקט"ץ, ולא כסג.ל הנשס דצ"ל כתנד~ש58וה"
 פעם בלא צר"ל כז' היים טכלכל הגושס ומוףר תיבות ני פ18ק טוף :לאחהגחתא,
 תחת בפה"ח ?ומך ג"כ צריכי' הטל" "מורד בק"ן האומף' ]ולפי"ז כבמבןמ08יק
-השוהתן,  עמן דברתי זל"ה טאל2שווא הנאכר"ק אצל שנתחם ל8ני ובה.ותי 
 היא )בקמין( גשם כי גשם( )לומר הדבך בטעס כביר זה ש0ע כי לי ואטרבזה,
 שמן ביעז"ת ט"ש לי "הראה גס בקטיץ, לומי רבים נמגשס לכן נשסיו21 4נכ

 טוכ לא )בקמ"ץ( ה:שס מוריד לומר דהטשנים : ב( )אות ל"ב סי' נ' הלקרוקח
 יטם ג'( )אוה ובסוף ישראל, כל בפ' תינילה הישיגה דעוסחא לשנות עמשרמהם
 ב-:זת במט' דאמרי' עפי"מ )בסגו"ל(, ה:שס 4טי קבעו דכמת2ין וא8שי :כ'
 בלשון לקבעה יצן ולא .טט, קבעוה (טיכך המהים כתחאה חושקולה מועךל'נ

 לנהוג א' לשואל השיב הוא נם ילכן ;י"וש, בסמי2ו' אם כ. ה8ירור עלדגדרה
 ;ל ציינה. זכבר - -- רצ"נ(, שוס"י ג' חלק משחק יד בש41ה )וכמ"ש בסבי'ל,לומר
 נ"י.- קלה"ד לה;אבד"ק רב להם בס' נם ועיי' ע', אות פענח" *צפנת כפשייזה

 מהרב בזה אריכוה 2"ז אות )ת4"צ( תלפיות בהל ראיהי ההדפסה בעת]ועתה
 - נ"[. יעלץ "שר4*ל טרההה'נ

 - ק'נ ט'במן-
 כביד פורה, .גן :חטר איש חירב, בהק' העוסק הגערב, לירירי רג, יישע-טלוס

- וה:ליל(. דשם ה:א:'ר 1?עוה יד., ש וזאראאי. ב- בק"ק :.י פריעד הכהן יחיאל מו'ה זט', ההףב דערולהרב  

 מראה עפה, במגלה אלי שלוחה .ר ציופה, אמיהו לחמ נמלצומה
- זכו'. תין6ה, ועליהו פףו לחכי יהומתק .פה, שועתוכהן  כהא קושייתו יע"ד 

 "ן. דבד.עבר ,טמל, קורם שטבל בנר א', מע*' רס"ח טיסן 3ייד רימשארפגשק
 הנה ק' הטבילה ייעיל איך וח.כ חציצה, יהו"ל לקךן עומד הערלה האשס"5ה,
 קצ"ה, 2י' ל?"ר בש,."ה החת"2 עפ'-ך מ"ש נ"י ה:אזן מו"ח תשך- קיבל כברנל4ס

 :כ' לקוץ, דעזמד הציצה הף הא ארוכזת בשערות הטובלוה הכ4ת %קגוושל
 י"ל הכ"נ יא,יכ ;-.ש, כגר כקציין הז.ל לא תינף, לקו'ן עוומר דאעי תיהצאכהד
 כה"ג מצוה, ימחטת המקפיר מיעופ רק דהר? יעור תיקש, לטול יכתם שאהעדטיר*
 סי' ח"ב השוה פף בשרת 'ותך ובמאור באריטה הדבריס גדפפו ]געת היו"ק טח,לח
- עףארה(. י איתניח  שלמה חמרה ט' בסוף דגףשרי טצאחי אגכי שלם 



 *ופףבניישלי

 קיה ס" חמה בעת ,קית אר' ס"טת ביה טם ה, אחמ4יבהם
 יבפת לץ חמצת ל" רטת"ת דהמ רמת ,מה סנח אלא : ~סים ע"עטד
 --- והבןלח[,

 וטה0
 שהי

 תקלה סבהש הקב'ה אין חפצא באיסו' דדוקא האחרעים לפים"ש וכף, בהסתןהשתא דמי תעחמת אנל ת"א מלתא טסחיע ה4 )ם?לץ
 הכשנ וא*כ נברא, אטר רק ישי דרבנן ראיסף הרוע והיי נכרא, באיסי' לאאב:

- ? הנם' הק' ום4מ נברא, א.סו' רק הף רסאיבתעהטת  נרפם ץ קהשף' הנה 
 נא צוקקער. ח.ים כו' ההריף ש'ב בשס כ"ת מי' ראעמנה( )שנה יוסףברלקפ

 דפאלפעעחש הנאון רבינ. לפני גם סאז ויפעתי יצשו4 בע'ס ראבד*ק הנאון)כעת
 ב(ה מדאור", כלל מנע ואין דרבנן הף האימ' עיקר כל אם דדוקא : ויר'ה"ו,
 הקביה ראין אמרי' שפיר יאיי' פכל איסף דעיקר דמאי חבל גברא/ ומסו' רקהף
 טר גם ונאטה באתכות(, קע'פ סימן ב' חלק יצחק יר אצ'ת ):עין תקלה,סביא
 להיות ונהנלגל רשריי' להיות יצהתחיל דבר : ח-ל ק, 4 דה1ב נץ דגאוןאביו
 תורה, לדברי הששו דהרי הורה, כק1מ ארה" ד*יסיפו דחכטי' איסו', ה:ידיבנן
 אצשת סספרו זו השובה שדהצכרפ בקןני סלפ5א ליה/ סיטן ]שם[ יוסף וילקפעיין
- כסוהו(, אהרים וכן סבץ,פני  אות פיא סימן חאו*ח יצערים בית שו'ת :עיין 
-בל  האריך רהי4לא* "יוסא בספרו נא הגאט ומו"ח - היאב[. דר"צת ]ובס' 
4 זה. בעמןג'כ  

 ד,צרה פרי )בוצו*ת נ4 טפ"ב הנאבר"ק שהעיר טה לייקשב כ, ואשר0
 הוי הא שננה ע'י אשה לקו"ש שרי איך האהרונים, קושי' על ס'א( סי' א'הלק

 הולר יצירת קידם יום מ' בנמ' אי' רהרי יע[, וסי' ז' סיסן 5ע"5 ]עיץתולב"ח
 )ועין כתב, יפ"ה 1 לאחחם חב שפיר וה.י ודחמים, תפלה ע" מה' שמזרהדוע ערתכפי ראפעי ? ת הטיזו השטים שטן חב, אק :א"כ לפ5וני, פ4מ בתמכריוץ
 רמן כן ראמת בפערפות, י"ל אבל י'א(, אות ינשואין סשה הקון בס' נבתדבר

 סעמם לא, או השליח קידושי טהני יהי' אם לדון באנו אם אסנם הנריזו,השטים
 תולבע'ח ול'ה כך הכריזו יהצסים רטן טשום דטרגי אמרת ס(וי א'כ תולבע"ה,רריי
 נסתבב ע"ב כך, השסים פן הכרקו לא דדילסא גיסא לאירך יושק ףאדרבהזיא

 יהי' דלא כיי שליה, ע"י רק וט', בו רטצוה אף בעצסו קירשה דלאהסיבה
 מן עליו הכריז אשי הדי"צ אותו יקדא1ה ובנה"ם תלבע*ח, רהף סושום הקירוושרןטדגי

 יוסף רלקפ )ווניין תיו'ק, ושליח, ע4 קירהצ" טהמ דאטאי הקושו שפיר א'כהוצסרם,
- קכהש* טיסן יירחלק  ח4 יצחק בהי )דובא פ4פ סי' א' חלק ח"ם חטחנה ק.קף, ןעשדר( 
 ספבילץ קפן גר י"א בכהובות דאר"צ בהא ריצ(, ס" נ' וב4 קעשנ, סי'ב'

 בסקום לבעשח תופס הף א*כ 4שראל, נרים קערם אטרי' דהא בי*ר, ע-דשתו
 אימר ושער נ', חלק הוצדה תבואות במ8רו בזוה הצש נצ'ח פ"צ יקץץ לוצח'ל
 תוס' דהנה נראה, וליעהו ן משם עוך ח*א ילקה*נ ובס' הס, )שת ד שערוזיתר,
 ושמדקדקי' לפי גריבם דקערם פעסא גר, דהר'א בשם כהבו טשא קיוישי'במס'
 א4 באת סדוע רמי8יות וצאטרה כטו )והוא ל"צראל, קפרת וה:י במשתפאד

 גדול בגר תינח והא הצרקיתן היתה ויא שם שהיו האנארם דמנד עומ,להוכיר
 בשצוה סדקרק והע1 הא81ונ לכבוד רק אתס בל* וירצונו סדעדו צששצ לנירשנא



שלה ף ם יו זי ננ

 טשה תדי 1שע סזקי עשה 9ט אם ומטת תיה עי *בל טיו בקשמף
 סרקדק אימ נתניר, דעתו אשכ4 קפן גף משא'כ ה?הור, כיצתו הץ'פ ע'צהכל

 שיך לא אז ומצות, חורה לעי בא שבהכרח פשופ, ישיאל סילך יחרבסתזת
- פשה(. אתז פענח צפנת )ועין רושק, הנ"ל, פעםלוסר  דרשא עואז, יאמר או 

 ידונילים בטצורע מהרים דאעם משום לישראל גרים דקער' בפעם כ'בקידהשף'
 דלא בנשק אבל בנדול, התינח ואשכ עי'ש, ממעשיהכם ולומר" אצלם נמהשכי'אצלם
 קאים י'ש במצא טוי וראי סמותו ילה בפעלו רמל ולא דאימו', פעמאפעים
 לאחחני, חב 1ל"ה לו, הוא רעעת משום ב'ד עשד אווע ספבמ4' ושפיר כריגמם
-וררקי - ב'[. אות פ"ח טימן "ג חלק יוסף רלקפ ]ועיץ   

 אבודרהם, בשם שהביא תכשב, במי' הסנ"א על שמתסה סה וע'ךה'(
 עי"8, יום שלערם להלל הלל בץ דאין סעבכם הלל, ש זמן סכרכי' אין מהטפני
 ? בתשף הלל אמף' לא דהא זטן טכדכין אין אטאי ראשק בעם ממוטתוקשה
 נסרלת בר:ת סומכי' רבים סהיפ ]ושלי ולכאן לכאן עולה לוי[ב דנפילת דשהחיימואי
 בשבת א' יום חל קשה איכ ב'[, אות קלשח סי' לעיל עיין נביהכנ'ס, להיללויג
 כבור לפני הצעהי אנכי י העיה -- ? למימר איכא סאי זמן, טברכיןדאץ
 הנץ( סאד ה, )האבדקשק שליש'א ווינקלער ליב סרדכי טויה דגאת דובידינשפ
 או טובן, טעצטי היו' הלא משט יפה, ההערה : בוה'ל לי והארב שנימי אטהזה

 רלא כשאכ 8לוג, לא סשיס ועכ'ח בשלמים, נם וטן תקמ לא חסרים חדשרסמשום
 ]ועיץ טוערים, טה18ני פלת ויה" לכר נחה'ס זטן 4מר מלוג לא מאווםיתקמ
 הלל על הקקיה ברכות בהלכות באכוררהם עחנהי אבל ע'א[, צ"ו דף עולםחי

 גם דקאי הסחגר על שמברך בזטן די טערים שמ הלל דעל ותי' ור"ח,דטיעדים
- והבן. דחר,שס, סהלל קאף' 5א מעיקרא א'כ כנ'ל, תי' ובחדשר' ההלל,על  

 לו ייפיב והשהת מאוד, מופרר אני כי להאמך פנאי 4 אין יותרוהנה
 דשע*ש, ידידו ונפש הטוב כאינ'פ לחיישהחתימה

 שמארטץ הכהןיוטף

 - קנ'א סימז-
 ההע תרב השךי גב:ר עת, ממיל שבח ייהלום טפיי יעפך ש*ם, הרםישאו

 באטבעיגער הלוי זעקל מרה וט', ד:בשם, כערוגההספוהטם,
 שץ ושש' באד-קיזזינגען זשס"קף,

 פעת ,שה חט?פ שלשת 4ות של אשר שטחה" של גצשההם'
 ~4ה ותובץ0 )השזקץ ה*י חב שחק וש' המפוסם הה"צ ויטשיקה
 תם לסקום טמים צילם אתה טיד ו"8מתי קצן :ץ ויעח. נטה עלקבלתי
 בירר לדעת פ :התצ הטשינים לפובת הספרים בכל עפקהש:ת כררכי ההמיתהשיהז
- וס'י המחבתם, על להשינ כסטה חץ ולא ויפם הרקהרין  שנים בזה ואציע 

- להספר, דטגעים גרגחםושלשה  לערות פותר אס ע'ד ירדי פי בטיי א( 
 דאינו דאעשג וצטה אוישסור כדיי חם דבר )פהעיטפלששע( צלוח*ת הובשבת
 כ5בואר הבל טוסיף אהרמ ברבר אשי' להשטץ אגצר טפא נשבת טש ד5נל-י?יא



 יוםףננויש*

 ועמטהץ כתב ח-פ פ' :צש הח"א קצ?י חיא, : טעמים מכמה להתיוהשיב ט" נשחל חףל ועאת סףה גם ועה --- ? וב' א' סשף רנא ס" אךחבשךע
 לא מלכקלה כחונה לו "ש 'שהת%ר ומה לטעיל, 'צט%לה כין הטמנה י,זאץ

 %ף עט ובפרטע וד חלק י ,ש' ישבת להל' ישראל מר בס' ירי' מכטה,חעףב
 ישכל כית ס-ם כח4ןעלה פקק לו ייש ישהצויודת אע"ג הכ"נ וא"כ .נ"ט,סי'

 41ששמץ אכדר רבישבת הפעם ושקיקר יעור ---- הטמנה. הרך ל"ה מרלההצלוחות
 זייריזשמת צוננו) קדיררד קרכאנא טירה :דשומ דדא הבל מזסיף *צאעי בדבראפי'

 להפסץ דרך 'שלפעסיכם ברני רק ישיך לא זא"כ דנ", טי -ש במואכטניאר
 הטאכל איסר שיק לכל עררוע האלו בצל?וה משא'כ נ"כ, -תה שאיניבעוד

 נשאר קר סאכל לתוכו נתן אם אוהרי קי, בע חם בץ כתוכו 'צחתה כמהש-צאר
 הוהפ ככר אם רק מערה *רנו כזה צלוורת לתוך שסערה מי וא"כ שהי', כמהקר

- ש?ננרנ קיירתו ארסצא טה עריך לא לו, שצדיךכפי"מ  דאסור דהא זעוד 
 אש ניצךץ אץה נשאר מ'ם שסא סשום הפעם וקפוסה נהפה ב,צאינה אפי'הזיה
 בפ9ים ר?קא הה% וא"כ עיי",ש, היסב*ם בישם סק"ה רנ'ג טי' המנ"א כמ"שבהנור
 אתה ע9 ךק א,ש כה ארם לו דאץ רניד בצלוהית כמי אבל ההשש, יהדעויך
 אאכ מרנון ישת "שלא קי דבר ם שימר שה-י זריאי' בתוכ.. הוסי שימךעקנולה

 דגם לאע'נ כה-נ, מרו לא וודאר בנחלים יחתה ישסא לגוירא כלל הרץהלהאץ
 דאץ האע*נ ישאני ההם בי, להשסע אסר וס"ט אש כה לו אין צמי וגיזיג8ה
 אץ דנאד בצלוהית .סשא"כ דועטיסחן, מ וניני המיסיה לו יש מ"ם אש כהלו
 השו"ה נ'ה סיטן פרוו8, ס-רמ לבואי יוך"ה והיאק,-]זעיץ חסיסות(, שום בוניכר
 -- עא[. סיטן האו"ה לדודקרן

 , ברהמיתך שבפ' דהגחדיפ מץ נעמן ס"ז(, )בסיסן קשהעיר טה וע"דב(
 סלת ושל ושרגוץ מא-, ישן א' )8סול( בס"ה ראיתי הגה באתי כאשרהנה

 פרא1ה וכין :ם( )כאה לגסיי השאך בני, נכתגו נשתאזגנים ..8לת של והנו"זבנסוע,
 חדו8 דבר הי' כי רשיאוע על ונשחעסטתי זכלל, כ5ל סיסן עיכש ל"הלפר"שה
 ישרשייך ע*נ טי' טהרש'ל באר,ת זא*ץ ישצאתי -געתי בפוסקי' יעיינתי 1אצלי
 אול %ץ לעאיה רק כלל ה*רקיורע בץ נתיץ לעשוה שאין באטה יכ' זה,בענין
 עושה שאס עוד חהחליש כטתאוגגיפ, ייל %ץ או ובנוחה ,י5 %ץ וכן מנוזרבנסוע
 פוסלן ית*רה אחת אות א5" ישהף סמטלה הס'ת ה*יאריה מן יתייה ני"ןהשפר
- עכשד, גכה"ג, ג"ש 5106 בדי ניקוש או פעמים 1טק א1'זכן  יעאץ אבל 
 ויסיק עליו, וח51ק 1תו, אחף החי הארי את ומאיב מהג? כאור חגי %כיבער
 אוה ית* וסאשום השרשיוה, שבין בריוה עצסן בפני הסניזרן הנתיץ לעשותשרש
 ואץ טנוזוי הם הנומץ ישריי וער התיכה מק~ל דאינ. כלל, חאהש כאןאין
 גיו דייוח בין רק הוא דדסימגים זאת החדק נ' סה משתה השיב בשףהינם עיד(,- סיטן דףו*ד בשהרו"ק )יי"ש סישן, רק איה טקיי ילא כלל, אוה צורהלהם
 כל הלא סיטנים אלא טקראים שאין אטי האיך ההיבוה, בהוך דאי לפסוק,*שק
 מיך האי רביגי דברי ראה לא ררארל שכ' זעי'ש התיבה, מי" אות הואאחד
- לזוע. איןיטינה  כן '88שק )סק04 ששו מ*טן ר*ו*- בקשת יאיתי אח'כ 
 *נהתה, נתץ שתי לעאהת צרעי' הארת בנסוע יהי של ב8סקא :בשירהצ

 י*רשיה, ק1טץ גריוח ליא1וך איאש היאעא*ה להלכה ההא והיקר בענינ*שוסקי' יוחלי



-

שלז י1סףננזי

 אמשה, טן כלות אור* להניח "ש הפראאג ריח בחיעור אשממעמין טאיםח1
 אטנחיות, הנ' ואח*כ שתיורנ פי טף העח דהרפה, באסצע בנס* ו*הי לפנישוףח
 מ*ץ ארשה בשצתה ננסוע רהי יתחרל ואח8כ אותית, ג' ש נ' ר?ח ארנואח*כ
 ו4שחףכ שצתיות, נ' או נ' כטו ריוח ג8כ יניה "שדשל אלפי כלות ואחףפחומה,

 יהוול האגי' חארפה ובראהש ארטה, באותה אחזיות מ' חוה ואה'כ מנהרוה,נ'
 ב4שכת יעה נ0חאגנים(, ש5 יעיץ בנסת של המץ לרפ,ך טהרש*ל כם"שדיא א1" ובסושאז יתוה בבני 5כ"כ החושקשות, נ5 סזי עצא ובאו ונו', העם תה*8רקש'
 לשרמר ושדששריך נ' סוסה יו*ר כהן חיכם ר' רגאע מתאוו' הביא י?( )הקירהרגופר
 הצץ וק מו-צפכונ בנסע 'של הנוין 5עאווה ישצריכי' ?(עיוי והעלה חשת,ארפה

 חלק א' טשה אבל נלל, יןושה לא ההפסקות ונתוך כסהאעניש, שלדיאאינה
 לט "8 וודזר לנתחלה לכן ; ססאם אצלפ תורה, הזיר קרפת לוהק וכתבקליו,
 סרששכוש רמיבות של ,שרגוניץ ס"ה נסצא אם משסנם האו"הי כדברילעקשהע
- עכ*רי רגיי ישס*ל ברה4' הרש מץ פ0רליאיש  וטארב איאל קן.ת ]יעיץ 

 אשף8וך ריב'ם ואוהה רנ'נ, סי' חיו"ר ורק יסהר"ם חר'ד, סיסן אי חלק ב'סהרףק
- נ'ה[.סי'  

 שפצים אעה על שץיו קנלה נפל לא עד"ן שישחס נסי כ"נ, :פי'ג'(
 שקוי וחואת 8קץ, 8ף ס" בקיש התמא ט"ש גם להביא לו היה הנה מזה,רגמרברים

 ום'[' ל*פ סהק תישהמת ודרכי סק"פ, א' סי' תורה ]רעת 4 סי' *ףרצדק
 אות באיאת ע"טתי חנה : ודארנ כזה, א' פעם נ,שאל נץ הנאץ מושר מובזנרתי
 לצרקה פך באעה עצסו את ארקמס ישם קוטסים וראיהי בפנים, קעיה( )8י'טשיר
 דרוא4ה נראה אע הרחק, בושעת רק עליו יפמכו ישלא שירעו כר בתשית,ש

 הען קבלה, 4קח וסוכרח סומחה, שהח ראסר איא כל ינא שלא .סושוםהיתה
 אייפות אא81ד במי אבל בתקמץ, חכף5 ריעיל סה ראיכ גאמ בדיעבדאשר

 איושחוש ההאווש אול קבלה, גלי סקום גאים אותו יקבלו ,שלא ייורע סחה,5התפינס
 א' חלק השיה פרי אא*ת )ע4" לדורר, 4*פ"אי הי' הדהק נאשעת וא'כ קבלה/ ב5יכסדד
 תזשק, מצ, על נעוסד ושבאויכ יץ(,ס*8ן

-  האההעיש ע*ר כאז )בסי' וט*,ש 
 השףת ב' סעע פשא הארב שףה על לצין הושל מורכנ חאוחש עלההסאר,ש
 אהש ושיי השהת )-ה ס" חאיח אפציס ג4ת אא*ת רא, סישן הש*ח מפרהתפ
 א', סיסן יף' נפש שףה 5ו ס" חאהח ליהר גר איה וס"ח, םא טיחחשישה
 כטה יטמ ח4דף ש אשמע, ימו קששיס בית ח1יה ל"ה ס" ח"ס ידתשהת
 השכש 5טעכשא( ישלשהש "כטיי המכעח שהושף א' סנאע אאר ספר נדפסאארש
 - קג"ה[, 40 חאהח ד1 קץ שהת ]חץ נא, רבףס איכא יש כ'הששן
 כא1אצ יסים א1לאשה אחר מלאכח לעא1ת לאבל לאתיף "ש אס פ*ב( )בסיסן מאחי
 סדשט*ת דרףד ישלסה כית וא81ת גים, סימו חיו"ר מוצה הארכ- באיית יעישס*ד41
 להעור העכחן בזה, לדה וקושה קכץ, פימן היףד יחהקא זטיט השףת רכץ,סינע
 --- הישבי הרק הג"ל בשפיים חאות שעעי טה אלא לר"ץהוץ
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-  -- קמב כאק-
 שו-- 8אתץ 4קנ תתש פשאש מ מה--

 תיר שו ,*טד וח ת ש מחששצתא4י
 שס-

 ביד ויג שצ,
 שחדג שצ ביחי שםשל מסי ויק וק, וח-ף ויכ4צק

 ויש צק ישח אשה כיש4 רשוך ר ותך יל, סאפסארבא

 אמ"שזשי
מ ו4ף המג * להלא מי * 4חי תההקם  4או השע 

ימו
 מ?יי

 *ה קהלשם המני קממא י5ם שש' עי אש, פה
 בעהכשפ האחרהצת ה*חות את עשה רב.מ סהצה הביא האז החרש()בס8ה
 עיהב "ש ק-יפש5 ונכם דשריתא, הוצאה הא 5רהקר( מרהש )תיע לטטהטמע5ה
 5בוהשטשש ססצך דירר 5וסי, רציתי ראעגה בהשקפה הנה - ? 5יוהשפיההנאה
 יוהכשפ שבבוקי בפ" כתכ 5' בתענית רושע ה5א אב5 הלילה, עד שםוהטתין
 הנירו ראשעךמ שבת, בהץש דא6ר" . שתי' תשא( )ס"פ ישת במנ*ם ור(ותי ןירד
 ובן עק-רה, ב5א אעי' כין פשה השבת כ5 ויוצא הכנים אפילו המשקין,4יכיץ

 כשכבר- ההר סן ברדהצ דכת" והיעו 5יאר, שהרעחי5 עד 15 נתט שלא בלוחותהף
 וושאמ הי' הרטר דעפ" "5 מ ד5ק-ט, אטיתי שנכי - יי"שי יירד,התחיל
 בושית אחשכ ו6צאתי 1 ביוהכ"פ אז *רד 5ו אסר והקביה ע'א(, ה' בחיין)כטשש
 5הית הוצרה דקבלת ]ונס כך, נ*כ שכ' ב'( )אווז צשב ס*טן .חששח אסארמהרא
 המד נמי, מהד למשה תתום" דאזמ' 5"ת דוחה וודאי הא ץ טצוה ונאניאגעת
 הווהחן עם ההר טן טישה וכהררר מיישד, לטע5ה תחומי' *כא מדאויי' והשרהא
 עיי"ש, כרו'דן 5מעלה תחומי' רננן אסח לא עהץאה

-  חו' )ההדש( סג"ש ובסי 
 כית שבל, הה והכתג סאה, 6' מישאוי ה" הלווצת : דתעמת פ-ר הירהש5סיעפו-ר
 מרעשה ה" לא ולמרץ עכשל, ונשברו, גפ5ו טשה ש5 ידיו ע5 כבדו דגמעשבש8רח
 נתנ עץ המתצת כך משאע, את משא ארע כמו הי' א5א ה*החע, אתטאשא

 פפיע חת נם ואס מושג ש5 ירע על סאליץ יצש עצטן את הנבוה*
 5תרץ אטווי נתן ושפפורץ, טלאכה אשעאע כאגים ה11 או 6פ,ש, כו אץקצת
 ש5א פילח וצי הא בעהכשפן עצטו את עשה אבש אברהם טל האז ושמקעיטה

 צדק טעמ4 סי טוע שבת, ולא ייפ לא דיהה שורנה נר פית סככ(גופגה,
 וכרות אשנא' במיהצ 5ו מסיע הי' איהקב'ה ניחאי הנשל מררש 851י נוהןררא,
 וע"" חט"41 דפפורען מ5אכה שעאי כשניט הף שכן וכיון ,דייקא, עסו חגריתעטו

 דגרלתמם יטי בשבעה טשכן דהקטת כן שכ' )ףקהל( סושהבוצהת
 ה".

 בשבדנ נשכ
 עיאש מהר ה" 5ק הקיש שיקבשה עא רק .5הקיש יטל ה" לא דמרעשה . כיןרק

- חרוש. רבר זה אין קשד סוסא דור קרן בארשה מ"ש]חרנ  בהטאסף וע"ן 
 : ב( )שת קט'ו סימן ח.רר מ:ץ פני באגעת נס כתב רפה נשר.[ יטן ר*ששנת

 5מכור ש6והר ססיים לשאר חמה ואש בהנאה, וחסי' קודש היו דהלהצתדאפאר5

 באהן לדגיחן ה5ווצת רהעיקר 5% ונם וטצל5ע, 5שד טשום רק הוא רגאהוכי
 אסור" וךו הנאות וושאר הנחרא נחשב 5א חה מצוה הנאת רק הד 5א הש'כהברת
 הוא הטצחו תה לדוצא21 אחשביה דטצוה ורק הנאה, ב*רסהיי הוצא' אוייךולא
 הפ85ל' שץד יש5 ק דאשיור4*ןי כדרך ישה ארס, בני 14אר %א 5פצ"עשהרק
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 חי[* ני א" 48ז טשן * -]תףינקה--
 ב'1 *ןת ישם. סינע ג'י )חוברת שערת אגה מציק בהורה טצאחושוב

 לעתים הבעה דברי טטני נעלם %א בזהאי: אח'כ וכתב זה בקוש" גשכאמאניר
 טאשבו4 לה דייפ" היא אב בבנץ ויג"פ ייפ וטלאבת בשבת, לה נטרידלכתא נרדןי דר'א בוף כרהשר ד"א העברת איםה *כא דביג'פ שמחרש עשפ ה5'על
 לטדץ אין דויט'ל כית ד'א העבית לענין סהשבת ויוכשפ ע'ט לנדלף *כאוא'כ

 לא להלכה . אלא אלו דבף2ם אמר לא זשל הוא אף אשט תרד, ע'כסהלכה,
 א1הק1ע ו' הל'. ישם טהל' פ'א הרטבשם על בקובץ וע4ן בס8, ונשארלמעשה
 סה*ת העבדה איסור יום ביחהכיפ דאף להדיא דמוכא בששס פימחע טכמהעלע
 סודבנן עבים אמר דד* טדש41 פחות פחות דהעבים ולוטר לו1ץ ואץ בשבת,כסו
 ססעי התורוה את שקבל מיעשה דרבנן, טילי נל קי2ם עשה אבימ אברהםואם

 לרא1ת טרשחז טהרא וף' הא שהקשה הטקנה נס' "ררא בפתחא ומצאתיעאכושכ,
 דהא בקל לדחהן יש צ יקוו8" ידןי, וצי דשא מהוך עשרה הטתלקפ תלרהא
 תאש8ישר, דניחא יחער, ש % טתוך דילמא דשא, טוןך דיא סש דהר לן %טרמאן
 ברדףר דשא מעביר אטם הפוסקים, וכל רעויזשל כםשש רה'ר דין לו וי,8ההש,
 לשצ דב8עבי התוס' איפת לפי דקשה וטכשש כנשל, והנחה עוךיה עם המעכ"פ
 שפ9' שפי השוםר כאן, יהוישע של שיבו סה ידעתי לא : ושם ה"ל 4ג( פפקכאר )פהשדי סה1שמים ב1 רושרזשל נ' ראשת' דבלווות דכמו "ל א:ל. והנחןעקירה
 והלאה סהשם לילך רשאף שאימ ההר, תחוכך הגבלת טקום עד לרב מל:הדיזלסיד
 די', יפם 8' כל אשם ונתעכב אהלו שם נפע ידמ8ע לברו ס*שה רעלוסקפם
 סדיש 118ת 8יות העבירם דסשה "ל וא'כ ו1ניות, בלוחורן נ"כ דיתה קכשו
 עד 8ש21 ליד. ונתם סי4א פדות . גשכ יההשע חהעבירם יתשע, של ליזץתחגם
 דקירו אשלא על לדושייא ויוש ז'ל, פוסקיבם לרוכ *כא דרבנן ו1סר אף דבכה'נהאיהי
- דל, הטפורשוי' כלוםפזה  ט81ש א', דיברת אפביוני', )בשנה שם כתב וער 
 8עאשה 88ני לדוחרן לכםףה ניתקז השביעי לחח"ש שעשר אף וודאי דהא :ע'ר(
 רן1עשל כי תדע ירפ דין לו ואין י:"8 עדין דה" לא סעא1ה בשעת אכןהעגל,
 סלאסן* על שהופ שאז יוהכ"8 אחר עד אלא נתעסקו לא שבטאשכן פי')עקב(
 לא ראהסתה בשנה כי ד'( ם' )סהע זופא אלי דבי בתנא ב8" כן]וטבואר
 לא לסה ואיכ ע"ת א8י' שק*ם טאאעיה תשיבומ ואל עה'ש[, י:הכ'פ עלנצפת
 זכר אפצא א1אמ יהכ"8 דהא לעתיד, הבשת מצות קייס סיע"ה שגםנאפר

 קל"ו[.4 8י5ן ב' חלק קטנות הלטת שו'ת ]ועי עכ"ד. סקויטי', ואיןלשיענית
 בתא1י רא8ף לר"א י"א( )בר"ה אבן הטוף קהש" טדע דדגה כעת,ודגלע'ד
 ולרא לנאווגעתידץ

 בנים"
 ה84, א4הח5 8'ו ליל ויינו ובפסה טסשי בר'ה והיינו

 א4"ת )הנין הללו בזטניס לבא דוד לבן אפשר אעי טירד לטעלה תדוסץ "8אי
 ובףלק8 י'4ע סימן ג' חלק מעכם אמף ובס' ת'א, סימן א' חלק טאהבהתח1בה
 מסקוש מפו כששקר אלא תחומין איסור דאין ומתרצץ קכשא( סיסן 4ה חלקיוסף
 ע" תותי' דקטסני החש וארעא כמקומו עומד האדם אם אבל לתוום, ועץוהולך
 אע בזה לסדבר וכרטל ותבור יעקכ *את דהטויי' הר ו1בא ככו הארץקפיצת
 וחמףשה ע'ב ה' דף שבת ]עין ההצאה אימר בזה שאין כטו כ% הוצסרן,איפר
 הוישמן, ו1פור סא1כם דליכא בכהע ביו'8 לבא די בו הצל אא1ר ת8שכאמז[,



 יופ.ףגנזי*

 סץ עיובץ בטפ אסף' אסש1 א*נ 16ה יתקשא)הו
 ביס בהר הועו דד(צטי

 רהש, בושבת בא ב'ד דאץ דושגה כל ויו'ט בשבה 4אשתוה טוהר בח רודושבן
 תד שנן מם %ו דכאו וש אבל ? השףן בקפיצת לבא יכל הג"ל לפיוהרי
 חיעש רק גא, לש ופא מ בא, דוד ושבן יוס מקרי לא בנהע נא ואםבא,

 "ש אי ממנ"פ, וי*פ, באפבה פ1חר חש'כ כלל, נירוה בכהע קיבל ח4שדקושסנה
 ושיוכל ובבינא חוימי'י טאים ירש בושבת יבא לא בא, ושמקיי דבאתהתחוסץ
 יבא ושמא אסצר בחול חבל נירוונ קיבל לא תווס" 5עצ' דו(יכא 3נשללנמ8ן
 *4ל הלפהץ עיארה(, קס'ג סיטן ישעריס בית בא"*ת וספ"ש השאש4 בטשהכרדך
 בא ב?ס בו דהרי יזה ראי' וקצת הורך, בקפקמת העשסיפ סן *וד טיע*האצם
 כנה(, צר*ל שביח עעה, תיק הוא לאוץ השסים סן וושולך ומדע הפצה,%

 מעפראי השברק*ק נ4 טיללער אנערל טף ההץ הרב נ8 אח*כ 4 )ע'כוו*ק,
- שרואדשעני  

 סי' סוף בפלתי כחב מץ8ד( לטעלה תהוסע "ש )א8 ץ בטומיודגה
 האריך צ*ח סיאן ו' ח4 שמך חת8 כישףת נס ושוממ עיטיס שיבים דבריסי*א

 פאשופ :  ליעת דגחוץ ח' דבר %שכיר הלב, אה הטסעדים ויערנט חרימאבסכעא
 לארץ סהשנרבם ריאשופ והסובן לתדוסי טחוץ אלא לבש עעל אלע דאץלתכיל
 שביתה אויז דלא לימא, ד"ה חוס' כתב דררי צ'"ע הה ה8רסגץד, ע"כ וגהתשק

 בושבת אפ" יסינם על אויעסוד מתפנ(*ם המהצגם והן לפטה סלסעלה?שיטין
 ררט, *ודה האסת אבל ? וט' 8יףד יטעלה חומט" 8חיס גאשבת לבא א*אדיי
 ושם מנופו נישסהו טפרדה חך מה*ר, ימעלה במפי של" יעלה לא שעויםכי

 הההעץ ב:4ע ועררה נהדקדק וגוש סלה'ש בין למעלה וסושמוש עויהחנש*סה
 אדם נכל הש ואז הלז, הקדו,ש ב4ט נשמתו תהלגש בשב רגחשרה וכיםבעוהשו,
 פנחס הש אם סמיע"ה או הערלוני אחיה טיבו סופמך והש ישהשל תכשרטהנפי
 אפמתגלה פעם בכל יכן בנע, ככל דין לי יש 1חז יאשראל חכפי את יספךתשש

 רירלה, ביום כמ בנושטתו גלה כאשטת אך הזך, ב18% סלונש בעורמופאראה
 חלק . האארה אוי קירת ]וקןין כהיב הפאוי ב*אץים גפהנית סיציב אעניאי
 ועור כיד(, פי' )מהר"נ( 'וצרה מדנה בס' עם עשב, סעהיפועי
 זה צשן על וכשטתנלה תחו5ץ, שם ישיך לא לטעלה טלמפהכאיירד
 דבר? עפ"י הלכה לקב~ע אץ די1ס ושגלה תורה של~סד אע48 טלאך, הוא!שרי
 בלכחש כאשטתגלח אך קול, בנת משנודס תשץ מעאד4 ויוח ה4ם כאר רקדהרל
 בלבהש עיכ *ג(י' אמרו אם שטעתהא שב העי ישראל, חכטי פיה4 דךא הר*נישו
 .לא ר"רקע שפח ע.6 ההחתץ מנ*ע גא ואשכ הלכה, יבהר כדרמ אהחרן18%

 עכשל, הה, ושסור כקפיצה וכא תחוטין דאץ שכרח החש הש1ר ל88א,%סע1ה
 ועיל )חדץ קהשיונ אדכה שישביבזה

 סי5י
 וברלקש י*ב, כלל אי חלק סומי ובעט נ'נ, סימן האו"ח סופי כהב אמ"תתרץ בפיסגר(.- לשש קרוב נ' אות ק"מ

 - יו"ד. אות כ'ג סיטן יעקב ישא.לת חשרת קציאי סי' אשל"שר חלקיסף
 אידך כעתירת עולה בלכנע כארז פעלה, מעלה יעך הורך., כרת יה"ש"יך, רנניה כבודך ינרל רגרב ה' וחיבם, בברכה מהיטים, תתנרך אסימומא

*צחבך.
 חשוארשץ ד:כהןיוכעא



שטא יוםףגנזי
--

 הי' לא פדהר"ל : כתב טקא* תכ'ו פי' באףח השו"ז 1 היריעהבשולי
 א4"8 כיפס פעטא ףהיב במדוש, אשחל ביףט הלננק8קד4*

 תחוסיי
 "* כך למפה

 רבו על העי אטנט לתחו48 חוץ ביף8 השכינה שמ לקבל ואץ למעלה,תהוטין
 בי4841 אף )לקד"שה ורקר וכן בגן'ש, ביו'ט אף טקדשה והיה מקפיד הי'דלא
 וכן ראו ורבים "ד[, אות ס'ז ס'י לעיל ]ועין עכ"ל, הרמ"א, הביאו לאע'כ
 טקדאון ,שאץ טהר"ל באשם להדיא כתב ב' סעיף שם רימ'א הלאתמהו,
- סק"ב(* תצ'ד סיטן יעקב ' בחק )ועיץ --ביו'פ*  בפרמ'ג המעין איכם 
 )עכ'ל(, ל' צר"ל ע"כ תיבות אחר וה"נו אותיות, ב' כאן דחסר דלק"8,יראה
 הרמ"א הביא לא מדוע תמה שהמו'1 וה*י' )ולא(, ו' צר'כ[ לא תיבחעלפני
- ברור, זה כי וויו'ק ה8הף'ל, של רבודברי  סיטן חיו'ד מבין 8ני שו'ת ]ועיץ 
- נ'[. אותקט'ב  נ"י, זופא פתחא בעל הגאון מידידי גם לא ונתעוררת. 

 - קנ"ג גשיבטן-
 יצ"1,- מאד ה' ל8'ק תרנ"ה חקת ר, ב'ה-

 כהלכה,, הב' לכבוד ה0ערכה, טאלקי ובהבה, חף8 0רוסי8,. טגבהי ש*שים'אלח

 נחמי' נ% וט' וכו' והטשובח הנעלץ היקר בתוי"ש המופלג וחכיכיירידי
 יצ"1. א ל א פ י 1 א רק"ק הרמה בישיבה ולוטד עירינו, מיירי נ"יפריעדמאנן

 א'י ההל' על תמה ואאשר וכו'.- בעורו ה' יהי' ונו', רנהבשטחה
 דהשוחט סק"א[ י'פ ס' ביחר הטו"ז ]הביאו הדני אלדד בשם המרדכיא*הביא
 במשנה, חולין מריש פסולה, שחישתו בירך ולא אשחפ ואם ארברך,צריך

 חכמי' בו שדברו חרש על קאי ושם כ,שרה, שחיפתן אותם רואין ואחריםשא%הפו וכו*
 ? טותרת ושחיפתו ולמה ברכה בלא שחפ וא"כ שוטע, ואינו מדבר שאינו פקוםבכל

 וכטו ז"ל, חדש( אר )בעל רעכניץ אלעזר מו' הקקשהזאתהגאון כבר הנהעכ"ד,-
 ,שנ,שר כר"נ דהלכה ושחשה, והלנה סכץ זרק ול"א( )י"ב מחולין להעיר ישכן
 פימן )חיו'ד במהיו'ק הנוב'י אולם ?- בירך לא וא"כ לשחו8, כלל כוון דלאאף
 דהזיד דכיון דם"ל היינו לכ'ע השחיפה שאוסר א"י הל' דשעם דלק"מ, כתב,ב'(
 כחאווד עכ'פ או דבר, לאותו כמומר הו'ל להשחיטה, שייכא והברכה בירךולא
 ]אלא קנם טאשום .שס'ל או דהדין, ע8'י שסולה והשחישה דבר,ל4עדע
 אבל בירך, יא לברך במחףב זה וכל לאחרינין, גם ולאסור לקנוםשס"ל
 כלל, חשוד איננו לברך מחףב ואינו לשחופ כוונתו הי' שלא סכיןזרק
 א*חיפתו ממילא כוונה בעי לא חולץ ש,שהימת ]וכיון למקנמיה, שייך לאונם

 מחויב דאינו ק,שי', לא נ"כ וקטן שוטה דחרש ממתני' גם לפי"ד והריכשרה[,
 אלרד לדעת במדד ברכה בלא ששחסנ אחר באדם וא5י' קנם, שייך ולאלברך
 א8 לפי'ז דבר- לאותו שחשיד טפני שה8עם לפימ"ש ט"מ שחישתו. דאוסרהרני
 ליתא, מעיקרא הקושי' וא"כ כשרה, ששחיטתו הרני אלדד מודה אותו רואיןאחרים
 תשובה ב8תחי ראיתי אבל עכ"ד.- מיירי, אותו רואים באחרים משנתינודהרי
 דכיון דס"ל השחיפה ,שאוסר א" הל' דפעם לומר אריך דאץ עליו, שסשיג)שם(



 יוסףננ1ישמב

 ושנ' חנפ השהי : כתב דחחיץ 6יק דהרא'ש וכר, כטשר ה581 בירך ולאדהדר
 *מולה אהקיפהו בירך ולא שכח, כ' כן וכמו מדעהו, וומרות כתב אא הה4את

 ק"ד[, ט., חנ חלק יופף ףלק6 ]וע-ו הדרק'ל, ו14שכ טירי, דבא*פנ אלטאעיישש,
 תמהשתו על המדה אני : בזה'ל כתב א'( )אות נוכות בשייני הלכה חקר בם' .אכן
 עושי' קורפ בירך לא דאם סק'ג י"ם סי' באיך המובא *וסק" כמה רעתרהא
 שף8עןפ כאשראה דתיכף ישל וא"כ א'י, הל' נ8 סברי מצי כן א'כ עושי', אחרריברך
 לשבילת דדפי עאוי' אחר דמברך מורים כ"ע רבכאן י"ל נם הויחיפה, עלבירך
 דבשות כיון דהכ'נ כן ה*בילה, לאחר *ברך ה*ב%ה ק'דם חד לא נברא דאכתינר

 הל בזה מהו אח'כ, מברך קודכם, לברך א'א א"כ אישחופ, ידע לאהזמקה
 טקוי6, הש האפדמה דברכת הכא טשא'כ הוא, כן גר *בילות דכל לגרדל*ד
 כיד רתוך ה6רשח לפימ'אש -ל ואכתי אש"שחהש, .דע אשלא באשן עהשה הואורק

 ]וכ'כ תוכיד, ובירך ככשע הא'י פברי פצי א'כ לברך, דיכ% מחי' הכללעאר'
 בזה א"יך דכא ציצית הל' תש היארעיק ל6ימ"קש ומיוו ראהן, שוי6 מישהבוידבר
 ואשכ לא, כלל חד לא דטעיקרא היכא אבל לזה, חזי מעיקרא דנם היכא כדשד, תכ'דשלומר
 לא טעיקראהכא

 ה-

 לכאן סברא ה"* אפאוח*, אחר ער ש"שחו* ידע אשלא לברך ראף
 ידענא לא טעיקרא לפענ.ד ב6שי*1ת.-וא%ס ניחא הנ'ל הפושק" לש.*ת אבלולכאן,
 ד,שחי*ה הדין לאיש*ועינן רק אתי לא הא ברכה, מענין שם פייף דכי לי', קאו?סה
 באיע לשתפ לו שטביאים דעת על אחת בשחט א.ייי ומצי מהני, טונהבלא
 דס*עם כדפן, ונאשח* הסכין תרק לשחו* א' לו והביאו ראשונה בברכה יצאהטעמד
 ענין וייך לא דכאן לומר נ'ל ו.ותר - בראאשונה. יצא אשכבר כאו איןברכה
 ו*לא שנעאשה דבר על לב"ך שייך דאיך משום עישי', אחר אפי' כללברכה
 לאפר א'י ההל' כתב דכ"ז אא, הל' על קושר' אין מפי' רפהש6 ף"לבטונה
 לא דוא ורק ברכה עמן אויץי דהי' היכא רק בירך ולא שכח בהזיר.אוהשחיפה
 זהי בדבר כלל ברכה אוייכות אשאין רק מצדו, חממעה שאין היכא אבלעאשה,
 כהלט' קים'ל דלא ואף *עכ*, הביכה דאין 6אויטא בכוונה, ושלא שנעשהכית
 6הדהת אהיפ שאילת שרת )ועש' כנ"ל. מזה היוצא" דינים לכמה נפק'מ מ"ס בזה,א"י
 דהשנ" קהש" על אלא נאטחם איגם הנ"ל התירוצים כל והנה ה'(,- אות 6"1סיטן
 ? עומדת במקומה עדיץ לכאור' )מחרש( הראשונה הקישי' אבל ס?ן(,)טזרק
 התחיל ב6קח דא"רי ל6גיש יאש ואולי : אשכ' נ'א( )6רק טשה תואר בם'וראיתי
 ה6קח ע"י חברכה ה" בהתחלה עכ'פ וא'כ האשחי*ה, גמור והחרשלאשחופ
 טטתשא עלי' ברך אולא מתוך דהיישי' הוא, הדל אלדד דפעכם י"ל ועוד,שהתחיל,

 לברך ראוי כאשהי' זה כל וא"כ ה*ם, או שהה ורלמא יפה. אשהיטה דעת" ה"לא
 אשהה, %א דרס אשלא ראו הרי אותו, רואין ראחריפ מון ועוד כחרחש, כןלא

ודוק.-
 כל דשצימ ל6"* קושה, עדין א'י כהל' דלא ד*סקי' לדידן א6י'אולם

 בא*אנת )ועי' *עכבת בילה לבילה ראף שאינו וכל טעכבת, בילה אק לבילהרואוי
 ח5ט ושוסע אשאימ בחיאש וא"כ ל'ב(, סיסן ת48ן הל' ובב'ח ל'ז, פיטןאף'
 א8ח*ו אשם הישחיפה כשר א6אי וא'נ *עכבת, ידאי לנילה ראוי דאינושדבר
 חגאת זקעי א*ל בכ'ק וראיתי ל ברכה לשש דהא אותו, רחשי' באחרי' אףחאשרק,
 בל חשת18ע סה על ל**, ס" חייר א8תם בית באשףת אי' רהנה זצ"ל,האדיר
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 הח8ץ על 8סח דאשוהפ דקא8'ל בהא בתטורה, התופ' דהק' הא עלר*שקי'
 ותטמ אעוגט, תעצור לא דאשר טלתא כל אטרי, לא ואטז4 כאשריגעמדפתו
 ועמאי כשרה, רשחיפתו בשבת דאשוחפ סתני' על תוס' הקשו לא א8איטלם
 דאמר' כ'פ רבא ל"א רע"כ נלשעשד ולכן : ת*ל וכ' ו*ועלשט, ל'ת דא"ר כיטל'א
 דאשי' היכא או טעקשה, קעביד בעלטא דגדימהא תכא אלא ואעל'5ג ישתהורה
 5גרש כמן העושה, כוונת עשי כ"א טתקיטם אימ ההוא והטעקצה 6מש סעאוהעביד

 81שרא כוונת היפך הוא אחץשה 81חשבת ל"ת ד*ו'ר וכיון וכירם ווירםו5המי
 טעשא שעשה היכא טשאשכ מעץ, ולא מהני ולא אימ כאלו אותו רואיןדרחפנא
 וטה בדהרה 4תא דד?מעיצה אעל"מ ל"ש העושה, טגת בלא אף טתקיכפוהפעיפה
 טגרע בלא טתקים שהוא וכיע העושה טחשבת הוא דרחמנא לפימראאשטתננד
 לענין תוס' כתב וכה'ג עצמו, 8צד פתקיים והטעשה טהכא, מחאשבש דלהיא*ה
 עצטו שצד מום בו נ6ל 0אלו ינרע דלא טשום אעל'ט, דל'ש בכר אהןצורם
 א8חי שוי' לטמרי טעצטו ה0עשה שנעשה היכא דוקא דלאו ונל8עיד וכ'דאשרי,
 ארהי' צריך שאין אלא אדנם הנרמת עא איהי' צריך אם אשי' אלא אהמ,א'ע

 נעףשה כאלו והוי טחושבתו, טהני דלא אף אמרי' דבזה עביר אם שריבטגה
 בחזרדה, וליתא היתר טעשה בזה אתעביר הא טוף 18ף פ"מ כינה,בלא
 בשבת, 6השוח8 לקשס ולפיה אעל'פ, ל"ש כוונה צמך דאין יבטה דלעמןוכ'
 לשם אשלא שכין הפיל וא6י' לשחיטה, כמנה בעי דלא כר'נ קימ'ל דאנןכית

 דס"ס כיון וא"כ כשר, מנהו דעה בני דלאו חשו"ק ששאא אושחי8דג
 בדוק, ובטכין סיפני' חב בשחיפרע נמהי בהכשר שחיפה מעעשה כאןאתעבד
 ע'י הלז טעא*ה נעשה הי' ואפ בעבירה, שנעשה טה רק באואין
 דלא טהנא _לשחיפה הטונה דל בשוצ, או שדד עבירה כאן אין סכיןנטרלת
 מאווהש התוס' הקאשו לא ולכן ושרי, כתנה נלא 8אעייו עשה כא4 והרשהני,
 וא'ת לאשחיטה, טונה בעי דבקד,שיש סהשום החפץ, על 6סח 8אוח8 רקבשבת
 פדב,ש, 0תוקים דבריו כי עי"8'ה דפסחג 6ארפא טונה בלא ט0ילא כנעא*הדהוי

 דוקא סעכבות, הברכות לבילה ראוי' ראינו היכא דאמיי' ראף ח01ר, אמוסעתה
 עשה לא הוא טעצטו ועארה הפצוה ואם המצוה לעשות צריך דדצא טצוהברבר
 והוי טעכבת, הברכה וא'כ חכטי" שתיקט הברכה בירך לא אם ו*ו'כר*צוה,
 אבל טצוה, עא*ה דלא מאליו נעשה אם כטו והר כלום, עאוה לא ההשכאלו

 מעכבות, רהברכה לופר חריך לא העושה, כתנת בלא נשחפ אש דאףבאשחיפה
 נעשה אסם כושר עצטו פצד האשחיפה דהא כשר מ'מ כלום, עושה לא כא*ה?ף

 84ר ל'אש העהצה כתנת צריך ואין לושחיפה, כלל כוה לא אם אמףבהכאש4
 ה"ב אעל'8, דל'א כט1 הפעףשה לבפל יסל הברכה ואין טעכבותברכהן
-בפבהש,  נעשה הטעשה ואם טונה, א'צ שחיפה אם דה"ת הל ועתה 
 לבפל יכול הברכה אין ואיכ כשר, היפחיפה העהפה במנת בלא נםבהכאשר
 אם אבל היפחיפהן כשר נמי האדם עשיית דדל אף רהא השחיפההאעאשה
 אם ו*ו'כ העוישה, טגת הדכר לעארית צריכי' אנו א"כ כמנה, צריךרהצמפה
 עמיפה, ל"ה טאליו נוצחפ ואם דליתא, כטאן עא*יתו הף ברכה, בלא הדברנעא*ה
 אטאי ופהק' תנא, טאן דאה חב( )בחיין החום' קואר' טיושב 8%י'ז העהשה, כוגת צרךדהא
 דהוכיח כך, הוא בגט' די*שפ י(פש"ש אבל נמ, על העוטד הנדול טונת טהנילא
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 שעכבה, דהברבה לומר 4ש וא'כ לטוייפה, כינה בעי דלא טר"נ, אתיא ע"כ דמתני'הג8'
 כותת וצייך *עצמו בנשחפ מועלת אע א1חיפה אי אבל בהכשר, נעשה מ"מרהא

 ופפול ד4הש4 כמאן חעיאשה כוונת הף ברכה, בלא הדבר נעשה א8 וא'נהיח1ה,
 ע'כ מאוד, הו4 נטן כי ודוק לביכה, ראו* 4רנו דחא הברכה, מצדהא*חיפה
 ח'[.- טימן אר" קולאן'ת בט*רי קצת לאין באוינוי הרבחנם, נרפסו ]ועתה ויאע, פאוה"ג הנאה"צ זקינידבף

 אג"ל הואשונחץ ותשובות מהעתת מצאתי שמ8, כמה אחושוב,
 היטאר לפי 4ל ועוד שאו6, חמדת לושו'ת )הנספח הח8דה', ,שכיותבקונ8רס
 בקיאש ובפר"ח הושחי8ה, על יברך לא לדם אלא וא'צ דהשוח* וורדישבנינת

 האוהימו?, על לברך א'צ הבאשר יאכל %א הראה יבדוק ולא לחיילותדהושוחפ
 ואאצ בשוחט. אאירי ואשחפה והלכה מכין תרק שא1ח8 דחרא4 דהפאשנה י'לא"כ
 ההצחיפח דמצד השחיפה, על לברך ושא'צ לחילות בשוחפ או לדם, כ'א~בישר
 כאוות טבאשרם לאטל סוהר הבושר %אכול לבדקה מי ירצה חשם היא,כאררה
 דישחישוץ 8קיעה דבן הסוברים כארפת שפכריע "פ ס" תואר בפרי ועיי'נ8"שו,
 וכ'כ הרץ, וכאמ' עלי', לברך אין שודפה, א'צ ומראוחי' פדרבנן, רקהוא

 תרהי דרעך י'ל רטותא הנך ולכל רעק'א, הגאק ובחי' רפ"ג סי' ראשהבשפים
 כשרה; ישחיפש ושחשה והלכה סכין וזרק כ,שרה, אשחישתו אשי8ח* חרושהלכתא,
 ברנית בערך דמפרעליטק להגיט הלכה עמק בם' ]ועיי' *קועה, בן בשחץ8אייף
 *הה' וכי "מורות א"8 היקר החחף הרב מש"ב גפ לזה ונתעורררץי א'[.-אוה
 יצ'1.- סערעדנא הנאבדק'ק חתן נ'י שאערנהעללאלי'

 ולופד קש*ציו על שוקד כי כהקארבי ושמחתי הפתיחה, מעיןואמים
 ובתוכם רדיד'ו, ארהבע אבותיו לוש0חת בתרה חיל לעאמת בעזרו ה' יה"בהתפדה,

 3ט"ס. לו וטשה בלונ'ח הדה"8 אננינש
 שוואר8ץ הכהןיוסף

 - קנ"ר מ'מן-
 8ה על להולר ושהבש )במפתחות( א' חלק אלעו *נחת נשו4תיאיוו

 בתורה המפוהש דדבר הפרז לשימת נשם )טי' ו' חלק סו8ר חת8 בושו"תאוהק'
 כתי' הרי נארם, ב' לישא ששלא ר"נ מר אז לאסוה חכדל ביד כח איןלהוור
 פ"ף קרא דדאי ט"ח( )בקידוש" קייפ'ל והא וכו', נארם ב' לאוא4 תהיןכי

 לא וא"כ לי'ש, באיסו' שנשאה . טה היא ושןאה לאף בחייביבמקדיש
- ? ועבחן בראשע מחרי קרא האי ואירבה התהר, בתרהמטרש  
 והנאת "ב. סימן )הראאשון( יוסף ברלקפ זו תשה הבאתי כברהנה

 זו תאיבה נד*8 ]אח'כ ב%*ו"ד, לחרץ נ'ח( )באי*' שכם יצא דלדפאל8אוווא
 בסימן שם עור חגי' נ'(, )אות רם'ה סיטן נ' חלק יצהק יד ישו"ת בס*רונם
 שנו81 טיף דהייא י"ל הק14' טף ועל ק'פ[.- אות נ~ענח צ*נת ובס*רייו*ד,
 ו*ישרי פה5' בפיץ הה"מ כט'ש א', בפע". ולא גרשה, או זו, נותת אחרע

 חוליןת בס' )וע"ן ע"ש, שתאם נאים יו1ידא 4 וישא קרא על י"נ הל'ביאה



שטה ף מ ייו ז ננ

 --- ב'4 בפרק ל*ה ינעא מהרז להמ*דס,
 א'( )חלק ודעת שעכם פוב בשו"ת זל"ה מורושאק הנאון קואף'וע*ד

 והרי המים, לתוך או כלי לתיך לשההט חכז4ל אסרו האז הנ"ל לפויז כ'ב,סיי
 א'כ חיים, מיבם על כלי אל האהת הצפור אוו ווצהפ )מצרע( מפהייצמקרצ
 ? לאסרו חכיל ביד כח יש ואיך המים, ולחוך כלי לתוך לשחום התורהדועירה
 יצהימה בא5אר אבל לוריקה, דם לו שיה" נדי לכלי הוצרך עכ"ח דהא )שם(כתבהי
- חכז"ל, אסרושפיר  סחברת יוסף ובוילקפ ה', סימן אבות חסדי בס' ןעין 
- עור, בד*ה דרבנן איסורי בעניינ' הלכה חקר ובס' קס"ה, ציט ר"ה סימן1'  

 אוו"ת נ'ב, וש' הד סימן חיו"ד רמ"ץ בשו'ת חשהא-ך טה עתו הפו"ז, דברי]ובןף
 סיטן א' ח4 יצחק יד שו"ת נ'ה, סימן ארי קול אב"ת "א, סימן הסישרת
- ואשר. בר"ה קמ"ב סימן לעיל ועיין -ניא[,  

 קנה ט,מן_4
 - לפ.ק תרע"א שנת אב ער*ח 1, בק:-

 לילות ויזטה ונבלי בכנור לשירים יר?הטגמ מהרה האבלי וימי הצ1מיתדברי
 מויה ומי', השלם ההכם ההע הרב יירי לבוי בחבל, הארץ ה15קתולראות

 יצ.1, ק ר א י 1 נ בעיר כו, 1 ל ש ת י ר ב יאבד"ק מי, וועכסלערמשה

- וכו', לרצגו והנני מכתבו קבלתי הנאהשתא  שהעיר מה ע"ד 
 עקם )נח( טהורה* .איננד: אשר הבהמה וטן עה"פ נ'( )פסהיי דאחכז"לבהא
 ,הטמאה', הבהמה וכק כתיב ולא מנגה, דבר להוציא שלא שתיות "שמונההכתוב
 הואי טהורה לא אשר הבהמה ומן נאמר הציוף' כשעת בי( )בפסו' טידםהלא
 הבד-מדע מן לומר יכול ור' כי הוא[ לא ,אשר אותיות שמגה עיקם שםונם

- ? טהמוקדם לא מהטאוהר ראיה הש"ם מביא מדוע וא"כהטמאה,  עשי כבר 
 דגךדם, טפסוק הביא בב"ר ובאמת שם(, בחדא"נ מהרש"א 13עיין הסוקגיבזה
 אותיו'ה, כתבו בפסחי' וחכו"ל ת'בו"ת יכ' עיקם מד'יק דהטדרש טאטט]חשיי
- כמובן[, יבהרא, ראשוו פסוק בין נדול חילוק ישטמלא  בס' ראיתי אולס 
 לעיל ]עיק אסוה לע"ע רק לאכי, טותר חויר בשר יהי' לעתיד כי להיתראליעור ושעתיי חיר שט נקיא למה זקל טאמרם נודע כי לתריל שכ' )דזיקוב( טעםא8רי
 ומהפסאיפ שבעה מהטהורם ליקח הקב'ה על(יו ציוה כאשר ולזה מ-[,סימן
 טהדשיר גס אשר בדעתו סובר נח הי' השמאה הבהמה מן אומר ה" אםאשמס'
 אטר ע'כ להיתרא, לחזור עתיד ני ם8אה העצם בשם נקרא אינו כי שבעה,יקח
 לע"ע, אסר הוא כ' נקראת, אינה טהורה נם עכ*פ כי היא, פהורה לאאשר
 נאמר לא שם טהרה איננה אשר הבהמה מן בפסוק אבל החדר, גם בזהונכלל
  מאשנים פחות עכ'פ אשר שפירארז"ל וכמו באו, שנים שנים רק כלל שבעהמ68ר
- והבף פמאה, הבדשה מי לומר יטל הי' א'כ באו,לא  לשי8"8 "ל גם 

 דבשהיעית
 8הטת היא לאכלו שאטיר טה כי פהיר מין האריי יד:יי לעתיי אש~

 בעצם איט לבדו ההא אבל טמאיכם, חיות ואוכל שפורף מה וירנסתו חאחושק'קר



 יופףננזישםו

 לעתיר ההע תבף "*כל כבקר יאר' ה5שוק ב1ה 6.' 6אשה וה"68ח 68אים,בכלל
 יהי' אז כי 6מאורע חיות יאכל ולא תבן שראכל מחמת כבקר 6הו ר*ף'יהי'
 בראי8 נד6ש איצר ב6נתבי רבריו ]הבאתי עי ידרסו ולא החיורז נ5 נץשיום

 יכול ה" קשלא ניהא נ"כ א"כ עיאקש[, ב' אות ניקור( דיני )על 6טוס נבעת8'
 עשכ אשבעה, 6א1 ליקח צריך והי' בכלל, איי' הי' לא כי חפטאה הבר6הלופר
- ורו'ק* לע'ע, שהור אינו עכ'6 אא4ר שוורה לאא6ר  ס*ני ראיתי 141ב 
 לקי6 לענ*ד : בזהיע( ותי' המסורשי', בשם 1 קוער' ו8הביא )6סחים4יעאהע
 *8אה נקרא אהה נח ידע לא דא:תי ה6מ84ה לו8ר עריך לא לנח השףחימגשעת

 אלא לו להראות השרך לא טסתפא יא'כ טין, טכל הקב'ה י, ש"ר4שה4י
 לא אשר הבהמה פן קאסר קש6יר הש"כ לחהי, טיניפ שכעה א*הן הפהורםטין

 פתרה, שהיא לו אוטר או באצבע, לך טראה חנאיע אוהן והיינו הואשהורה
 שהף ועי פמאים, הן לו הראה שלא דאותן נח ירע שכבר בטעא8הטשא'כ
 ל"שק ד6א4ם אעכ*ח הפמאה, לטיכתב הו'מ ש6יר חש"כ התיבה אל באו*איליהן
- נכע. מל ק ושא,נק"  הקב'ה דמצוחע נראה י' : בזהול תי' חרש אר ובס' 
 שראו' שבעה שבעה השהורה הבדהמה טן ליקח אותו דהזה'ר מאים ראי'אין

 ל 'ה" שלא טה לנח הקב'ה דה"ק וי"ל שנים, שנים הפטאים ופןלהקרבה,
 שבחר מה היא פמאה הבהטה ופן אטר הף השי שנים' תקח טהפהוי' ישהןברו
 הנהמה ומן דיק לכן שבעו4 יקח ב65ק נח אצל ארה" מה אבע( 66אה י*היאלו

 בבירור ד4שו כיון החה בכלל נח אשה( בפפק י8הוא 6ה תם פהורה איננהאשר
 הבהמה טן נאמר רשם שפיר מוכח השני קיא טן אבל שנים, תקח היא*דךרה
 בחוטש רוש'י וכ' נח אל באו שנים שנים פהורה איננה אשר הבהמה ומןה8הוה
 כאן למיכתג מצי שפיר א"כ שנים, לקח מה6חות ה"6 ד מהפווף' רלקהראע"ג
- שנים. מן יותר כתיב לא הפהורי' על רנם כין דהפמאה הבה6המן  וב'ותר 
 ובזבחי' דק'ח בסנהדף' מיני' ודרשי' מעצמם, באו נח אל באו אשם כתב דרושא"ל

 קשניפ שנים הפמאים וטן שבעה שבעה מהפוורם התיבה אל באו דמעצמפדקפ?
 הי' שלא כיון הפ6ק לטעפ שהוה א*ננה אשר רנכתוב כ% למיטר ליכאאיכ
 שקיפתו וטה פהוף', שהן ידע שכעה התיבה שקולאת' דמה לגח ס6ק"שופ
 עכ"ד,י נק", כישון רס6ר קרא טהאי ש6יר וטוכח פטאים ו8הן ירע שניםהתיבה
 חנז*ל הביאו רבסונה נ*ל : בז*ה שכ' ומצאתי והלב רבש ס' ליזץ הניעאח"כ
 פדידה א"גה אעך הבהטה וטן וכד נח ףעש דכתי' קרא ראהדף' זה טפ0וקרוקא
 לדבר יש טילי בנ6"שר א6" א'וו פהורה, לא אשר לוטר בפיל" לקצר דדו*ל11'

 נ6"שף כלל ל'ש רלנביה לנח הב'ה באמירת הקודם ב6סוק מא4א'כ נק",בלשון
 נאטיו א' ברבור השמזר חטר שמעח' זו שתים אלקי' דבר אחת בי' רכתי'ש%י'
 בטפפר הטונדה וכן א', בדיבור אמר הדברות עשרת רכל נשא בפד"ר אמדו]וק
 אשא"א מה עונין והם כאי מלם שמות קורא שהב'ה יקיא בשכם לכלםצבאס
 בקשףרת לבא עריף ריוהר ס(ר מחומר קרוין ארם בן משא'כ ונקי' פדורהבלעין לבחי "8 יראי נינרו הרדי רכי היכי וכל כא'[, שמות ב' א6" לקראלבו*ר
- מ'נ(. טינק "ג חלק ימף וילקפ )ועיי' ענ'ד,אומ*ר,  מלת רע'כ אותיות ח' רעקם איר" לא מהא דאי לישב, ראיתיעוך 
 כףלת בלא נקי' בלשק לרבר משז שהרי לנופה %א דרשה לאיזה אצפדיךההש
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 חמשה אלא עים לא ויכש-א'

 אתד-

 מקרא ט-ע ו4ה לאן ,אשר מזר
 איוגה דאשר בקיא גם א5הף 4היש זה מיהו שתיות, ח' דעקם טהחיהראיננה
 נמי וכן הא', הקרא במו פוורה לא אשר לחוד אותיות, ה' למכתב ד1שמפהורה
 אטעי וט' פו1ר לא אשר א"צ בך יהי' כי תוצע פפא רב דאמד לטאיקשה
 וטלה לא והו פהור לא 1-ש בך יה" מ יוטר נקי בלושן לדבר הכר%ביכול
 תארעית שגה )רמאסף העקום, בכלל הש"ס להו חשצ קא ואם"ה יתיים ףהי'אושר
 ש8יראיץ"ל ע6י"ט שמעתי, זל"ה מקאריץ 8נחס ר' הרה'ק ובשם ע'8(.-שיטן
 את יחודך את בנך את נא קח לאברהש האר'ת לו שאמד מה פהמדרשחהוא
 וריבה-, דיבור כל על שכו לו ליוץ כדי יצחק את קח לדויא לו אמר ולאהנחק
 דפ0וק שפיר מתורץ לפי"ז וא'כ 1-ש, אראך אשו האףן אל וכו' לך לך גביוכן

 קשבעד, שבעה פוורה מבהפה אמקח לו אמר שהאו*ת הצוף צי נאמר-ים
 אהדקם לאומחו ליכא מהא וא"כ 1(6שהו א"ש שמם הוא שהורה לא אשרופבהשה
 כדי בויבור האריך ישהקב"ה אפ6'ל אלא מטנה, דבר להזכיר קשלא בכדיהכרוב
 נבי כתוב טיהוה איננה אושר הפסוק זה אבל וויבור. ויבור כל על שכר 4ליתן
 פגיח ש6יר בזה לנח השישת דיבור ואינו הכחו' לאין והוא התיבה אל נחביאת
 מקור הכהן, )%וה וד8ח'ח, מנונה, דבר להחמא שלא כדי הוא שעיקוסהאףס

ח-3ם(,-
 צ8יר אין אשר פתוח כלי וכל הקת( )בפ' דאי' הא ע5 נאשאלתיונטאז

 אשי כלי וכל דהו"ל טטנה, דבר הפסוק כאן הוציא מדוע דשאי "טמאא ע4ו6תיל
 להדציא שלא להזהר הארכם שצייך מה כי ואפש"ל ? הוא ,טהו" עליו פתלצמיו-
 בעאח ש4וי 3בוד על נם חס האו"רז כי חיים בעלי על רק ועא מנונה רברמפיו
 רכות לאה עיני על פ"ח דף טב"ב הש"ס רברי דפמא שם בחדא"ג טההש'א)יעי"
 אשטאה כי ה' וירא ע"פ ונס טמאת בהמה בנטת לדבר שלא חמה שהחורהאפושר
 דומש %י אבל הנלי פסחים דש"ם וטרי' השקלא כל מוכח %ן יעאש"ה(,לאה
 מקגין שם דברה שהתוהאק גם ופה הוא, פמא עלי י"ל שפיר ח-ס כליכמו

 : השל בפסחי' ושם בהמאו הק'ה 11 בקהשף' הרג"ט כבר כי וק'ל,-]שררה8וסאה,
 אבל וכר, לישראל להזהיר הכ' שציך לפי ממנה לוטון אינה באוי' דכתיבוטמא
 קאי דל ודברט באורךי עיי"ש וכו' מפוטאה להזהיר הכ' בא שלא הסבילבנו
 שיחות ובס' וק'ל[,- עיקכ:, ולא פ5א בתורה דכת" מקתם כלעע~

"% 
 החדש

- יעקב. האוהל בשם נאה משל ע'ז רגיא ר' אות כ'אפרק  ועיר 
י*ל פלפוי

 ע8-
 ואטעפ לחוטיא, טפר"א ט'ע דגבי מודה הרמב"ם שגכ( ההוו*ד סברת

 ל'ת כגע 4ת בלשת נאמר אם ויודאי, מן אלא טקוס בכל דברה לאושהחורה
 התווא דיברה אם אבל ספק, %א ננלה ו%אי אלא הורה אטרה לא נבילה,כל

 יצא, לא בם6ק אבל מצה וודאי אוהא בעיק טטת תאכל כמן ועא%ה קוםבלקשון
 דעת בו ש4וין בדבר אבל פמא ברהיי פוטאה בספק קימשל אנן והנהכידע,
 מבואר ווה פ', דחה4' ובפר"ק נדה בריש כממאר 8הור, פפיקו בהצה"י נםל"48ול
 ההש פמא עליו 6תול צמיר אין א-צר פיןוח כ4 וכל שלפניט הפסוקבלשין
 בפ8ק אנל פמא הוש אז פהול, בצטהד *טסה הר שלא בטדאי ידעתא8

 ה" אם אבל להלמה מטן והוא לשאל, דעת בו א6אין בדבר דהה דהאפהוה
 דוקח ש-שטע %י המש מייר ע4ו פוצל צשוד אשר פתוח נ4 וכל גקיצונתצ



 ף ם ו י:י ז ננשמח

 ודו'ק פיער, בספק דא6י' איט וזה הוא, פפא בספק אבל פד,זר, צ*.פנןדאי
 כ4 ויהא כ'פ בחו-ין עפימ'ש אני"ל ר"ח(,-- סימן ששי חלק יוסף)רלקפ
 שמומאהו כ4 איזה עו' 8תוח כלי וכל קרא אמר וכף מק"ו מנט מיפטאחרם

 תוט( אל והבא נבי דכתי' פתחו דרך פומאה התורה דהח:ילה )פ" לפתהוקודמת
 כתי' אי שפיר וכ"ז דחסף(, מן וכל בתרנום )וכמ"ש ע"ש, תים כלי זו אומרריי
 הוא, פהור עליו פתיל צמיד אשר כלי וכל כת" הוי אי משא"כ שתוח כליוכל

 בלונ"ח המכבדו מוקירו בווה והנני - - ר"א(, ס*שן "ב חלק יוסף )וילקפחאו'ק,
 שווארטץ הכהן יומף להבטחתו,המצשה

- ים-( י:י%י" קנ"ו מימן-  

- יציו מאקאווא לפ'ק תרנ'ט ק%נת ססעי מפות עש'ק ב'ה-  
 ירידי לכבה- יריסי ישועה וקרן ולדרט, לארץ המאיי לישרם איי יייח הטציים'טן

 האבדיק נהו, גר'ב יומף דץיים מוה' וכו' החרו'ב הסאהע הרב חביביורב
 תע,א.בלאזנררף

 מ'נ פ"ד בתעמת העיר ואשר וטי,- וכו' יעבר כי אתטלביום
 יצאו שלא כרי בשבת בא' ולא בשבוע, ימים ד' מתענין היו המעמדדאנשי
 נשמה בו ניתנח שבשבת מפני בברטנורה וכ' וימורזו, ותענית לימע ועוננטמנוחה
 וא"כ מסתכנים, היו א' ביום מתעני' הי' ואם ממנו מטלה שבת ולמרנאייתירה
 הנה ? מאיסורא סכנתא חפירא והלא תענית שום א' ביום מתענץ אטהאיך

 חלושה יררה רהיי דוחק אהיא כ' בעצמו מ:נה, אין ועכארו הפבעים דנשתנולשי
 רמזלי משוכס ולומר חי'[, אינה טרמה לענין נ"ח חולין שר בכר ]עי'לעילם
 נם א"כ עי"ש, דמי כרבים בעי הוא דלרבים כית ם' דתענית גמ' עפיי עדיףרבים
 דרבים, ומזלא זכותא הוי בדידהו גם ישראל כל בשביל שהתענו מעטדאנשי
 כמה השבת אחר מתענין אם רק הוי לא דטכנהא בפש*פו' נראה טענ"ד%4לם
 רק מתענן אם משא"כ השבוע[, כל מתענין הי' הטעמד דאנשי התם ]כמויטים,
- סכנה. ל"ה אחריו א'יום  כן פעמי' הרבה מתענין אם רק סכנה דל"ה אני"ל 
 פתענין אם משא"כ ווצבוע[, שבוע כל מתענין ה" המעמד דאנחוי התם]כמו
 מכנה,- הוי לא באב, פ' או בתמוז עשר שבעה כמו בשנה. ושתיים א' פעםרק
 התענו לא וע'כ ממש. עונג כראוי ביעבת מתענגי' הי' המעטד דבזמן י"לועוד
 אין שבלאו"ה הזה המר הגלות בזמן אבל ותענית, לימעה ועוננ ממטההדהף

 וילקט ]ועיי' ורוק,- אח"כ, להתענות ג"כ סכנה אין ע'כ בשכת כ"במתעננ"
 נ"י[.- בעלעניעש הנאבד"ק בשם ק"ט סיטן א' חלקיוסף

 קהנ( )8סוו' יחשלים אנשי בשם חב'ל דקאמר אהא הקשהואשר

 נלפענ"ר י בעשה עובר עבו"ו המשחרר קימ'ל הא וכו' עבדך שחרר בגרהבתך
 אם עיבר איע וחב"ח עבד דבחצי' ד' בשבת הרשב"א כט'ש דאמהצ'לבפשיפו'
 הצי דהף עבהו דשחרי דר"א אהך ברכות הנם' משני לא אטאי דקשי' ו4ויא%תררו,
 דלק"מ מאז אמרתי ואנכי בזה, מ"ש וש"ש לוי, מחנה בס' כן העיר כגרב'ח,
 מצמרף וחב'ח רח"ע לשחררו ר"א צריך י"ה ב'ח וחשה' עבד בחצי' שם מייףראם

 רהכא יל א"נ נ'ה(, ס" אףח בלבוש )גדמו%טע וצחרור, בלא אפי'לעשרה
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- גחנ'ח, נחא פוירי טמשטח"  ברבי' הפהר*פ טש*ש עו לעץ' "ש אך 
ו8נחת

 חעי
 ישל בעבד כן הוץשב*א כ' לא כאן רעד נ*ה, פ" תשר ו6רי ושם*ז,

 רק הוש "עבר אם חבל עובר אעו הושני אז חצי' .ארהור א' דאם ארגיםאגי
 כאן חארכ וש6יר, עובר השני' החצ" ואח'כ החצ" איחרר אם אן א' 8הןאשל

 הירק, לף דגשחגה מ"8 ל'ק וכן א', ארון ישל הו14 דהעבד 8ירי א6השרב6פחי'
 ]סעעפ[ יעקב 4 הפית ק'כג טשן ד וח4 קע'ג, סשן נ' חלק יושף ף4פ)וורין
- נץ(1סי6ן  רגיל רו"8ב*א על 8קאר' עוד הגה אזכיה פוב נדבר ולמיים 
 אשפחה בחצי' הא קואשי ומאי אטתא, בהאי אעובדא דפרכ" ל"ח דמפץמשמ'
 ]ץי' לאשחררה רבה את כש וחאאר תעבוה, בהם דלעולם העאשה ליכאוהב*ח
 5שקףש מהנאבדק"ק וושמעתי נ'[, סיטן ר,שעי שר השו*ת כ"נ, *יטן נאר מישרה
 אץ על מ6מ יללים לארונ יהי' לא א'כ אאשה לישא אשא'א בח"ע דהנהזצ'ל,

 לה ליהן אויוכל ה6הר*"א הק' כבר בשפחה אבל לעולמ ונחלה ב'ת לעולםקאי
 חבל כידוע, לו ליתן היתר אץ אהר עבד ועל ע*ע לאדון ושאין וטחד,ש עברי,עבד
 מישע לעולם יה" כטובן וש6חה חצי לו ליתן יוכל ואז ע"ע וקגות לאדון יישכה

- ק6*ח[. סי' י'ב חלק יוסף ילקפ ]עייןודו'ק,  להרץ אמר ז*ל הגר'א ובושם 
 מוהר כאירה פתנהנ אינו אם גמור ביישראל רא6י' ע'נ בב"ט דמבוארבפאויפזת,
 טהטהטרע היתה לא וו ב"ח וחצ" אשמהה דהצ" כ'ון וא'כ ענד, עטרת בולעבוד
 ניון העביו בהם דלעולם העאוה בה איכא וישוב ידה על רנכשלו כיוןכושהיה
 טיין ודפח*ח, ש6יה הג6' ומק' הפרך, עבורת לעבוד מותר ושגה ההיות בצרדנם
- בהר(, ח6דה כליבס'  

 קיר"8 לענין יו"ד( )סעי' רע"א סי' באו"ח שהרמ'א התטה וע"דנ'(
 לו8ר דמהנ" כי ו'( )סעי' רצ'ו בסי' הבדלה ונבי להצב, טוב דיותרמסק

 נטן : בוהאל 6'א( )סי' בו הכל בושם שהביא זצ"ל הגאק סיר של בכיקראיתי טעוטדי
 אששנו נפו אשדיא נ6י וקמיווש טעוטד, לוי' ודרך אותו מלוין שאנו הסלך לנבוד מעומדלהבדיל
 סעודה במקומ אלא קידהש 'טאין לפ' אך הטעם, מזה מעופד לאמרו הי' המלך לקראתיוצאיי
 בושעת אוי,שב זצ"ל א"ש טהר"ם הנה"ק אביו על העיד יהודא זנהן בסי *ילם עכילן לישבצריך

 בושעת לעמוד נהמ גדייי( )צדיקי' שרבים הביא ס"ב כלל ישראל טר בס' אבלהקירוש,
 ה6לכה ללוות כרי טוב בנמן הבדלה ראמר : שכ' ע'ב( קל"ר )ק* בשל'ה ]ועיייקידהצ.-

 האדם להעת צרך : ע'א( קל"מ )בדף כי קידויש ולענין 6עוטד, להבדיל טהמ' אןוע'כ
 קידואשי' באועת בעמירה הם הכלה של 6רטת ושבע כלה, קחשת ישהיא משופבעפירה
 רש דא*ה ואלו נאלו כמר, ועבד עבר כג- דעבד וע"כ עכ'ל[, לכבורה, עוטדי'והכל
 כע6ירע- להיות דצריך מחים הכל ברגדלה אבל שיסמט, ע"מלהם

 כח6שע הילמד . ללמחר ב8עונו, בשלוה ליץשב . רוכה קרט, ירם הפובוה'
 בלג'ח, אוהט ירידו כעחורת וקונו, צוו רצע, לעאמתישתו,

 שוש-שץ חטדעטסף
4שששק

"קשששי ישששש~



שנ

-- ותקעימ.השמטות
 פ*ש1 על ט לצאן הנני הום', הפטקי ע'ר נ'( )שת א' בסי'א(

 וכבוד קעשה, סי' פ'ו חלק תל8יות ובתל ב'(, )שת מ' סימן נף חלק עסף4פ
 הובב'א ירוא1לים טעיה*ק ש51יפשא זשנגענפעלד חים יוסף מד*ה הששיק דגאצןרוב
 כיסופא ינרסו דלא ע*ב וופם ע'א סוף פ' ברף דא" להא שכווט דש4שש'לעוררט

- בספר", איתא שכן תטוומה5וצזרא1,  )עם'ס "שראל כנסת בס' מיש ועין 
- רי'ש אהז ה' חלקאבורן(  גסים יטי אשם אן( )באות ראששי הדברי ]וע'ר 
 הבשם עתגת ובס' קמ'ו, סוס4 לדוד קק שףת עי' :פסח, פהים *עשראלדף'

- עשא[, ריח דף)עהשת(  יו4ר.-- סימן יעקב חלק ובשדת 
 8נף דםובר לר'א העולם קווו' לתףן השעהשם בשם הנאתי גי, בסהב(

 אשה, יקח בעמיו בתוטה אם כי בכה"ג קרא למ'ל זגה, עא1אה ד5מ" עלרגא
 בפ' גם ו1כשכ אח'כ ראיתי הגה עיהש, פעית בקירושי רנבעטה היכא ייאדצריך
 בפ5נקש שחר רהייופ למ'ר שם כ' ועור ב'(, )אות אפר פ' לפרמ4נ נמאהובת
- תיו4ק, עשה, דע(ית ר-שטודה  

 טת )אבא דעשלטה שאלות ב' לקשר פיר:שים איזה כתבתי ה', בסי'נ(
 תית ס' בסוף עמ'ש לציין ושכחת* יהד, רעבים( אבא ביוה וכלבים בחמה,חצפל
 )וכמשוש * ה" דתעטנ שבת, יום כל אכל לא ע'ה המלך דדור )פורעץ(המצוה
 ארתן עד לאכול דאסור וקייפ'ל ס)(, סי' האו'ח חת"ס ושוית תקצש, סי'הפנ'א
 אין אחר ולאיוש אכלו, לא המה נם כה4 אכל לא דהוא מון וא'כלבהמתה
 מזתם חיוב הל בגו, ושלפה לפני ביהשה ונפלו כשפת אבל להאכילס,המשיה
 -- בזה, שהאויך ועיהש הללו, שאלות שתי יהר גזדמט עיכעליה

 לטה הרמביפ דבף שתי' והעבץ הצל"ח רבף הבאתי יו'ה בסי'נ(
 אחרונה ברגע פסח של ז' ביום רטייף שיעור, חשץ על בחמץ מ?חד קראצרך
 ראית* הגה עיחש, אחר זית חשץ לאכיל ,2א"א כיט לאצפחפי חף דלאטהיום
 ושהאחותימפ נעיני לפלא ס4ה, סי' סוף ו' הלק סופך חתם בשףת נם כתב כןכי
- מ'[, סימן יעקב שארת שו"ת ]ועין בזה, רבריו את גס הביאולא  

 טוהדת דנבלה לפעות יש האיך הקויצי, ע"ר ב'( )אות כ"א בם"ה(
 ליתן פוב .ותר חא במכירהי ולנכף בנתינה לנר תורה אמרה למה א'כלכדצים
 ראיתי שוב קנ'הי סימן א' בהלק המה הן יצחק יר השו"ת רברי הנה ?לכדגים
 בזה, רובה שהאריך זל.ה מברעזאן הנאון בהסכטות סיכה עמ'ס היאצש תיס'בס'
 יהזקאל בית שףת ועיי' רפה.ח[, דל אהי"ת הגאון של בקונפי א1ם עור]ועיי
- ג'. א:ת בהנ"ה קע'ז סימן ד הלק יוסף וטילקפ ליג,שימן  

 סצאףו ביום, וא' בלילה א' דהל"ל הדקרוק ע'ר י"ד(, )אות וטםו(
 רמב'א דברי היפב יתחשב ובזה כז, לתרץ ניכ שכ' א1למה" *חשק הש'סבהנ'ה
 פשו, הר דא'כ שלשית סע:דה א'צ רביו'פ זו סמשנה ראי' שהביא תקכ'פבסי'
-וזיושק,  בלי5ה ואחת ביום אהת : בזה'ל כ' "שלטה בטלאכה )ווילנא( ובמשגיות 
 דברך פתח טקשום בריאשא יום. נקפ ב*לה הוי ראשתה דסע:רה דאע"גנלע.ר
 בקצה סקץד בעי דא'נ ב*לה וא' ביום א' דוקא דלאו לאא1פחר' א'ניאיר,
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- עכ*ד. פעתית,4ר הי הכל רבין כיון יצא א ביום סעידות נ' 5פעמי' דהוו יום מכעור "חגקמית  
 45וש לעהשות טתייב נ"כ השכל אש* מצוה דעל הכאט נ', בטום'יו(

 לכלי אחתן בקונפי גכם שנ"כ אח'כ מצאתי ע"ש, במצוות*: קיושנו אשרלברך
 קס'א ובסימן ח', אית ס"א ס'מן 5רור קין ש:'ת ועיין ף, אות ה' ח5קחשןה

 ט"ה וכף החהב ה*בני ש'ב ירירי מככור 5הרבר ]ונתעוררתי בזה, נ'כאשהאריך
- ש4יט"א[. נרוו"ד הנאבדפ"ק רבעו חתן רי וריםווא5ף  

 אש:ב כום, ש'עיר צייך אם י:ם אצל קידוקש ברין כתכת* ס"ני במי'ח(
 זל.ה ט*אפשיפץ הנה"ק כי שהביא קע"ה סימן מהדיק סהרש'8 בשו"תראיתי
 שיעור וא"צ שתהתו כהיך קטן צליחית על יי"ש על ביש לקהש לתל*ייוצוה
 ה8 וכדאי זצ"ל, מלובלין הרה'ק וגם זצ"ל' טקאמינקא הנה"ק נהנ וקטס,

- עי"ש, כיס, ש'עור כוך' ושכר ביין ורהקא היום' בקידווש עליהמלסמוך  
 ממתינין טמ*א בוקן 5מה העו5ם קושי' להר'ן כרעבתי ס"ה, בפי'ט(

 בזמן, ת5וי פי"מ דבבן מיצום ט'ר, טפיתין ומורה סורר ובבן הרנל, ערבט.תתו
 זטנו ש5עו5ם טמרא בוק. ס,צא"כ ענשו, של זמנו יעבור הרנל ער יטתינוהשפ
 נ'כ שמ ו: א:ת קי"ד ברף :ראיתי חטרה" .כ4 הנהטד ספר לידי ה4ע עתה.ה:א,
 אויא5 בנין בשם לתרץ שם הכיא ועור הגדזלה, לדעתי שכרנתי ושמחהי כן,לתרץ
 אין טט*א בוקן אבל ימחיל, שטא והייושי' מהול, לו מוחל האב אם סו'טדבבן
- זדו"ק, להמחין, יכורג' וויכ לטוול,להב"ד  

 הספירה, בימי חרש בנר ללבוש אמ בענץ הארכתי ס"פ בם,,יושר(
 : שהביא ואיתי תה"ר( לבע5 ותשו' הלכו' )והוא יושר 5קפ מ' לידי המעאח'כ
 בגדיפ טתקן הי' לא לעצמו אבל בעומר, בל"נ הדש בנד לקנות באוצפחךסותר
 אב5 חדש, רבר כל להלביש ט:תר עצמו בעוכשי ובלינ סיון. ר"ח אחר עדלרב5,

 לו אין אם אפי' בעומי מתיר ה" 5א סשתן, של חדש טצנסת .אפי'5הלב"ש
 הי' סנעלים אבלטשפת,

 מה-

 5י לר~ץיר רצה %א לו, אץ אבם בעוטר להלביש
- עכ"ד סיץ, ר'ה קודם בעהמר ל'ג אחר שלי טרבללושך  ראיתי זה ולעומת 
 שבה טאינאר חדקש טנהנ דהו(ו שכ' ל*ה( פרק )סוף ג' מאמר דוד זכרבס'
 דא*כ ונ.' העוטר בשי יצההיינו לברך שלא הראשוניס אשערו 5א אשרמלבם
 פמי, לן חכרר ביהמק'ד דחרבן הסצרים בין מרן 55מור יאין שהחינו, מברכ"איך
- ע"ש. ומציה נגיד הרב סדבריוכ*נ  קץ, מאמד חשב אפרם עויית בס' או5ם 
 ההריף הרב מכגוד נתעוררת. ולזה ע4"ש, הספירה ביטי שהחינו מברכץ ד*ויןכתב
- יצ'ה גרמיד פק"ק חברא דש"ס רףם ניי, פאללאק טשהטףה  ת548 המל ולא 5כם 5מ"ל התוס' קואר' ליישב הבאש ע', בסי'יא( 
 לנא לא לכם טצר רק מצהב'ע, הוי ולא רטותר מ5 בס' דנפק"ס טצהב'ע,דהף
 זה דדבר שנ' פ' סיטן א' חלק יצחק יד בשו"ת ראיתי תתה עיהש, וודאידבעי'
 האאר האם לה זיכתה שההורדה ממע ספק בו א4"ש כל בעצמך דרנע אטיתי,איפ
 הדבוים, 5ה4 תאטר ואיך ? טקה"צת איפ האם אשה בו יקדש השם שלו,שאיוו
 - בעיני.ופהצום

 בטגורה שגתרבה בשטן 5הד5יק מתר דדך נהא ב'(, )אות ע"א בסי'יב(
 ושהורר ע*אן ק"ח ]קו 5מ5ך טעאר בס' עי' ? נסים ממעוצר, לידנות אסורוהלא



 יוםףננזישנב
------

 נש ושחשה בטה רק אשיך נסים טמעשה 4הטת שאסור הה נ'ל ? ונ נהץ,נע
 בזה המקדאש עבודת לבפל אשלא נבוה לצרך הנס נעאשה בנ'ח אבל הארם,לשוך
- או"ל[* סים' חיףד טבץ פני שדת ]תח' ראשאץ,אששיר  

 פארצעלאן טשפים אשרצכפ נרזל הכלי ע"ד נ'( )שת ע? במי'י0
 מנהנו כי ל'ז, סוסץ )רופי'( טושה באר בשו'ת אה'כ מצאתי ליט', צחכי'אי

 טבפנים נח4ם למלאחע הייט קל ליבר א! פעטים, נ' הנעלה ע4 כהם5הקל
 ובמעיכת צ'ט סי' חכמי' דברי בשד*ח לעיי' תי' מגת"ן, א1הבליעה היכאומבדצץ
 היא מ להם נתודע או* להווי', הנעלה עש מקילץ וטוא-שויא כקש, אותהנעלה
 שבסו18 בתושו' ה' הלק חים בן השר ליקופי ס' ]ועי" ע"ש, טתטתטץ
- ר[1סיפ'  

 סופו אשם על נהרנ ומורה סורר בן למה הקהשי' ע'ר ע"פ, בסי'יד(
 מעלה ושל ב'ד דשאני ראשית הקרבן כתי' הנה שם, הוא באשר כתבוב"שטעאל

 זצ'ל קערעסטר והגאבד"ק רבה, לבראארת בים'ת נם כתב שפו, ע"וש רניןקשאץ
 אשהוא ית"ש אלקי' החט שם' ,הוא* באאשר וכר אלקי' שמע כי דז*אש בזה8י'
 לסף ילקפ ]ועי' גמו!ים ברהמים ית"ש שדיני טשד ע"י נידון ולא בדינו אשםוף'
- ר'[. אות ט*ה סימ' י'זחלק  כלל התחיל לא דיושמעאל החש8ת"ה תי' ועל 
 א"8 וגינב עה'פ )משמפים( החרש ארז לוח בם' ס"ש ע"" עבירה,באשום
- במיו. ונמצאוטכרו  דרב סרגניתא ב8' דבחם אריכות שי, הקהשי' ובגוף 
- רפח*ה.עהית  

 : ש:' החדאש טביט בס' מצאתי היא, מה אנדהנס ע"ד צד, בםי'פו(
 יאח'כ זכר, הוא ואז שלו, הזכתת מן ש4 השתן והוא מעיתועיו מוציאלשע8ים
 דאינו קרא הצריך נקבה, ווא ואז ש4, נקכות ע" השתן ויצא הדברנאשחגה
 -- עי'ש. דיושתנה מאשום הזכרות, מן ח' ביום שתן שמוציא אע8"י שבתדוחה
 נם אה"נ נתעוררתי ל'ב( )בסי' שהבאתי נתנאל יקרבן אלטי חרי'טולרבוי
 )בעהמחשס קנ*ה האללאס האבד'ק נ9 צוקער שלטה מרה תו' הה"נ הרב8וששב
- ,שלטה(.באר  

 כ8יו, את יאשא לא הנ8הש את לשהינ כהן בענין הארכתי צ'ז בםי'פז(
 כה'נ להיות משה יטל הי' לא דמה'8 שכ' אברהם מאסר בפ' אחיכ טצאתיהנה
 כשופך הף ז'ל דהטוציא התשובה בתוולת עי"ש*-]ובס*ש המצף את ושהיגעל
 מאטר שתי סטיכות הימב טבן הי' בזה כ8יו, את יאשא לא נשכ וע"כדטיפ
 לי אטף ואם שליי במילה נסתכלתי לא מיטי ב'( קישח )שבת יוסי ר'ח51
 ולא במילה הסתכ,ת % נזהר שהי' משום והחנו עולה, אני 5דוכ' עלהחבוי
 יטל הי' וע"כ דמים, שפך ולא הירת, לח8א בא הי' לא א'כ רורור ליהבא

- ורו"ק. כפים[. לנאשחותלעלות  
 הנאו' קוושי' ע'ד הארכתי קי"נ. סי' ובסץא יו"ד( )אות ק'א בפףי0

 וצינהי רגרקע, לר*קיר בירו הלא שבוק רוחה פסח מדה ש*ל דהפש דורששה
 וכר הרה"נ ידמי שתי' סה בם להוכיר ודגני מזה, שמדברים רובה 58ייםעל
 אשאע רמי דאף יצחק בית בשףת דטבואר )בודאפעס8(, נ4 וועל*ן ישואלטו'ה
 דשפהי *וף פשח נבי א'כ בקרב', חחב עלה אם אשי'ה שדאי' 6טר קיקעלו



שמ ף ס יי זי נג

 בציצית אבל בקרבן, חייב אי לירווצל" עלה אם ט"ס ק*קע לו ארן אםל"ת
 עטעל מהי'ש שושת )ועי" וררק, רוחה, אינו 1כך לנסף פשור לפלית 8פקירראי
- קכ"נ(, סיס' נ'הלק  

 ש'ב אותו נבי דפסק" בהא הקהצ" ע"ר מלין הרבתי ק"ד בסי'"ח(
 נבי הף מקולקלי', מעשיהם ררוב טעפונם אחרהם לשחופ טתר ששהפידחשץ
 וצם אשחבאתי וצ'ל מאחה'נ וקני דברי הנה בה'ר, אזלי' ולא רעיל'מ הואלאו9ב
 ספר בנמר ועהה קצה, לעפ' בערנוי מ'ט סימ' אף' קול באוו'ת נ.כנרפפ.
 רוכא איכא רהתם והי' ל'ה, סיפ הים בן חבר ליקוטי בשו'ת נם הקיאף'סצאהו
- ודו"ק, ברעויל"מ, רסהמרי' סצינו לא וכה"ג יבוה שאינווחוקרע  

 לעיי' שם ציינתי העמים, לשנות לסנות בענף ב'( )אית ק"ו במי'ימ(
 וכותתי ק"נ(, )סיפ' וצר'ל הרפום, טעהז יהוא ק"ה( )סימ' חר הלק יוסףבוילקם
 לבריאת מוני' אנו : וצ"ל הה"ם בעכ הגאו' מץ בשם )בהנ'ה( שבם מ"שעל
 טשיה *רה סנין טילת' בתש שכוהבי' באים מקיוב הדעוים כאחזם ולאעולם
 לנפשם נמלו כי להם א:י ישואל, באלקי חלק לו שאי' עלי' והוהם וכותבהמצף
 ה?'ד חויק מהר"ם שו"ה )ועיי' עכלה"ק, להם, סה והכמה מאסי ה' בתורחרעה
- קע'א(,פי'  ההירש,- בר"ה ע"נ י"ו רף )בא( משה בתורה הרבר ונרפס 

 בכמה רמבואר הא על האחרונים קושי' הבאהי ו( )אות ק9י בטי'כ4
 יהי' לא אמאי האבני איסו' רק רהוא אמוה טר' פהות פהות רמעביררכרע"
 עי"ש, סה'ת אסו ח"ש שבת רבמלאכת הסוברי' לדעת ח"ש סצד מה"תאשר
 טהגאו' חדש תי' נ'י וויים יעקב יצחק טו' נפלא ובקי החריף הרב הראמתתה

 מקודפ א'כ רהתאה, תולרה רהוא טהללמ'ם רכן הוא רטעביר זל"ה,רפלאצק.
 אינו ה"ש שוב וא"כ טלאכה, ול"ה כ?(ל ד"א מעביר אסיר ה" לאמ'ת
 הסרת בם' ]ועתי אכילה, איסורי אלא ללטור אין הלב רפכל כיץ מה'תאסו
- ובוה[, ר"ה ע'ר( ס"ב )ףף"שראל  

 לברך רטותר תקנ"א ס" דער"ע דינא הבאתי בי( )אוה קי"נ בסי'בא(
 סה אה'כ ונזכיתי עי"ט, ת"ב לאהר זאת פף ימצא לא אם רגוצרים בץשהחיינו
 ישר5יעו סטך על ג'כ חדש בנד ללבחט נה"ג לו מותר אבם להסושקשאפמעתי

 עי" אשניהם, ידי דיהצא חדש בגר *בער' אם רר"ה ב' ביום בשופר )כמוזאת
- ברבי, לעי" וראוי' י"ב(, ס9ק רכ'ה סי' ובאה'ט ת'ר, סי' אי'השיע  ועי" 
- לזה, השיך א' ס.' חאו"ה סופר שבטאוו'ה  

 באשסחת שאפר ההפלא"ה בשם החת"ס מ"ש רבר על ק"כ, בסי'כ"ב(
 זאת רהינייצ ל*בונא, קודם חירודא רותח בסכין באשהט ר'ז דאטר בחאפורים,
 סצאתי ? מדנפאויי ולא דשמואל סשמי' זו הלכה אננ" חהרי רבה, דושהפי'מהא
 ואנכי בזה, נ'כ שהרניש ומענין( )ר"ה לפוחם )סערענפעם פנחס נבעת בם'עתה

- כתבהו.רגלע9ד  דהטונה וקפי. ענוש נמי מר לרבה אמר ראביי שם ומ'ש 
 טסיעסייפלץ טהו*ם ע(הנה'ק טאיר רר' מרנניתא בס' כ'כ הגה זירא, לר אהצחטבמה
 ובסקומ.- בר'ה קצ"ו, סוס'י האו"ח סופר חרעם אי'ת ועיץ ע'ר[, י'ה ]רףז"ע

 ג' פיפץ' אנו אין מדוע הקהשי' ע"ר כתבהי נ'( )אות בסי,_קכ"אכג(
 באפדהתם אח'כ מצאתי עייש, מספק יו"ט ב' עושי' שאנו כמו מספק,ספיחת
 וצאפ העוד לטקדש, זכר אלא שאינו כית כ'כ להראפיר אנאין מפני : וכ' טאאהק'



 ף מ יו זי ננשמ

 בס )חיי ב", לח"תף' ואתי עצרת ישל בעאפ מ'פ עם ימע עהר א' יםושעה
 8פ' היקר לאחי ההדש עומר טנהת ובס' הקע'ז(, אות א' חלק המנהגינםפעמי

- ואכמ"ל. בוה מכ כתבתימי  
 דלכאוה להשיב, יש זצ"ל, הנרעק'א על הקהשי' עעד קכ"ג, בסי'כד(

 כיון לאורה להשתמש אסור איך א"כ כאוק"ל דקימ'ל דכית להקשות הי"לעדיפא
 לו י"ש שוולק זטן כל מ"מ דכאזק'ל דנהי אעכ"ה בהרלקה, ה*צוה קייםדכבר
 וכוי, טצוה ביזף מאים לאורה להשתמש אסו' ומשףה להמצוה :הטושךחייכות
 יצא לא ההד,ה בשעת אשטן ערעיר היי לא דאם תרע"ה בסי' מבהשר הלאונם
 דכל דפאויטא ועכ'* ולברך, להזור דצ*יך ב' סעי' תרע*ב סי' ב*ר"ה המבוארוכפי
 כ'ז לברך דיש הגרע"א כ' ףפה להמצוה, המיצך לו יש שרולק הערעורזמן

 רכ נ'י, קליין משה מו"ה וכו' הה"ג הרב סחו' ידידי העיר )וכן ודו"ק,ושדולק,
- יצ':(. גיאסווארדיין פק.ק צדק,רפועל  

 הלא הנוכה ימי ח' ע:אש" מדוע העולם קושי' ע"ר קכץ, במי'כה(
 דנקרא בראשונים מבואר דהנה עוד, שמעתי ? ימים שבעה על רק ל'ה דשמןהנם
 ל"ה א'כ בכ'ה אלא חנו שלא כיון דלכאוי הפר"ה וכ' בכ"ה, שחנ: ע"שחנוכה
 כל חנו דבכ"ה אלא קטדליקינן, ב"ה מא:ר :אנן כ"ן, לא:ר אלא להד4ק*צי
 ה*מב'ם לשיפת והנה למקצתו, אלא היום כל חנו שלא כ"ד טיום לא*וקיהיובם

 נם הדלקה מצות עליהם הל ע"כ א"כ כמשמשי היא רמנורה תמיר ה'ד?(פני
 מישעה כ"ד דיום הדלקה שיעור שמן מהפך חסר נטצא עשה כן ומסתמאבעם,
 ערונת בשית ]וכ"כ ודו"ק, הראאינה, בלילה נם לנס והצרט הלילה, עדאשהט
- במרום[. ר"ר אל פימן חאו"חהכקשם  ע'א סימן יוסף גנזי שו"ת ועת' 
 ! ב'אות

 בוה ולציין להוסיף הנני :דעת, תר בענין ס'ה( )בסי. מ"ש ע'ךכו(
 הדלת פרעחק ראין בהא נעי ניפעלזאהן בניטין מ:"ה להנאק ונפיק נמד בס'עם'ש
 כוס מיטת עד וממתינין הסדר, בתהילת טיד שמורים( 4ל אשרוא לזטר)כדי
 טאחם חושאר' אין וע'כ שמוחם לי5 דהיא ו~ירי' הזוטת, נשלס דאז אלא ?רביוך
 המיש. טס לטענ להמנהנ נ"כ הפעם דוה שם הביא יצחק קהלת ס' ובאשפ ןסכנה
 זתות ההשש לבפ?( תחבו5ה נשכ הוא זה כי הנביא, אלי' של כוס אודשוקוחי
 אליעזרן "דמשק בשם אשר פסח של ]ובהגדה עי"צשה, והמויקי', הסכנה טןומתמל

- ואכ'מ.[ בזה, הארכתיסדרתי  
 יחיד לבית ס'ת לפלפל מוהו אכם ע"ד נכבהית, כתבתי ל', בסי'דך(

 בלוהם נהום משה מו'ה וט' הה"ג הרב יריי לי היאה '*וב ט, לקחתכדי
 מאח, )בסימ' וה בענין נ'כ שהאדיך זצ'ל הנאון אכיו למר חשעחכפ בית באע"תנ'י
 שהיתה הגרולה שערורי' ]אחר יצ"ו נרן"ד ק'ק עירינו ופיה עח'ש.- נ'ב(וס"

 לדותת קבוע' תקנה הבידאצ עשו ראל[, ס"ת כטה בפרהסיא ונתבזו תרפ'ח.בשנת
 ידו המשנה וכל חכמים, הסהשנת כפסק טביהכמס  ס'ת שובם עהף  להוציאשלא
 ונה.- התחתעל

 אי' חכם העיט אח"כ בנפ, שוהות ח'ב ב*עם הארכתי מ"ב, במי'כשח(
 שנה לביתו יד?' דנקי להוי', יציאה מקיש כי ועתה, בד'ה )תצא( השל'הלטיקש
 לאכי נכנס" דכהנים בהא מ"נ( )בס" ומ"ש עיי'ש.- צחפי' י'ב ננד חודאש"ב



שנה י1םףצ3זי

 הלי )על זופא פתחא בס' נם הוא הדבר כתב הזה החזיץ כל 'הנהשבתהמתן',
 )בסי' הערותי ואשר ד"ע.- אער רע"ק הגאון בשפ יו'ד( )אות א' כללח4(
 המזיקץ, מן להגין כשאומרי' בין לחלק יש לכאורה הנה מעבט, ויהי אטירת בעניןקטיח(
 אריכות )עיי' היא טעמא חד הנראה לפי אולם ! ידינו טעשה לברך סשפםאו
 אכי"ר,- ויברכט מעש'י יכוק והי 5דדי'ח(, ליקופיבס'

 שליט'א פוקם בנימין מו"ד וכו' הנאון רב.נוטכבוד
 יצ"ו. גרוו"דהאבדפ"ק

 אימ אב דכיבוד נ": דסנהררין הש'ם על מ"ה( )בסי שהשר מה ע'דכיפ(
 .בהו"ל ששהה זמן על נענש אבינו דיעקב יץ במנילה אמיי למה וא"כ בב"נ,טהג
 שנענש.יעקב העונש דהא ליישב, נ"ל ? ע"ו נצפוה לא הא אב, כיבוד קיםולא
 נתכסה יוסף בט הי' יצהק מאביו נהכסה הי' שהוא השנים מספר שכל מההוא
 דב14מת אב דכיבוד העון בשביל לא ליעקב המע זה דעונש י"ל ולפי"זסטנו,
 המע .השנש אלא עדיין, נצטיה שלא כיון לעונש ראף' הי' ל~א זה עץבוצבל

 לכבד נזהר הי' בוודאי שאז אביו אצל יושב הי' אולי ורק אהה עון בשביללו
 פל על נפשו שמסר כמו יתירה בזהיתת זה עווצה והי' נצפווה שלא אףאביו
 יהא בנו שיוסף כזה בעתש להיענש יכי הי' לא ממיל4ש ולכן המצותשארי
 אפשר אי אהת במצוה נזרי והי' צדיק שנצטער שבדבר ביוינו דכלל טמנונתכסה
 נהוניא ר' גבי ד"נ ב"ק בש'ם לנו כמטופר רבר באותו להיענש יבשל בנושטם
 נוהר שהי' שבשביל עליו חנינא ר הי' דבטוח פיחיןהופי

 לחפו-
 ל,מרך בורוה

 בצמא, שמת שם כמסומר לענוש ראו שהי' ואף בבה- ינוק שבט אי"א רגליםעולי
 בנו חהשתא שם ההוס' וכמ"ש ארענש אי"א אביו בו שנצפער דבר בא:הןאפי"ה
 להענש . א'א נופו שהצדיק כ"ש אביו בי שנצטער בדבר להענש א"א צדיקשל
 הי' וטואי אביו אצל יעקנ 'ושב הי' אילו ולכן בעצמו, היא בו שנצטערכרבר
 ויאבד יתכסה שבנו כוה בעונש מהיענש יעקב יכול הי' לא ממילא לככדונזהר
 הי' אם ואף עצמו, היא שיכיצל אפשר הי' לא אביו לכבר שנצטער דבדברממנו,
 בעוגש להעניוצו ולא אחר עונש לו ניתן הי' עט, איזה בשביל לעונשראוי

 הצפער לא שמפילא מאבי: ה:א נם שנתכסה השנים אותן כל ורק בנו,דאבידת
 העונש אבל במ, דאבידת בעונש להעניש: אפשר הי' אב, כיבוד מצ:ותעל
 ורא" אחר, עץ בשביל כ"א אב דכיבוד מצוה הסרון משום לא באמת 6ניתן
 אפשר איך אנ, כיבוד מצווה חטרון בעד לו הגיע ושהעונש אלא דאלת"הלףברי
 לברוח עליו צ:ו עצמם שהם ואמו אביו והסכמת עצת עפ"י היתדו כריחתו האזה

 וה לעונש מקום מה נמי ובלאו"דה מהול, כבודו כבודו על שפחל ואבמעק~יי
 פקוח בפני שעומד דבר לך ואין אביו אצל להשאר נפשות סכנת בזה שהי'כין
 סכנה במקום לעמוד דאסור איכא נמי חובה אלא לברוה הי' רשות רק 41אנפהש
 מצעת הסרון בשב.ל הי' לא יעקב שנענש דהעונש כמ"ש אע"כ לבחה, ווובהומצה
 להגן פאוה זכות כדאי היי לכבדו נזהר והי' אביו אצל זאשב הי' דאם אלא אבכיבוד
 נהי אביו אצל הי' שלא ועכשץ אהר, ע:ן בשביל . אפי' בזה עונש יקבל-צלא
 .יאר' סיהצב ונדבהע תי, יא עליו להנץ זכות נם אבל כ*ם, בזה הפא%א

 תץק*- אאג בפמלהדאייארא



בב2=-ו- --- יוטףגנזישט

 תקנו דטאייה ט'ו ס" אושח הפו'ז דבף על נ"ה( )בכי' הקשה ואשר (ל
 5אדם דנח סהשום ישרא5' ,א1עשנו בהיוב ולא בש*לה טי עשט א51א ביכתלברך
 הי' באטת הנה ? לכבודו שבראט אלקינו ברוך אטר" אט איך ואשכ נב*א,א1דא

 ברעת וברא נפשווע בורא נמי יברך לא דא*כ הנ"ל המו"ז דבף על להקשותיכי
 הפעם דהא ביותר, נטניכם הפו"ז דברי לרעתי אולם ? בכלל האדם שגםצבות
 סכנה וע'כ דהזכיות, על מרצים הם דעכיר:ת מ.צ:ם גביא שלא דנ-ח ונמהשנמנו
 כשהוא ויה-ד יהיד כל ולכן המה-ב:ת, בעביר:ת יכש? שלא א1נברא לאדםהחש

 דאין הט:'ז שכ' הוא ובהא לפניו, הקרובה הפכנה מן תטיד 5דאוג טחויבלעצטו
 ומחזי ה*4מיית, בריאחו על הוא טברך דבזה כיון ישרא5 שעשט בח?ב5ברך
 אבודאי הוא ובטוח לפגיו הקרובה לסכנה הועהא שאיט לגבר עצטו שטחזיקכיחהרא
 היצר מרשת תמיד מפחד אדם דאשרי באמת נאדה איננ' וזה יצר:, עליוהנכר
 לההיא ונן לכבודו, שב-אנו אלקינו לברוך ה:א דמיון מה אבל לרנלו,הפמון
 הפרטיית בריארע על ולהחץת לברך בא דלא פובות, בריות וברא נפק1ורו,דטרא
 שבוודאי לצדיקים להנלל להחזיק הוא מחיוב שבזה כלו, יו1ראל כלל ע5כ'א
 הש-מיות בריאתו על דדוקא ע"ז, וליוהית לברך נאה שפיי ו5כן יצרם, ע5יחנברו
 ע"ז התום' קישי' מיושב ובזה כמ"ש, לברך נאה דאין הוא ישראל דעשטכההיא
 לעו5ם באוו לא הטאו שאלמלא לאבותינו טזבה ונחדק בואו שאחז"ל בהא ה'דף
 שלא לו דעח אמרי' והא לעולם שבאו על פובה מחזיקי' דהאיך תום' והקשווכד,
 הלילה אבל ע(הרות נאה אין שלו בריאהו על יחיד כל דדוקא ולם"שנברא,
 ע5 כן*טר

 הכ~
- אמה"כ צדיקים כו5ם ועמך ט5ו,  דבש נהלי בס' )ועיין 

- ודו"ק. זה(. בענין נכון דבר שטימט"פ  

 האבדק"ק ניץ דייטש מ12ה מו"ה וכו' הנאון הרב גיסימכבוד
 יצ"ו. א ק ד א ב אם

 לנ"נ, מהני לא דתשובה ראמרי' בהא י"ה( )כסוסץ הישי' ע*דלא(
 להלק, ד"צ נ"ל ? תשזבה יעשו אולי שנה ק"כ התיבה ע,1ה דנח משףנוודוי

 לטקום כעבדים דהמה משום ונא לעט"כם תעבבה טעיל שהרנו הפברא י51דהפעם
 ואב למקובם בנים נקראו ישראל משא"כ מחול, כבודו אין כבודו על ו1טהלום5ך
 אדם בין אבל לפקום אדם שבין בעבירורו רק שיך ווה מחוי, נב:דו ע"כשמהל
 לומ- שייך לאלהבית

 צר"ל ובע'כ ו1רזי אדם הבמ כ5 ה" ט'ת קודם :כפרט כן,
 דבכלן לומר )ואין ישראל, דין אז ה" תורה שלמדו ולבניו לנה דהיינודלדדצראל

 העונש עם הקב'ה סמתין בכ"ז המקום, טד נם חוטא להכירו אדם כין שהיאעבירה
 ה,ש לפןוע, מטהר חבירו ננד האדם שחופא מדה על אבל אפים, ארך ע1הואכמדרץו
 בשר ננד שחפאו מחמת לפני, בא בשר כל קין : הפסוק ב:וונה זהלהעסים

 העו5ם פן נאבדו שבעבורו המבול דזר הפא והנה לפרוע(, למהר הקון באודם
 חטס, הארין מלאה מ כמש'ה והחמס הנזלה"

 דינם גזר נהתם לא חכז'ל ודראי
 ץשפביא קש5 מצוה חיטך במנחת ]ועי" לעכו'ם, גם תשובה מ:עיל ועאז הנז5 עלא5א

 חילוק יא1 אם טעורר תם בברלה, השבה מצות בנכרי אריך אם וחוס' רש'יפ5תתת
 מ-ושהא5[, טי ש מנמי גףטו

-  



-

שט ף מ ייו ן נג

1
 יטהלע(

 שחי
 א% ושז וף8 ה9ם פהי וש אפי נץ0, )נאו

 לא אשוה והשרה איוע נחל רר' חלמא להסהפק "צ וקרקע קיקע בל דעל.4ם'
 קרשף' על י-ר 8שק קץ מימן שפ*ד ביו"ר הפרמשג כתב כבר הנה ? עולמית בהיצע

 ארוע, נחל ההש המקוש דל8א הריעה בחריא%ה העולם כל אראסרו מקינוןמהרשש
 האה' וארט בהוקה שאי8ף טקום הש איתן דנחל רוצח מהל' פ'פ הרםעפ4

 י"פ*- פימן א' חלק השדה פף חצו"ת ו1"לרץה,
 אש8ע ישטע האוטר דאנוי' בהא ל( אות ל'ח )בם*' העיר ואשרל'ג(

- ? שמו"ת קור" האיך אותהמשתקין  ]אות ה' פרק ברכות למאגית תפאש ויי' 
 81ה עי"וש, הפסוקי' שטפ*' בהלל כמו שרי אמר רבררך לבאר שהאריךתח[

- ומוהר. ארר, דרך ג"כ הוא בעיטת הפרשהשקורא  
 אלקיט ברוך אחה"ת סברכי' אנו האיך נ'יה( )נס*' התמוה וע"ךל"ד(

 ןי עישני שלא השחר בבדכת טברכ" שמשו"ה כ' הפו"ו הא לכטדהשבראט
 3יקרא טטשם בנועכפ שפי' עפי"ס נ"ל ? נברא שלא לארם דנח משום שלילותבררך
 חכהל יצררשי סה ז"ל הודיב של ד"ק עם לה', קרבן מכם יקרב כי אדםהמטק
 האטאר המין שש כי דטכם על קודמשתתפללו תאכלו לא הדם על תאכלולא

 תלף' ארם של אגפשו דם רביעית ע"ש ארס, דוא השם שורש אדםשטקרא
 באש לברא רביקא שהיא התפלה ע'י לו טספת האלף אות רקבו

 סרוסז, הדצ אר8, ולא רם רק הו*ש ויהשם כ"ז הרבם על תאכלו לא חהווב'ש,
 אטיא ת8לה דוייט לוף קרבן טכם יקריב כי הואי אימתי אדם שם ר'לאדם
 ורשץקרבות לוובור תפלה ש8 יורה כאשר להי נפשו התקרטת תם קרבןבמקום
 הארפ כשנברא והנה עכ'ר, אדם, שמו יקרא אז נפתלתי א' נפתולי בה'5ירבק
 לדצדות אין ארם שמ עליו להקרא ראוי שלא ועד הארם את אי ויבראכהי'
 ב8*או איט פמר שלא שרבר פוב כי נכתב לא שני ביום רש"י כם"ש הבריאהעל

 על לביך טכל ל(א אדם בשכם להקרא ראר' אין התפלה קודם והנהופובו,
 ב58 חהשה כבף' נעאשה שארם ויען לכבודו, שבראנו על להקב"ה לרצדות"צ אום* שם עליו וקבל ההפלה נגמר כבר רסדרא קדיא5א אחר טשא"כהברשת
- הזה, כסרר יום בכל לעשות טהמן ע"כיים  

 דונ* כא%קיבלו דשוקה על דיבדך ג'( אות נ' )בסי' שהקשה דםהל"ה(
 בסהטה אטנם לעוציתן, עובר לברך צריך הברטת דכי( משוכם חל באירוסין,כמו
 תלשב סי' ש'ח באייע )עיץ המצה גמר שלא כ"ז לברך אמיך המשך להש"צ
 וקבלו להעט שנתט מכען צרקה גבי ואיב הרמב"ם(, מדברי ווצא ומנ"אבפוץ
 דגאיאין אאגטרה עד ד~טיצך להמצה ארש אירוסין גבי משא'כ המצוה, כברעטר
 דטשם אריטת נ"ד סימן האו"ח סופר חחבם קוו"ת )ועי" ודךק, לברךי שפירושריך

-ר8ה*ח(.  
 טזלה לקיהצה השי אש ראם ה'( אות קא )בס" שהביא הטו"ז ואורותל'ו(

 היבני אות* הקאשה קאטאראן בק'ק רב עוד בהיותי הנה קלוע לקרווצה להשתמש פפיטפב
 די-ש דב*הוצ דתרבה טה ע5ףד, טסר'ונ נ" פאשקעס ליב מו'ה פפורסם צדיק בתושגדול
 שצגאטש סופב הא פ'ר(, משףעא )בבא חול בה ישתמש אל קודש בה אגשתטשכ*

 אשלא רבזה אז, לו ודהצבתי ? כלל תנשא טשלא הראשע מבעלה קפןלאדם
 נ8 1%צ ביבדה נזה הראאצן בעלה ע*ש עד"ז ונקראה לאחר לרגשאדצהה



 יימףגניישנח
 ונו' הדייף רגביר האברך הרב ש'ב ת" )וכן הראאינה, לקדוא8ה בזה ה8ימשהלהו4ה
 6ררא" ניץ ט6י רוד היים אברהם שואה הגאון ש'ב התן ני איללטשנן "8ראלשלאה

 8,8איכ נרולה, לקדואוה ראו" אימ אם רק התיר לא דהטףז ועיילהאבי5הש(,
 ישל גם -- ית,ק, הראשון, לבעלה במדתתו ששוה א' אדם תדטן ח348שן

 בושאת ט'א8 עוד עיי' הפ1'ז דברי ]ובעיקר ואכט'ל, כ*ח, בפי6ן האמשמאעשיטהוש
* כ"ו[, פי0ן ישלשהלחם  

4

 8שש אברהם מויה ו-מפורסם הזנק פאר השון לעיה בתו8'*ח4
 תפ8ל לנבוה אתק לאסור קרא למ.ל : קהט" הבאתי קלץ( )סיסן ש4פאאאקל
 א' חכם ?-ורמלרמ גול גבי כטו המשה בא עבירה טחמת כאן דנם שצהב'עדהר
 יל6י' דטתמהבשע חדתא, מלתא ולחדש לתרץ דרצה אתנן( )שת חשא נילקהשנלעי'

 מול אף תקנתא לי' לית פפה מה דפסח דינר' נזול הפסה חשת נעל5ירגאתם
 דדושל פארם גזול, אף פסול פטח, דפסול ורכא דוקא א'כ י, בפוכה נדאר'שו'י

 0איפ 6סחג רנל חסר )רק כשר ומטח בו, פום*' מומי' דאין בעעש אבלטצרג"עי
 בעוף אתק לאטור קיא אצפרך א'כ בו, 6וטל אין טצהב"ע מם אבי4סחחשר
-עכ"ר.  ניכ זה תי' מביא והו4ו שערים בית שו'ת על )שם( צאנתי כבר אבל 
- 8'ה(, סימן אי הלק תלפיות בתל )ועיע בדבר,ופלפול  דאתק סג" ובאןקר 
 ומתוקים, נפלאים רברם קכ"ב( )טימן ול'ה הנה'ק לוקיני ארי' קול באג"תנדפם

 ניחוח ומדפים ריח מתנים ומשמחים, טאירים טפנינים, יקרים וטחודדים,ר.מדים
 המחבר, הרקח.-:.ין

- . - -

 ולפני .כמותו' תיבת אחר ל'א[ ]חוורה מ"ב ק ברף ו לתקןמעות
 אש כאן דעאון מונת ונם רשי, בכוונוק בחר ]כנ"ל י בנתתם חסר "עכ"ד,ה.בת
- -, כטותו[1 ש"א ששלוהו בתורה הפעם עור דמצימ להראותאע'א  אחיט 
 ]אטור, בנתים חסר ,לא' תיבת ולפני ,ישלכדה"נ' תיבת אחר 1'( )אות ע'רבד;ו
 נושורה ר".ל: ובדף דשלכדה"נ[.-.- מודים דהכל הכרם כלאי במתני' חנןוהרי
 אבל 9 למלקתן עכל דלא : חטר .דסופה", תיבת לפמ לש' .צריך תיבת אחרכ'[
 רלוקין דם'ל ט"ד דאיכא נץ דיבטות הביא_נמ' כ-ב בהל' שם השה יהאלק"ם
 ולפמ ,אחר' תיבת אהר ה'[ ]שורה "ר יל בדף ואח'כ לאו.-,י עלוש6יר
 נפק דשיר להפקיה בירו וטווזה צהגית בשלמא ]וא'כ ! בנהיים חסר %וה",תיבת

 בטיטן --.- אהר[, בה שיוכה עד טרשותו נפק דלא בקיקע משא'כטיושרע
 אנאר פשא'כ לטכנה, חייאר' לא ע'כ : חטר עדיף, תיבת אהר ישב[ ]שרהקמו

 יחירים, ריהפעטר

 זו-

- וטע וט' נט' עפ'י לדחות יש ג'כ  

%%%
%. 



-

-  

 - ממתהות
 נאמרים* זצ'ל הגאון מאאטושר אשר הדברים, המה הןאלה

 9 אש ן 5א לומר לשש תיבה רבשץו בעהשי הטט ב5ש ""'בפי'
 6זנ5 רהן"ל אבירש ה6זם קוש" עשר רן, - יברמתו. שרתן רךדם לאטל האצ'ובהח
-שנ אצי או שהארם לקבי ד%ן בהא מקךשי,-%, באהיהו השהא נקש ופהוע פששא גן5מפך - בו. לסית אבל לב?ת 8חת 5של4 יש חם ל'   של !השטמש הר*רש ע*ד לזי 
- בטים, לתסח- צריכי' יבהש אהר אףינשם  ושבשטנת המים לוש8וך ד:סנדג ברבר כ8, 
-חשוב  עושכיש וששעזן בעני! נוש, - פיה סעו ובעל 8קצתו אעיתר נדר בענק נא, 

 שששת בע וו:א שה"זנה קורם דהורה אאי*ה קאם האיך נכן, יעחמם.-18מד!כנים
 בטשביר החך"ס בשי! ונה, - סק"ים. נפמץ יא ב%הם ש""ץ צשק עחף ש-רנמנו חש48-

 בבהכות4- עהמ ארך 8םוק" 8ד רק לטםםרר כשקךזן נש, יתרי- הגגוד ו%מאשקילשיך
 - לב4"נ רסשויבהת משום זוהוסא סמיע 88וף שנוהם יחבמ?-החם ב8ים"בשה*
- הא. הץא הכן בג, מ ~שיב", שם באיןצנ*  וזטות אהם שי ףאצבשותי בדא שכ41, 

-לעטדחז. - חששערב בארצם בשנים 5קשן נאואק לעאאדז להקרים שלא וץבן,   
- שדכ%ת, 81י יייקהי - בפכוה למ%ר דשרן סיישים אשר הפלפ?ין בעען קז,   ה. עפ"י סושה זם אושר הת!רה וואוז ד-ישמק" טסעח( ע,ד*, 

 %' -קיוץ, משדנ בץ-
 שני פסח מחי קככן, שנביא. כררך באטה בצמר בב*עה מרג" בבי רבמ הוש*ש4
- אעי5תו. אחר 4י הפסה אוחעית גתר אחי' א. סףו, ליל ש יידבתם  

 קלוש
- בשריפה, כ:ן רבת בסינ" ז4ה דהשמהר סהר4צ ת'ישר בדני  לפוס וחי חמרא יץכן"בן, 

- רוקא. בעסירה להינת צ?ך אם ורעם-לה קירוש בענק קנשו, - השימררעק.רבנן  
 2222 ! זציל דיימהט ם י י ח ר ז ע י ל א מושה הנאון ם18'ה222222

 מ4 כמד איעא 8בניו יחור בנע במ שהב שהאדם בץדדק דכ' בהא 1בםי'
 ח?בנים דנתד: דילטא לשוק יבמה מרמתיריי בת"ר ראזל" י5פיי דלא בשעם כ%ןייש4שוש
 לשיעמ סווזר אס השאלה עיר כוש, תחיבה.- סוגי 5א ר5בע בענק שטן.4יח,אים
 האיך לומי סטטא.- באז אבל באוה5 רוקא טטמא ארפ המים בהא לושי בממת,שהשע
- ערוה. באחוה י5 בענין בןא, שתו, טשתקץ שטע ששע ושימר הא ש5מוששער"  
 פשר" התמנא דשם רטלשה" בהא נג, הדדק.- בעת בךש גם לסהר %ש- אםמבשי
 הץ רשז סשום יו'ט בשסמ תפיק שיד' שאק סה ע'ר נךץ, יבר. ל"ת תלערהמשמוק

- 4צרצח~שני - ואמלו. יער והרךש דת יקף אנל בענק נרי  - סורנש. כשתו אהם של ישישלעודיישף רשי סשש ע*ר נךץ,   - בין. רבה קידוו%א לעזמת בע:ין כ!ונ, 
 הגוכה עניו השאלתמ הביא מדע ז3כן, שב'ק.- שמחלל שו לסני! לצרף שתר אםכשד4
 ריהמאיי ובהא חשקלקלי אום! בטבה אשיר במש( חלמי איו בע%( נשג, - ישלהנ8ן
- במםור. 8ושר88חן - סצתש לחמם ססק %% אנם כפי את %ושא ריר בהא ם!ךץ,   שעמ ו' עבה " תדין יב ל גירך ששנה במי םבי בי!זקשב. וימך בקיץ רשלהבשיי 

- לשהה2 מאר ש בשרי5ששי  
 עיה חיב" ש דשיוי רר שאל קהם בשק שך,

 בענין .לבי*וי.-י, ע4א האשה ק"עוטיי ס1 כיש רששי בם'ש -(בכן, ו4ל.ששים



88תחחש8
 מא" שףש"ח1דה

ט שו ששר חטא יף מיאי - *ףא,  ש חמ 
 קמל עח1נו זיגא סשת כויבת במק השרם.-קפי, נמן שץדמ טעח אוהקיבי שש.-

- בצנזנעשב  
 2222 ו(רל פאננענבוים יעקב סףה הגאון טאטוור2222

 9ך,במי'
 לצעשת שלש נצמ! כו, - מח. משך1 איצף נוק המ"

 אם -נךש, קרי(מץ. לשורך רורה מפר לשלש5 פתר אם לי - יו. לדים 9עגינש~שק
 הולישסע אלשש5ש בצנין ברהי רש" בדנרי נך, - ששוה. צויכי מעע1ר מסעהמ לשלםשותר
- השסה שהששע 8שטשדע ישוצן לא דנשהז חץ הה* י*י פיפל נחן - שס"מ. דודבני  ח9הם? ושכר ל~קח פחר השום דברו19ת, אמ~וץ ובר רששק*ה, 181ףם הערבזשם בעניןגמנז 
- בס1ך, ערמחש ח?תר הלבנה, בסרלר נשעם ליאואוש5ש  חהר"ןבשש הדק במשש כ1ו1, 

 טהשת ניש די4ישה לוסר נאסנת  דאשה ובהא וראץ2 הה דהסצחה בסילה שמץ דלעבשעמא
- באחר. נתנה עע" דילפ4תשסיש  ואל ממזק עיופה אשל ממי' חב בענק עגן, 
- פ:זב לעיףושודשה  5מה בנר ששוה 8ילה ואם קנרי % ס-ר לעעצת דאין בה8 (בב 
- שבוז.רת,ה * לב*נ, נאמר רניה'נ מנ"ף בתלק תוס' קוקף על ת" ון84י   בעני מיג 

 הש"זן 5יי וזערמ א*י דיו4 על הקחב דוהורה.-כ:5"4 קרי4ין שטף'קחים תשלתלהתפלל
- התר,ם הף הא פ'ם בן מחיב" האקי הפ'א"ה יש" יק--קפו' - 51תפארתי לתה9ה עושה אשר היים% עי עלע, נד עה84 פ" קלסן, שוער.- אכ* צמף' של דטף" מתי בףר סששו 'ז" בהווי לץכשזי   *מר שט, ראשה כטעמא הרא4ש כט.ש ן, 
-נרשתני.  הע1ם גתיבת בעמן -קמפ, לנוולה. מוחר אם טעובית אשה בטת קכמוקי 

 - כסדר,. להית צרךאם
 22 1 וציתים, הגדהוךז, העיות, 1 בספרים בינה222

 )לנוב(, חסד ומקור החסיד יהודא ח צהאת על כ'ו,בסי'
- - )פ"ב(* סופר שבפ א1ףתכ:א,  - )סתקאשש(. תפארת צבי אוו'ת לה,  - )לקנ"ב(. אברהם בית אן'תלז,  - )ורס8(* דגאשם ערתת שית לח,  - )טחד(, טררכי לבושי אם*תנר,  - הרסב*בם. על לסלך מעושה נז,  - סהדו*ת, אפרסטון נהרי יש8תמ8ג,  - )קדד,יח(. ו1ר תיח מו,   ע84ת שנ, 

- ויףד. ח814ח טביןמני  ארדני נרוך ס'א, )קימוב(.- לשבת חשם עתנ מז, 
- ברכות.עמשפ - שכיה מעגה שית 88ב,  - פ8ה חתן שרת צ'ב,   
- )שששפ(. "שואל אתן וצשד,צ8נ - פתפת. חריץ על שפר ליקומי ק'א,   
- אשעריכם. בית שרתק'זי - המפה. וקצה אמתם פפה קל'מי   הפאפף קם'בי 

-)יהש*ם(. - )ארסליא(, שלסה לחם שףת קטיה   של מיעה ששת קנשא, 
- )למסימעף.שמחה - )סתקאפש(. אליר סנחת שו*ת קנ8ד   'שהת ק"ז 
- )סיגעש4. יעקבחלק - הטשד* ופנחת 8נחס נבעת קל*ה,   חח~ית לנז 
- שם4אנאר  

- -  

שש__
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 יוימן אות הוא * כוה טכב בצדו שנרשם מקים כל-

- ותקונים בהשמטותלעיין  
 לקצבת קדיאה ובדבר בשמחה, ארר.מיבין משנכנס בעמן * הערות ארבעא',

 והשיי האטת על מודה דת"ח בהענית, תוס' פסק. וע"ד *שקלים,
- בשבת. תפלין מניחי'דאץ  

 אברהם ר' הגאון בשם הסלך ושער קישים הצאן קוחף' על~פול
- בו, תשברו לא דועצם בפסוק זצ"לברוףא  
 לט"ל זגה עשאה הפטי' על הבא פנוי דם"5 לר"א המל"מ קועזי' ע'ד*

 בתוך הבשר בבקע הפרמ"ג על והערה יקח, בבתולי' אשה תןאקרא
 - מליהה.עמעור
 אות ק"א פימן לקטן ]חעיין נכרים, להמ שדכן להיות מותר אםבעניין
 - יטהחייי. לברך צריך אם השבעים לשנת שהגיע ובמיח'[
 ובהא * אתריהם..לשכעה, . טרר אט אבותי לבית ונסע אחותו לו שמתבמי

 ופת, ככר עא בשבת סת ופלטו[ בחמה, ומופל טת אבא שלמהדשלח
- כ"ז[. סימן יעקב שא-ת שו"ת]ועיין  
 מטיסטאמץ מהצולפ מו' הגאה קושי' ע"ד לך אני דטמאה בסוני'פלפול
- נאמנת. נרשתמ שאטרה דאשה בסעמא הרא"ש מ"ש ובדני%'ה,  
 נתולבע'ח נאה ופ-פרת יוהכ"פ, בליל כמי נדה כשאשתו נר טדליקי' דלאבהא
- שליה. עושה ושליח קידושי',לענין  18' הגאט וקוש". הירהצלמיי קוער' על עדל"ת לענין דחדש בסומ'פלרי4 
- לזה. המסתעפים בעמינים ועוד השיעורי', דנשתכחו ז"ליונתן  
 -- בזוה"ק. ופי' מבניו, יותר בניו בני את איהכ האדם אםבעמן
 א' פסיעה פוסעי' האיך דאורי תחומין י'ב דס"ל למאן העים קושי'ע'ד

 לאסו בחסץ יתירא קרא דציך הרמב'ם וע"ד * ח'ש, הף האבשבת
-ח'ש.  סורר דבן דאטרי' ובטה כהלכה, שאול נספד שלא על דוד דנענשבהא - . זע"ז מצפרפי' איסורי' בענין והערה 
 ףלקפ ]ועין זו, אף זו לא וכענין איסו', שום כשעשה נעשה אינוומורה
- לבהטתו. ,שיתן קיפ לאטל ואמור מ"נ[. סימן י'ג חלקיוסף  
 חטכה קבעו דלא ובהא לה, זקוק אין .וכבתה מצוה עושה הדלקהבענין

 .פשקע הלא דשטן נ5 מה העיפ קואוי' וע"ד פורם, כפו ושמחהלמשתה
 הדעת דדסח ובענין ס"ה[, ס" "ג הלק יוסף וילקפ ]ועיי' דכן, מטבחיאבית

- ומצנפת. צ"ןבתפלץ  
 ובעמן וויה'מ, צת'ב אדם במ וסתם אבלו, ביטי הד"ת לכתוב מותר אבלאם

 עצפו לפאבד להטפיד פוחר ואם דןצכבי, או דורי יקרא הוי איהספידא
- לעחה*בי חלק לו דאץ ופעםלדעת,  
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 למה ופי' אפרה, אשההורה מ6ני דבש בה טערבץ אץ לטה קפרא דברנפריהא4,
 נל פפוק דטפ4' וכפעס בחלבא, בישרא לטיכל בעיק ילתאוצ4שרה
- בפפרא.רגשמה - נ'י[, קי*ד להנאבד"ק רנ לאם ב8' ]תייי   

 יבמה דטתיף' טטה בת"ר דאז*' יפי' ד1א יבהא שתים ותיתמם8לפולץ,
 רוב ילפי' דלא ובהא מול~ר, דאינו טמו ובענין בניפמי לה כחיאצלאמק
- ב'[, אות גשא 6י לפרטע נומא תיבת בסי ]חצייטטפה  

 לטעלה תחוטין יש ובענץ ביהשליכם, חזושס המנדל דאהר דאחז*לבמה1'זי
 רגאשטה עולה *לה ושבכל בשבת, מתו צדיקי' שהרבה ובהא8עאצרה,
- האמנה. בעתל(טעלה  בשבת שטהז שףהף עא נברא לברא מחר ו*ום 
 היצרה פרי אשוית ]ועיץ תורה, ספרי י"ג אשטת בעכם טרעשה כתבו4רך
- ויקהל[. פ' אליעד מגדנית ובם' ע'ב, סיטן ה%ק  

 קול קצרת ]וקףץ שהבעי, בו טקדקצ בשלוחו השתא דסידהשה' 6'בבר-ש'זי
 צ"ך[, סימןארי'

- מיני'* לקיזיישין רבנן דאפקעינהו בסגיי שלפי  
 והערה * בכלל, טהז'ה החברות כל פעלו אאשר דבר על קצרה האשק6דהעע,

- לעט'ם. ולא לישראל רק סהני דלא תאמבהבענין - הרטבים(. קץם ישובים )נ' במלוה דהמקדקצ בסגי' 8ל6ולאצ,   לשמה טילה בענין יום. ר' שני בסתירת וחתשם דועב"ץ קהש"גדברכ', 
 באתחניהו לרא דרנמהז ובהא אוע'4ש[ סוסי חיושד טה""א אשרת]ועי'
- נ"ג[, סיא או'ה יוסף ברכת שושתוורי'  השאלהות וע'ד לנר, נתינה הקרטה * בשטמתיה, נדה הוחזקה ניע העחתכ4א, 
 רהצדה פף שו"ת ]ועיין בי'פ, נפט של הפסופא אתית כדר-א,ג8לת
 טהרא ובשו"ת ל"בי סיטן )ירהצלים( יוסף י ואמשת ב', אות ח' סי8ן ג'חל(ק

 לא*א, 8ריעה ניתנה דלא ובהא אי[, סימן לחאו*ח בהשטפות טוק-ושתהכרע
 ודוצאות יטים, 8' רשטן הנם תי דלא ובהא לרב, מתלטר טמתשלוח
 ארי' מצפה אמ'ת ]ועיין בחול, רבו שני וקבלת רפואה, לעקית כדיך4ל

 במכה. סעודות י*ד חיוב ובענץ * נ'[. פיטןמדיו'ת
 והערות תועבה, כל טל*ת תפ*ל גר תבשל לא למיל הרא'ם קהש" בדנוכשב,

- מתיר. הבעל דטיתת ידע" 8נאבענע  
 לאחזוקי קל*ג בחו*ן והערה איסר, *כא לרתן העולה דד הש'סנט"8כשנ

 טותר ואכם בנ"י, את תברט כה על ופי' עדני', לי' ואנסי בכהני,נ6אמשי
 ב'[.- אות כ"ד סימן להד קרן שףת ]ועאן כהנים בברכת לברךלזר

- וקפניות, יבאמם פירות טחאמצ בפסח "8העע' שחית נ"יןכ*ד  
 יספידו דלא בצ"ק הדע'ב מ"ש ובדבר לבית", אתי שבת ערב כל דרבי נהאמאה

- .תטעי. יום שלחרם לרגלקורכם  
 לקטד שאין בענץ ! זצ'ל חסיד יוצדא רבימ צתאת על והערות הגהחן קרבכץ,

 אחרת, לעיר מת יעבח לא פתוח, קבר להניח ואצלא זה, אצל זהשתשמ'
 מביהמים, נכה ביתו לעשות שלא בים, ב"פ א' קבר על לילדושלא
 והא6הות האטת ושטות יח8ותה, כלה בענין לנטף, ופהח חלק לסתופ%א
 לוקוק יחד, ילף' לשמ נשוא" אחיות, לשתי אודם שתי ישאו דלאשוו',



שפג יופףננזי

 אמד "שחפו *צלא לביהו, יחהר לא דבר בשכח ראשנה, ב4ר(הלאלטנה
 ב'[ הלכה יוסף עצמת ס' עיי' טהרנלים אי להש5יך ]בענץ ושבפ, בפכת,

 לא פירות העושה ואילן טקום, בשהו ל(השתטש וכיריים תמר יועץשלא
- ישטש, בדד לדגיק תתהיל ואשה בנעם, ב' אצל סנדק להטתלקצוין,  

 ובהא התורוע שמתנה קודם רהצבת את אאע*ה שטר האיך העה[ם קהש" ע*רכ*ז
 ישבת החה קרשי' אאיפת למה האחרומ' העת' ועל שבת, רוההד0ילה
- במכין. שניםהשחזו  

 טס' בר"ט פ%5לכ*ח,
 ע'ג, עומד וכערשראל תכנס ביוצא עיחט דכחץי ח"

- ט'(. סוסא שטחשל באר אן'ת )תין וספדאשר, אלהבא חזקהלענין - איכ"ל. טאי וקד,שים' ,פסח בחיין דהש'ס דפריך בהא עמנות הערותכ*מ,   
 י,רו[. סאבאדקא הנאבד*ק מגיסי ל*ב אות בהשטפות ]וע"ן איתן נחלובעמן

 טותה אם קראה ה"מרך * לטקום, טטקום הירה" "פפר פלפי בעניןל'י
 עדל"ת, א'א בשבת הליב את בטוציא היחשלטי נדברל'א

 ופל6י
 בסתי'

 אהשו לט*ד הנטוק'י ובט'ש חבילות, חבלות מצות ועהשי' אוק"ל,דכבתה
- חשףו.טשום  נא[.- סוסא פענח צפנת ס' ]ועייו 

 טילת- ולענין גט, צריכה אם וכר להיות נתהפכה ואח"כ שנשאת ננתיהל'ב,
 - - תתמדדו. לא על וציונים בחוה"ט תפלין הנחתובענין

 וכן אח'כ, גם לברך יש אם ניסן, בהדש האלמרע פרחי נראו לאאםל'ג
- ז'[. שאלה ל"טראל נחלה בס' ]ועי' אדר, בחודש לברך טותראם  

 הצרפית בן את א4' דדמי' ובהא יב'ח, בתוך לאבל כפיכם נעראת ע"ד ,ל'ד
 בסנהדרי' החוס' ובט'ש א"ע, לפטא, השסור כהן היההרי

.. 
 שיטא דהקב'ה

- לטקוכ:, בן דקרר לטע%ה קבר" כרעצטו  
 ביהק*ב, לחינוך העוייכים ורבחם חריף, דנקרא עוף של תאה בענין העתתל'ה,

 עשרה, לטמן ישראל פואשעי לצרף ואם טתח*י, פתפה ש,צא שרבווףד
 דבף השו'ת ק'ב סימן הלל בית עמ'ת ]ועין בנה, שרינה לאשהתאוובה
 עהשהן אין ובענין ספהשע, ימי תוך עשהגדיל קפן ס'ן. סיטן )קיפוב(יעקב
 וע*ר נ'ד[, סימן ב' חלק אל,מר טנחת עוו'ת ]וע"" חבילות, חבילותטצות
- ברכה. בעד זהו' יו*דעוילום  4לב ובענין בהפלץ, בשבת עניבה לשעוות אשרי דלר*י בשרובין התוס'במ"שליו, 
- קמן, ראיתא ברובא והערה אגר,צתך  קוניץ לטר ר' ינ' קהו' וע*ד 
- כשב(. סיטן שמאל באר עמ"ת )תי' ספייישון דכיצד בסוגי'רל  

 בית לשו*ת בטפתחות ]ועיי' בשבת, איהענבאהן על' 4סע היתר "טאםל*ז,
 חת"ש, "ב אח'כ וחי חצים מ ערת בעיר סי'..ל"א[, א' חלק יו*רשחק
 ביוסף ]תי" בטים תחלה להסור צריכי' ע'ז קשל הגי' דחרצני' הר'תובדבר
- ע'בן סיא דף בהשטפותרעת  47צויך טנכרים נסף לקב*ן טותר ואם 

-ביהכנ*ס.  
 נ' ממת, וטשלוח עיוהכ"פ, אכילת % ברכה תיקנו שלא בטה העחתל'ח,

 טרדכי רעבור דכי ובהא המ*לדע ברכת נוסח וע*ד כוסות, ת" שבת, שלסשדות
 הלל אמיררע ובענץ אוחו, טשתקין שטע שטע והאומר * בפסח,שהתעם
 - פפחים. ללברבים



 ף פ וייו ננשטד

 יזו טעבי ומף-, טרר רמבן ו1במה, רע ל6י דלא בהא ,146לי"ט,
 למתי

-

% *מ1  ה6ת, בשגעת מים י14כת ובדבר תפלעי הנחת לענץ יד באיפר'טאלה*ר, - מו*ד. 
 האן*ב מתח" ק1צא ובבהסה ח'א[, יףד 6' ח' ה5כה יפף קזש1ת נד]הדע
 השעה ערר, באיטה וי5 אדננ יטל דעתו מ-1ב" דבהם ר מ-ץת, במם'כ1א, --- פריפה. נמצאת חטוכ עסכרה כ"יהנו1קת
- מקושש. איש וימצא "בטרברש בנ" ויהי עה-פ פ5פיל ע'ד6ירהשף'  ]ועין 
 ג'א[, אות הימים עוטרת אליעזר6שטרת

 לה, עותן פרה קרן על ובטתב שבת, בערב גפ 5סדר מוחר אס בעטונפ*ב,
- גט. שנקרא ופעם*  עירי העירנו בתרומתן.-]עיב 5אט5 נכנסץ שהכהנים משעה דברנות נמ2"מע, - כ'ח[. אות בהשמפות ]ועין 

 היו'ד מהדךת נוב"י שו'ת י(דברי נ"י בלום נהום משה טו'ה וט' הה"נהרב
 הכ5 מבואר כבר אב5 דעת, ףוסף משנה, 5חמ ה9ה ותךס ר'אטימן
- כ'חי אות בהשמפות ועין בפנים[. ציינתי אכא** יעק: ח5קבשית  של בע1פר תק"ש ובענין עץ, שי מנורה בחטכה שעשאו הכ'ה מ'ש ע"יפ'ד, 
 בסתו' הרים קה1' וע'ד מ1רה, מעונ*ת דננ*ה ר"א דסאל וכמהע"ו,
 ובענין בת'ה אזלי' 5א דמל'מ בהא ,ומלפול הקפן את 5רטתדנפש
- למולך. זרעו6עביר  יאכל לא ערל וכל נאמי הלא שנימול קודם פסח קרבן א"א הקתב האךב2"ה, - ס.ר[. סימן ח'א הע1רה פף שו'ת ]ועיי' 
 מרכינו כךפ אות בהשמפות ]ועיין כב"נ שיך אי או"א טבו ובעטןבה

 בטמ' בסוכה הת!ס' קועף' 5יישב נאה ופרפרת ש*פ"א[,הגאב"ד
- ע'[, מימן לקטן ואעל"מ.-]ועייןרמצהב"ע  

 מקלק5 היי והרי במהם ששחפו יען שבת מחללי שהי' ביחזקאל רש"במ"ק1מ14,
 שפכה, לכהת עצסו שעשה שמרש באונם בפלו ולא בטלו ובעניןבחבורה,
 5אימר, מצפרף היתר משכח'ל איך סה"ת מוהר ח"ש דם'ל 4"לוהערה
 - - חטכה. בנר חהב אם לפניו נעפל שמתוובאתן

- לעת'ל. להיתה יחיר ומה'נ דחזהי הט"ל דאמרו נהאפ*?,  
 מצהב"ע ובענין גמל, ע'נ או האי5ן, בראש סוכתו בעושה והערות פ5פו4בםנפ*דו,

- ויבמה. בממזר פו'ר לענין ועדל"ת,ואעזעכג  
 התיפ' קוש" וע"ד בדיקה, צייכי' אימתי אווטת בר של מעיים בני אתיתמשמי

 מצהב'ע, דהויל תפ"5 גוי5ה למעוטי לך תע,טה המכורע דחנ קרא5מ'5
 פבל, ש5 מצה באכילת יד"ח יוצא אדם דאץ שם"ל הרמב'ם ע5מיע1ב
- פ"ה[. סי' ה' חלק יומף רלקט]ועיין  לו ונשאין 5בחור(~ מהם )אי:ה בפתח. או גחלון אם נ"ח, הד5קתבעניןנ', 
 עיט ובקירו.[ בימין, ג'כ 5הדיליק אם יום( ל' בתך )5מיצל טזוזהעוד
 מברכי' דאין ובמעם * בלבו.- תשוכה הרהור שמא דאסרי' צריקשאני
 ש8 בהשמפות ]ועת' יצי4מ, סיפור חולי', ביקור פהר, דידקה,ע5
 ס" חירד מהף"א שו'ת עין מפירתה ע5 מבורכת נדה דאין ובהא -ד[.
 - קצ"פ[. סימן שמ חלק יוסף ]ר5קפ -יל-א.

 ה4א ה43 בהחרת דוקא כולו דיתר מקצהו שר1חר דנדר הרמב'ן במישנ"א,



שטה י1םףננוי

 במשר ד5*א מלש בעמן נפ-שת ו-ערות נהל ופל8ול נ"ו, דכוםנבעל
- ב'[. אות ק'ח סימן יקטן]ו1ק  

- בירואשלים. מת הלנת וע*ד עליהם, מתאבלי' אם מלכות דווניבדברנ'ב,  
 פרי18ת מ*-ח אדומה ה8רה לבהק ד"צ שכ' התשהים עמע התרנוםאודותנ'ג,

 דבר, תעחשה לא ולנערה בפסוק והערה בת"ר, דאי5" משכ( גמר"חההי
 ,שם על דיא*ס לסמן *שסו- והרי פעורש, בית ,מול הפטק דמציזובהא
ע*נ
_ 

 התעטבה[1 דועעוררת בם' ]וק4ץ
 באשב1ג קשנים עץ ספר" העברת נדה, לאשה נפ ליתן בענץ שיגים העחתנשד,

 ויהר בביהכנאש לית"פ עשבים שטיחת פסתן לקהכן 4שחופ טץ עלהאומר
 צלע קשבץ הבאשר עןד בכלי, הראה נפיחת לפסחי אדמה מ8רי קמחעשיית
 טאר אם פלומ* ע" מקוה ונקיע הכעך החמץ, על פסח קיחט ל,שבןי9א

 -- הקהל. לקופת טעשר ממעותלשלם
 ]ועי' נברו* ושלא שוב הלא לכבודה שבראט אלקיט ברוך שאומדיי במהנ'ה,

 אא טרו, סאבארקא הנאבד*ק וניסי נ'י, הגאב"ד מרביט ל' אותבהשמ8ות
 ובם"ש ל~שנ, ושאלו רגזית ללשכת שע6 דפאה במשנה והערהל'ז[
 אני ובעמן אה'כ, עד תפלץ לחלוץ *מו מילה בו ש"צ דביוכםהמג*א
- ופלה. שבת תםלץשחות  

 ובטשאש - די, של במו וא4שטע אלשלפ בעמן רה" ברש'יהערהנץ,
 חשכלו, וחו והקיאו זית חצי אכל ונעמו בסינק נצפוו הצבת דכיבודהמים'ג
- עקומה. שדרה 6 ש"צ עוףוע'ד  

 דבנין הרמבים משיש ובדבר לעם, להראווז הפרוכת לנלל רהתית בהא ד"רותנ'זן
 מלב"צת חב ללשד דיוכל הסאטלש ד5ום קושי' קרד %דת', באבמדגןזבח
 - - שם. התטה הרשב'ם וע'ד שהיפה, בהדי כהונה בנדיכהן

 טקהופה אש הדג" על והערה אותו, ורנמו מפסוק שליהות ילפ" דלא בהא *נ'חי
 ורמו זוע ההש השם מן לא בפסהי' רץ בם"צ נפלאה גקידההפסח,
 _*4ין

- רל"פן* סימן פי חלק יוסף וילקפ ]ועיין  
 הלשפ כל שעשה עד בשבת מחיינ דלא ס4ד האיך המזרחי קוער בדברנ"ט,

 הי' פרפה המקהצש דילמה התמוה וע-ד בא', דנתחייב ממקהצשמלאכות
 *ט מ12ד ובעמן לנבוה, ד4אסור לנעבד חיישי ולא פסח הקייבווהאיך
- לבת. בן ביןוחילוק  ה'[1 אות צ"ג סימן לקמן ]חיין 

 טצ8 א'כ אלא אשתו את .אדם יגרש דלא ב*ש דם'ל נהא שגותהעחתס',
- אחותג בת על יחפה ובענע ממש, דבר ערותבה  
 לה'1 קחמר אטתי בן *יונה עבעתי ששל טבפן בעירובין רשא דכ' נהאמ'א,

- סוטה. במסי זרע ונקתה בענעופלפל  
- ח'[, שת בהשטפות ]ועין קפך, ובטס בתאש קידוש עעית עשדם4ב1  נמאש 

4 קפנה פהשה לכתוב כדי קלף לפרוש המהנ" אצפרך למאיהתה'פ ש - "צראל. שמעעיעא   ו4נאת לווהר צ*יכי' הכהנים אכם שןר", ארש בבית להתשלל בשץ העיותמ"ג, 
 ע""ית ובהיחר שבח, לעמן שותם" של קיטור אשל רחיים בדברמביהכנ"ם,
 אדם בשת בענז ושה[, סימן ח'ה חים בן חבר 4קופי עב'ת ]ועיןחושץ



 יופףגנזישסו

 סותר אפ נן[, סימן אוי קרל אפ'ת ]ועי' במעשף" דת4' יצא הף4ר
 ובא1ושב רשטקשר, פעךם השומ'ם שמפת בענץ שבה, לטהלל מתולהשטד
 ובענץ המץ4ת, זיוית ובר קדומים התרנהף' ע-ר מעללים, רע הששבמ
 וכשמת טבכור לפפר ברפה ממרת בפף להשתפש חלשה, שברליקח
 ,צהת ]המץ ששספ, ע" נפ חא~חות דזקזב בביהקשב לקבוי שיכ"אם
 נארם ל"צא שלא שענע מ'[, סימן *רי' חי חש'ת מץ, טיסן רצץהבהכת
- כ?[1 אהה ההשטפות ועי" זונות. חשש ואורות הלבנה, במילויאלא  

 פשבת ודאהע הוא יהמשיה במ.לה שמא דלשנ בהא העולכם ק"שר' ע-ר 1מ*ד
 בביהו אהע ואב? מצוה בר השורורע נפל, שמא פ' הף נ'כ דבמיללהקל*ה
 דראתה *טר אשה נאמנת לטה הפתשש קהמ' וע"ד אשפמימ, נשכ מברץאם
 טהתשל שףת ]ועין באחד נתנה יניה שמא ניחהצ תשטיש מחמתגשפ

 בח*דיסקץ
- "ד[, סעץ הכתבי'  מדגי ואם %, בטכירה ממש "צ אם המאיה כל את לחביו שמכר במיס-ה, 

- ישח[. סיכע יושד ובחלק רי'א, סיטן פ' חלק יוסף ף5קפ ]המיןוזקנץ,  לבנה קןיש בדבר גם ובהם החמה קירהצ בענ*ן חדארם דעים 4יפי ט'ז,מץ, 
- להם,והטסתעף  דפלף אע'ת עין לבנה בקיזיש חיבי' אי נארם ]ובענץ 
 כ'ו( )אות ה' ס" בקףא דיסקין מהיי"ל ובאוו'ת קם'ט,- סיסן שלמהל
 ]הניץ נסי במקים לקדץצ ועשד עה"ש[*- ההמה בברכת חיבחז דנאוים8פק
 ובמת כוסות ארבע בענע נאה וגרנר * שבת, המהל(ל איש למנין לציף פחר אםסקץ, - [ י"ב סימן שכיר מאבהשית
- ס'ג[. סיסא לקףל]הרין - ומורה* סורד ובבן דרוב בסומ' ופלפול *   
 א' חלק יושד יצחק בית שו"ת ]ועתן אדם בני משני מתעברה איצהובענין
 קש'ח[1סימן

-  ברכת טפני השפירה בימי חדש בגד ללטש אולא מקפידיפ דרבים בהאט'פ, 
- יושד[1 אות בהשמפות ]ועיי' לסמוך, מה על להם "8 אםאשההחנה  לקואוי' ות" * שנאבד, אתתנ לענץ תפק'מ ל*א מחע דסיטנים בפומ' הערהע', 
 ושלפול עדיף, ברי ושמא ברי בענע השנא וע'ד במצהב'ע, בסוכההתום'
- %'ה. פוזנא מהר"י הגאץ קושי'על  
 מרי8ה, בועות ,שלשה" עוחת השני בץ בוושם נמצא שאם הבאה"פ נמ'שע'אי

 פמעא1ה 4המת אשר והי(א שנתרבה בשמן להד*ק מותר הי' והאיך*
 כיטהיא הנמ' הק' לא עמדוע באיצתו, מותר האיך סומא הגמ' דאמר נהאע'ב, - ימים. ח' טד*קי' מרוע הב'י קויש" ובעיקרניסים,-*
 מה'ת, לעוף שחיטה וושין הן, מומחי' אשחיפה אצל מצר תב ובעניןסומית,
- המשות, מן פשר וסומא באיסורי', נאמן א,ועד  דטי5ה שסשל הרמב"כם ובדבר ,בש*ם', * לור לומר דאין בהא העתתעשג, 

 הספוהש דדבר הפרז ש:' ובהא ה'[, אות צ'ב סשן לקפן ]ועייי במיכחצרה
 אפית ]ועץ' שלכדדינ, בסתמה יוצאי' ואם לאסוה כח אין להיתרבתורה
 היד רם'ג[, סוסא א' חלק יצחק יד ושו'ת ט', סיטן מ הלקטהריש'ם
 הרץ הנאמע באיסווי מקדש * ות*, . בטלית שטעופף בעת והדרתמצות
 אריך בנארם קשהזמע טיע בבצים, דם קורפ הוומה תאכל שלא ע'מממך



-

שט ף ס יו זי נג

 אב4 ט שרש בפבעת לקדש אין בשת", טתר דחלפ מנ*ל תומיף*בל
- הפריט. להקדים אם ניטל א1לא בטרבתיטק  

 ע'א[, ס'ז דף )תרפ'0 דחים באטר ]ועין אבל נבית תתקבל לושי אם 1ע'ד,
 אבש, לאבי כיבור היב ובענין הש5"טי, ,4ם ועד בלילה, מנחמץ דאיןבהא
- זקינם, על באבלות בנים בני ל"שבתם  

 והערה שהיפה, לעמן ונם חייב, בל"ת אבל המצוות, מן פפר בסומא פלטלע'ה,
- ערלית. ליא מקץשה יורער כלל כוטדיאו ונם דו1אל, בסומ'ממלבחם  

 יבט ובענין * לדיזי. יש אס פבילה ליל לה והניע בה""מ אבלה באשהע"ו,
- "6ארצעלאן", מצופים שתוכבם ברזללכלי  דלמ'ל ההוס' קהשי' ע5 ותי' 
- מצהב'ע, דהו*5 תיפ"ל בליב, כן וכמו פב5, של במצהקרא  ]חרץ 
- נ'א[. אות פענח צ6נתספדי  

- הוערה, ובקיאת ובקידוש, במצה, יעבירנ' שמא נורו דלא בהאע'זן  
 בפמוקי נאה ודבר זרעו, כל יעבור שפא התר*ם הוי הא לטלך מעבירורעו בעניןע'חי

- ינמהה ע*ה וכו' מזרעו יתן אשר ואיש וכו' מציים אריןכמעאשה  
 בפ' חל 5א מעולם אשר ישלח בס' הנוכה ענץ השאלתות שהביא מה ע'דע'מ,

 ובישטעאל סופו שם על דנהרנ ומורה סורר בבן דיא'ם קהטי' ואודות *זו,
 עה2.- קמשרה אי כף בפסוק חנוכה הל' לכל ורמזיס שם, הוא באשרנ'

 דרת, תפלין על אח'כ לברך צרך אם ןהפסיק דרש4 תפלין שהפי נמיפיי
 בהא ולאחרי', שלפניה בברכה ינהגו איך פסוקי' ב' רק לטפ8יוכשקראו
- "באב'. איבעי לא למה עקר 8יעקר אי מיז מינז .בעל' בנמ'דאיבעי  

 ,מ"אש ובדבר גמרי', לא מטומאה איסי' הא המוסנר טבית חזקה ילפי' האדפ"א,
- צלפהד. טבנות וקשה ליבום אשתו דקק אינו דמוטרהמרדכי  

 לבעל כיבוד חיוב ובענין ערבסר, ואימא שיתסר ואימא מגיה בריש הערהפ'בי
 בם' ]ועין קמנים ברכת על אטן ו4ונות בב'נ, זו סצוה אריך ואוהאם,
לבהשף

 מעים ד' דטתר' ובהא * אנב[, ד*ה י"א אות ד' סימן ססלי
 "צ ואם ד[י סיפן חיים הוס' אי"ה ]עיי' הנדיי' מברכי' ואח'כ,שן
 בלא דכופין למחהל מרופא מ'ש ראאפגה, שנה בתוך נם נשמותלהזכיר
-שכר,  

 אז4' לא ובממון שריפה דילמא 4ההט לשלס דח"ב אשקלקל 14טן בפבחפ'ג,
 וע'ד מצהב'ע. ד1"ל הא במכהר פו'ר יטאין האד העולם קוש" וע'דבת'ר,
 מצה. ואכל וכפאו בגיוהו, במ8 15 הי' בענין אבן הפוףקושי'

 על ותי' עהמ'צ, מעבירין דאין קים איזה חטכה ונר היום קעזש בענע 1פ'ד,
 ובעטן חנוכוש ימי ה' עהש" טדוע ז' על רק 4ה הנס הלא הבץקהצי'
 ע4 נקבצו ינים וכו', קנקנים וטטרהר בזמר ופי' בצטר, ד1תיהפומאה
 חנוכה, ימי שמונהוקבעו

 עשה אם 4תכן העלה י וכשץ מוחל, כשההא בכהן לדאותמש סותר אםפ'זש
 תפ"ל במילה אותה ולא אותו קרא למ'ל דהוס' ליושי' הק1באיסוה
 ושטאיעבדת משום דפעם שכ' בו הכל על ודורה וצהש'נ, מ4עדהרל

 זה[ל--י בענע נכון דבר ז' לדרהש בהנה הנרמ*ח מאיר אמיי בפ'לבעלרא-]ויין



 ---------------------------------------- ף מ יו י ז נגשסח
- ספרים. טכטה וטקובץ טלוקפ הקמרותי בית שועך סוד,14, ---  שו'ת ]ועיין 

- הג[. סימן )קשוב( יעקבדברי  
 של ורגליו ידיו דפושטין והא כהן, הי' הרי לביהק"ב שמואל שפל השמך8חה, וקלבדר"מ,- רש;, עצמו משים א"א לענין שפינלו דכרגעם בסחמ' פלפל48זי

 בשם בנים וקראת מיתה, לאחר שיות ששמותי' והמוחה כלה ובעניןסת,
האנןנ

 נשיאת על שהחיינו מברכי' אין וטרוע אבל, בבית נהנים מונת א4רת לישהצי
 ובטת י"ג[, טימן )קימוב( יעקב דברי אי"ת ]ועיין ותםחין, שיציתמם
 טקום שינף ואודות הצההיינו, האטת דיין שמברך ירויצה לו תפלה אבעלו

- יב"ח, כל בשררגנ"סל88בל  תלמידיהן, מתלמידי מ'ש צאצאינו וצאצאי ימר דאין המג'א דנ'נהאצ', 
 ]ועיין ובירך כששכח שעות ו' שעברו קודם ב2נר אחר חלב אכילתובענין
 "ציפראנע" להמח מותר ואכם ב'[, אות קט"א סיטן שביעי חלק יסףילק6
- בשבת* השנעעבבהשקה  פהוח ופתח דכוהלא, באבנא שקדש גברא בהדוא הב ךדחל' במס' פלפולשהא, 
-סצאחי. - י"ח.[ אות ס'ב סיטן ליל ]תיין   

 אויתן קודם אכילה איסור אמרי', לא אלהבא חזקה בענין חמונים העדוהשףב,
 החטץ, יטכרו זמן באטה בשבת ע"ן כשחל בליב, כבוש אוייך אילבהסתו,
 לפדות בעמן והשובה בת"ר, אזלי' לא בבנ"ה קבר, על גדר לעהצותארפור
- שההיינו. ברכת ובדבר שליה, ע"י או רגכור בסקוםשלא  קול, בת בהלב, בשר בריב., בפהון, בעני. ! שתים ענינים קובץ ן שוףןשן8נ, 
 ראש, גילוי נוזמא, גאון, מצוה, בר בנים, בני בטחם, בנ, בג ושבע,בת

- גמטרי', ב'[, טי' חאו'ח שורק נטע אא-ת]וע"ן  אנדרועס, אצבעי אפיקומן, 
- מ"ו[. אות בהשטפות לקסן בוה חוד 5שאש]ועחן  הא שני, דמעשי ל"ת לדחות יוכל לא דמצה דעיצרה אהשאצאא במא8שףי?ן 
 בשמן להדליק יכולי' האזך אפרים ד~צערי קועוי' וע"ר באנאלה,א5השר
 מן ובבא לדרך, שזצא קודם אשתו לפקוד בענין כטאצ, נימאעא-יפה
- המד.הדרך,  מימן חאו"ח חה"ם שררע ]ועיין והחלב, הגיד ניקור על פברמן אץלסהשמי, 
 יש אם הפהול בשר 2~על ובשומן בנקבות, גם פהג דגאשה ניד אםניד[

- חלב. מאיםלהחמיר  
- הנפש. את שהינ כהן ובענין * כפיו, נהצא אינו פמי דכהןבפעםשףן,  וע"ד טקלטי בעף לרוצח" מספק.' הי' כהנים של דאטותיהן בהא 5לילציה, 

 סיף לדבר אין דא"כ אהרת אשה להכיז דאין יומא בריש העולםקושר'
- מ"ב[1 סיטן חאויח צבי ארץ שו'ת]ועאן  היהשל8ו קואר' רע"ר ,לבעלה', נקנית האיטה קירוואיי בטס' ר,שי סיש בדברשיט* 
 דכ*י- עתת בה טצא א'כ אלא אשתו את ארם ערש דלא ניפץ( טסינפוף
- תקתי8(*]חשי'  

 מיפ, בשבת אנל ותפלת אבל, בנית הלל אמירת בענין ק8ע"ן השיותיך*ש, בברכה.- אה*כ לספור יכול אבם לסמה יכול של"ה הס5ורה בימי חולהע"רק'1



שסם י1םףננזי

 ם8עקה ולמוור מפסוג עצם ווצצאות שבירת בענין חטץ, לבמלש*ח ל"ףשיי חיכ5 לא. דאושה העט'ז וע*ד קרהח'מ, על מכרכי' אין דנח1יםבטעםי
 מצה5 כעאששב שהמיני, מברמ' אם ובנאוואי' מהנדה, פמור סומאנכרה
 41088 פ8"4 קיקע לו ע41ון ומי * לב"נ, נאסר ניה'נ שליה, לעשותאין
 הצעיה 5תת עח1ן ובהא דגשואץ, לפני החתן על אנתים קהורקי' במעםק"ג:,

- הבטרה,לפני  
 14תר דסשגף5ץ ובטני' בח"צ, נם שיך שא"ז דעשה הפרמ"נ מ"ש בדברק'נ,

 הא 145 כ5 ע5 לוקי' האיך ההידיא קושי' וע9ד קל,הקל
 ניהי

 5ישה
- ועשי4 עדל"ת אין הא שבת דוחה הי' אב כיבוד והאיךדתשובה,  אישה בא1,צ 6י בד51ין ופלפו5 בתיר, ל"א דבדשיל"מ הר"ן דכ' בהא *ק"ד, 
- בט* חשת אווע לענין אחתהבם לשחופ מותר אם ששחפווקפן  

 עהמ' דטהפ55 מנחה התפל5 ולא דשכח ובדינא שדכנות, שכר בענץק"ה,
 עא"י ונף התורה וז14ת פסוקי ונלילה הנבה בשעת דאומרי' ובהאשתים,
 משה. בידדה'

 במכתב 5הע5חץ וע"ד מידי-, הכא שייך שלא ביצה מסי ריש התוסיבט'"צק"ו,
 י"פ[, אות בהשמפות ]ועיין העמים, חשבוןזמן

 יאצטע ונצ1י תשת טבפלי' ברנל, עצט לפהר אדם הויב בענין הערותק"ז,
 דצוצוה ד14ר", בבהמץ חיב אי במוה השביעה השלים אם מנילה,מקרא
 מהש1 סי5ה 5קרווצה ראף איט דאם המו'ז במ"ש * רשע, אדםלשטא

 מרה ועצ' ההע דוב ידידי העירט הדפסה בשעת ]ועתה לקלהילהשתמש
 וע4ר * קע4ד[. סימן מהדית ביהודא נורע לשו"ת נ"י בלוהם נחיםמשה
 אאמלת. ע5 טברכי אץ ומדוע ח'שי משום ברה"ר ד"א העברתאיסו'

 בם8ש פלפלץ ואחית בעיוכ"פ, לאכול מצוו' נאוים ואםעיוהכ"פ,
 א1ף5 ברף8. הלולב כשהתמא יסי דר' דמעמא בסוכה הירהטלמי במ"שק"ה,

- אחינחה. כהן בבת העולם קוער' וע"ר עדל"ת, משום דפטורבשבת  ]הי"" רש1י, כרכה או אצהחייט ברכת מקדימי' אם הדעעה פרי כשאוכלי'ק"ט, 
 עכרם 8הט8ת סתם ובענין - עץ[. ס' דף מ"ז סשן הפא שנתהמאסף
- בשחיטה,לעיז  חדשאש השץת ח1וה ואסתפקתות, קהשף' וכמה לכמה ישוב מנותי ,משיח בענתןק"י, ההשטים.- ח5ה וה5י על הש"ך בדברי פיחץר' ואעה 

 דהשההצ ההזקוו. וולד האם, או האב אחר הוא אם הנפטר היכרת ע,דקי"א
* קרקע* עשג לאבל שינה ובענץ הקבורדע ביום או המיתהבים  

 המצףשו בין שהחיט ברכת קיד * חצת, אחר ת9ב ערב ללמוד דאין בהאקי'ב,
- מצוה, בסעודת בשר אכילתובענין  

 רמא1עצות מא1ם פ18רר דנא1' שהזמ'נ לט'ע פעם שנתן בו הכל בדברק,9נ
 8ש4 188ר- ו14נן התורה, קחאת קודם טסף תפלת להתמלל ובעניןלבעל,
 וצגאע דתחה פוחה במכעררי דיפש הר*ד קהשרי וע'די * פסח, יעשה איךהמצוות

 ברש שכ' א" ההל' על שונים תיחצים !קי"ד,
 ח"

 אאיא "צאשצ 5א. דנארם
 מקדארם.יקשה

 נדדונששטטוה ובדצהזקה החמי4 על פסח בשוחפ ספק, ההראת בענין פלפולקט"ו,
- ומורה. טרר ובבן ע5יה, לוקהדבעלה  



 י1םףגנזישע

 ס*ת כתיבת ובעטן %ואססערררוקק', ט א""ש ניר ע5 גפ לכרטב טהר אםקפ*ז,
 לכתוב טתר ואיך עביד, מצי לא דאיהו כ*מ נימא בעצמו יטל שאיטהיכא
 צ*"ם.- של דקרי' טתי ביד מצא ח"ין ובר"ש כדיבר, כתיבה האדהצם

 לאסור לחכיל כח אין להית" המפורוש דדבר הפףז מ*ש ע*ד עפנית, ה~יותק"ג
 החנוכי' בין שניצאר מה מצפרף ואם ל1, ונותן כית דחותך כח?יובאטחיפו'
- וודאי, לה?ת שצדיך דנימא טתי דמצת ובסוט'והערניכם,  

 ובמ*ש בשבת, אלא קדהצה שמף' א"י במ דאץ בסנהדרין החוס' במ"צקהדא
- באצבע. א* ובני בצגר בבליעה טהגי' בבל דבט שלמה שלהים  
 מראשק, ולא שט דפסה מק*א זא"ז מבפלה? אץ דמצות דרלל ד.4ף בהאק"פ,

 באה, חנאי על אפ" חכם קללת והלא הסופה את הכהן השניעוהאיך
 שמיני ה, יוסף וילקפ ]ועיין בקירוש, כמו בהבדלה ישץ"מ כןכיתן דלאוהא
- רלץ[.סוס'י  יש ואם טחדש, קעיעוין צריכה היתה ר'ז אשת אם הברכ"י שהקר במהק'כ, 
 ממט פקע אכם כזה ובאיש קידושי', ב4 לאוהליהם *צחורו ממ'הלפשום
- הואי. במארים ורבא לליטנה, קורם חירודה יבענק * כוענה,.קדושת  

 לעוה'ב, לך ייפב למען דהפי' ומת לב*רה עלה אביו שא"ל ממה לתכ" מנ*לקכ*אי
 איט הף להההי ע'מ במתנה באתרוג יהצאי' ואיך הי', אביו לאוד"לפא
 הטחצהששק קוער' ועל סמוהה, פטוריס הזתם בה שיש דעיר תוס' דפסקי ע'רקכיב, דיומא.- ספיקא משחם יומא תף ספה"ע מוטן דלא ובהא * לאכלו,יכול

 למ*ל דאל*כ דוש, עכ'ח הא שבת, דוחה איט או"א דכיבוד קראדלמ*ל
- בתו. נירו מפיר דהאבקרא  

 להר4ק דצרו פתח" אבי לו ש"צ ובחצר לה, זקוק אץ דכבתה במתי'קכשגי
 אחוף 5ילך רמותר מהא דג'י, קושי' ובדבר הא"טא, משוםטשתיוע
-בידבנ*ס,  אה*כ דיברך דולקה מתחלת לברך שכח אם בעמן והערה 
 כ'ד[. אהז בהשמפות נ9. דרעפע דהרה"ג בשם מ"ש]ועי'

 דבא חשאנש כהצום מעוברת אשתו . את לשמש דיאפ הועשק מ*ש ברבר 1קכ'ד
 בהשקה דטשכח*ל רוב ובענץ בט, ואת באותו אמו ירך היבר בחו,על
 כדגא. מס"ע כהנא טקר לא א' דבפעם התוס' ובמ'ש לסו8ה,הכוץ

 שתה', "מכעררין פריפות בה נמצא ולא הפרפש בפתחו ביו*ד דכ' בהאקכ*ה,
 חשכם ע1יפב4, עד רמ"ם לבית יכנסו לא נרחן שנערם אדכם החיומ"צ
- מתים. הרבה שם נזרמן אשר היעל" בבית ל"צכב לכהןסוהר  

- ועטא. דפפחי' בסת" כלאים, ט יצאבד דבנד במהי' פלפלקכץ,  חטכה עהשף' מדוע ימיס ד על רק ליה בשמן דהנס העי1 קהש" ע*ד *קכ*ז, 
 בת'ר* ל,ש ט4מ דבץ דווזעי' התףס ודברי דרוב, בסת" דפנ9 ובמ*אשח',
 ימה דרפ, לדלותא ה~ח פסח של שני ב4ל הספירה על פברכע הארךקכ"ה,

 פוים נם להדע( דצריך לחגירו פרה )כושמוכר הפרקי' בין הנמ' חשבלא
 גדה~ם. הקייש עץ חגעעט בקפנים החהץצ בעדות האסושקתהיד
 חטרה סקדדשה דוהרה ובענין מנע*ם, פע"נ ילפ" האיך הקךלם קואר' ע*דקכ*ט,

 ב6סח טצה אכלת וע*ד *צעים, העזרת באדר טזפהא ולעשותלקליה,
 רעת בימף י" תהנע לופד הצלא שט בפפה 5ההענח? אאין ]בשעאגי.
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- נא[. היפצען הנאבך8ק נם כן 4 כתב שש תי, 1ק יויעל  בין בחול בץ נקיפ ורב בחי, ובע בשבת בין נקט דר"ה דכבתה בסגי'ק'ל, 
 השיך בטומאה, חלדה מפרש" רכיצד בסג" הח1עה8מ קוחף' ועשדבשבת,
 אחר קד"צ לוושר בשכהו בתשר, ל"א רבדערל"מ בתו נררי להשרר האביטל
 התורה.שישת

 בים פ"שר יאכלו וישלא בי'פ, נשים לפבילות מקוה היטום ע'ר צימפקל"א,
 ובענין חשףצה, לענץ ע~(יהם צבע ומושכ" צפרנים שמנדלם בנחרכםהפבילה,
 מק :הדהי' הסעמיטאר, ע"י ונפשר מימיה אגקהשהמקוה

 פבי"
 ליל ער

 דם* מאבם או אבמה'ח משום אסו ה" רהלב וי בבכוחז וד,דהשבת,
 ד1לכי' אץ ובענין בחרהה, המהפך עני הו8ל דהא רג שקנה דהחט במעשהקל'ב,

 אוה'ע. ומלכי נהש מהמת בתפלט לפסוק אחה"ר,בפקנ'פ
 רוב ילפי' לא ומדוע מכתה, ע"י הבצים מן שיוגאי' החדאף' העופות עשדקל'ג,

 זמתחא. למיסב דשרי' ממאי התו'ח ובקואה' לדון, פסהמ רממור סנהררץמטנף
 על תירוצי' ואיוה קרבערנ המקריב טכהן רוב רנילוף הט8ה קושי' ארות 1קל'ד,

 וע8ד פתשר, ל(8א מל8ט שבץ החום' רברי ובעיקך זל'ה, השפ"ר ר"צ הנ'קהשה'
 השאמר וע'ר חלב, מ שתתכי' סכין באותו הבשר הותכ" רהקצבים בהאקל'ה, במה.- מיתהו האדם את שהמית חמור פפר בפסחיםהירוישלמי
 בעמן והערה הבושר, למכר בע'מ בכור :א:דות לעת'4, להיחרו יהזורדחדר
- יצ'ו[. בעלעניעש מהגאבד'ק ]והוא מבכורה, פטרההפקר  יחוכשפ, ערב אכילת ובענין מצרגשע, ווי ה% יונה לאתנן קרא צריך לפה *קל'ו, 
 אחדרר וולכ" אץ דסל'מ בהא העלם קושי' על תירתמם ושלשהורנים
- כהן, 'ובת אמו עלמבא  

 תדורה כורן תשבו ל'ה א'כ בתא1המאפ אכלר דאבל השעאשפ קוקף, עשאקלשן
 בפוכה אלולב על מברכי' שרבים הטנהנ ובדבר סוכה, מן פפורףהא
- ק'ח[* סימן ארי' שאגת ס' בסוף -]ועיץ הרעפלה.קודם  

 וע*ד רבוים, בק' נשתסהת בהיתר מצטרפ.' אחים או ובע אב אם בעניןקל'ה,
- רגארם. בשתי א1למה שלמשפט  כ5 דסובר לר*א דחו"ח ובקושיי 
 ממוכי' בדבר ופלטל עד5"ת נימא עירגשד נעארת אינה מווזה בה ארשעיר

- בצי(מת. כלאיםלהתיר - פ8חן. מיטן נפת* בית שףת ]עיין   
 ברקן כארש בסליחות תחמן שערדט* ימי מלואת ער יה'ר ואברותהרנים',. 114 רשה בל"ל לאסל מנדנ דרשה, ל~צמוע דווב בענין ו(מגים הערותקל4ט

 ברכה ל"צב, אסור פטח כשאה"ק לזנב, יא לראש נהי' אמירתטילה,
 מימר, בשביל נדדי כל אחית אלול, לחה"צ רמזים קדהץ, עלאחחנה
 רגאשמא ופויסת לשדודיט, חישה פיי שובה, לשבת מעם ביוהכשפ, פתעיוב
- בשבת. ר'ה כאטחל דגר לאור ליטדבדבש,  ישא ש צי(רת ת";ון וכשמלאך בצי(מת, מכלזמם עדלית רלפ" בהאק'מ, 
- כשרים. אםתפלץ  

 ענץ ובעיקר אדומה, פרה ופ' זכור פ' קריאת על לברך תיקנו לא מהעקמ'א,
- זו. במצוה גשכ חיבות נאים 141ם עמלק, דמחייתמשע  להלה ותפלה בנארם, בהמה שביתת וע8ך בד8ונ מטת טשלוח יהמ1ן אםקמשב, 
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 קיאומרי' ובפעם עכי"ם, פת ובענין היאה'צ, מתי ביהשם'ש במת האם,ע'ש
- יין, וצשותין בשעה,לחימא  ביוכפ"ק, ס*הות אומר ואם שכרו, במוצאי הבשמים על מברך אבל אםקמיג, 
- נרננה. לכו וגכם בשבת, ע5יכם' 4שלתםוהפזמון  

- שוסיוח* יומאה ואיסו' הכהנים, יאכלו לא וטריפה ננילה נענץ !קמ'ד,  דיבורו, להחזיק אינש עביד נימא לו ונותן בשר טיוה חותך ~*ן מישקמ'ה, 
 אימ ביוהכ'פ מ'ם דהשותה הלק'ט וע"ד לכתח5ה איסו' מבפהובענין
- כרת.חיב  ד' לתפש'ר, תש"י בץ אמן עניות ביוכ'פ, והש*ם עיחזכשפ שאכל ב%קם"ו, 
 שמא ובענין בשבת, שת"ל בירפ לדוכן עוליי שאין בפעם במוובר,מעים
 לחור,- ספחם של בארנז ו5השתמש בסוכה, להשתץ אימור לבנה, בקירי,וציעבינה

 בע'ה, בפני שיטהצ ואיסו' ויווצה, תפלין לענין המחבקי' ב%' שני 1דכרקם-ז,
 ובהא מצפרפי', אם באחרת השני' וחצי' זה בשבת מ5אכה דשרובעיצה
- מוח, ש5 קחם ניקב דילמא בו תשברו לא טעצם חבד5וטדי'  

 הנהח הלד, ממנה להתיא בפנה 5קרוע צריכי' אם שמתה טעוברת נאשהקט4ח,
 והפיכוח אבל ימי בזי המראות להפוך שנוהמ' ובמה הקבוה ביוםתפל
- ות'ב, אבל במת ניעם ויהי * אמירת בדבר וגםהסשת,  להיות צריך השם וכתיבת הכתב, מעשה ללמוד רצה לא קטצר דבן גהאקטיט, 
- בסם'ל. או בקם"ן דגשכם מוהד אכהרת וע"דכטדרן,  

 אץ ניכ אמרי' נברא באימו' ואם חציצה, דיי אם שמל קודם שפבל בנרקיני
 מפבילי' קטן גר תולבע"ח, דהף שליח ע"י קיוחר' בענין תקלה, מביאהקב"ה
- הלל, על זמן מברמז דאין והא ל.שראל, נר,, וקקף, בישד,ע"ד  

 ע4ן ובענץ פהעישמפלחשע, צלוחית תוד בשבת חמי' לערות טיתר אבםקנ4א,
 מצפה שו'ת )עי' המורכביכם אחרוני' וע'ד קבלה, נפ5 ה*א בשחפהמנהף',

 )חגיין יסים ש5שה אחר 5אב5 מלאכה ועשי' נ"ד(, סימן א' חלקאר"
- ר'פ(י סימן חיו'ד דבחם מארבאי'ת  

 מלמעלה הלוחות את מרע'ה הביא האז דשטלא'ה קואמ' עהדקנשבי
 ואין מעשרה, 5מעלה תחומץ יש ובענין דאוף', דוצאה הא ביוהכ'פ5מפה
- ביו"ט. שחל במו"ש הלבנהמקדשץ  

 ופ65ול פסיה, שחיפתו מרך ולא שהפ ראם הדני האלרר טשש מבוקנ4נ
- מהמ* לא עביד אי גענץנאה  כה אין להיחר בהשרה המפורש דרבר דרדועים הפדז ע4ד תמתים הערורזקנ"ר, 
- לאשר. חכז58ביד  
 מ4גה.- דבר להו(מא שלא )תיבות( אאיות שמנה הכתוב עיקם דארדל בהאקנ'דש
 טממחה יצאו שלא שבת אהר מתענז היו וצלא המעמד אנ"ר ע'ד *קנץ,

 דבחצי' הרשב'א וצם'ש בעק%ה, דעובר עבדו הטשחרר ובענץ לינץ,ועתנ
- פוב, בדבר וסיום כן. 5וטר 5"ש וחב"חעבד  והבד5ה קיריש חג'ד 

-בעסידה.  

-%של-
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 - אגדא. רברי-
- בו. תשברו 5א שצם ריצהי וובשר מן תוציא לא בפ8יק פ" ב"במי  

 פת הובא רעבים, רכלבים טזר שא~ת ב' שא5 המע"ה ש,שלמה חכדל תמה מאהיי
 דבדתי אם עד אוכל לא יאפר ואכול לשני ויש8 1'י בהשמ6ות(.- )חמק בהשה,ומושמ
 כשרכ, לא ב? האסיט במושה אם במררוש עבדו, ובפשה בן ושמט י"א, -דברי.
- ובמושה סת"לאיב  - )בהי(. 5אכ5ה בארצך אשר ולהוה לבהמתך לך וה" קטבם, 
- קכ'0. ס" לקמן עור )ועיין לשוושנים ט בעושה קנכניפ ומטתר ב8יוט פייי"גכ'  שרי החסגא רא8ר כל לר"נ י5תא דאמרה ובהא רצונו, מפני רצגך בטל בחבהןי*זש 
- דןצותהה.לן - אברהמ עשה אושר הבקר בן ואת כן"ו*   תברס כה עהי8 8" כנ"נ, 
 יקת דהורה. בסוף השיקים המשך ל"דש, - יברכם. העם ש "-י את יושע בניי,.את
 ה', אהט ויקבף 8עשהשי

-  ושפ ל(9 ואם מ"טב התורה את מקב5" אתם אש קטבם 
- קבח-רצכם.תוש1  *בש(צ*' השר5 בני יהי ב2"א, - עיע. 5א אל14 רבים פום לושטף רק מצחשישת חש1 כן עשלל "שת על לעידו טים היה ולא מרים שם ותפת כן', 

- 8קהשש. ושףפמט - רז"ב. לרבות דאת גה:"נ את במי יאכ5ו לא ע*כת'בג טמיי יעטה דווני 8סה( )לל במרורים דהשכיעט במררש ב2'ן,   שש-מו אשר ובג:ל נ"ג, 
י נפשותיכם. את ועניתם זשרה דשאייי, תדוןק בפי" נ"דש, - פיך. על "שמע ולא תזכירו לא אחרים שקיי וושם תשמרו,אליכם  בףהך פיך, פשפמף כ5 ספררד בשפתי נ'דץ, 
- הון. כל בע5 ששתיערוויך  חייש1 לט ונתן לכבודו ו9בראט אלקינו ברוך קטמ, 
 "1ת ברהשססשון )ועיין נבהש שלא טוב הא האדגו יוצר בהוינה דסברכין ובדשאמת,
 ששף מיעש-שי שכינה זזה לא מעולם במררש נ"ך, - שלעיא(. דגאב'ד סרביטכיט

- השכתי את במי ושמרו הול. שלבשגתות  פנום הכדשהן ~היגפ ופ באבית, פיי נ"וי 
- ב,ב. ביהסק.ד שיבנה יהירל2'ע,  טשקצ. השש?ש ושכצ לברכה צףיק זכר נ'זץ, 

- - *ץד. ער ישראל מטקנה טת לא והנדה פרעה ףשלחנ"טי   אבא קידוו1ן בטמי כף, 
- אוסרת. ואסו מים השקיטאמר  בנבורתו, הומש כצאת ושהביו עהיפ 8" כן"ן, 

-  
- תיראו. ואביו אטו איו וטי תה" קהש"ס"חי  חבי :ט ש בשלום ושבזי ע"ג, 
 לו ויוק רבר טכלורצ ויד ףשראל, משוץ כדת זו בטבעת וי מקודשת את הרי)רצא(,
- כתוב". אבן 5הזותשני - סאלקץ4. ויראת זקן שני והדרת תקום עובה מפגי  - הראשון. חטא ע? לכפר הראשוןי ביום לכם וירךחם בטררשע"ן,   נפלא פ" ע"זץ, 
- עריות. מ' וס1כות למולך, להעביר תתן 5א ומזרעך בפמוק"ונעים  שהש 8" ע"סן, 
 ר4יוש וע5 י'ד(, אות גדהשסטורז )יעיין שם-. הוא .באשר הנער קול א5 אלק",שמע
 שרדלדו צייך דדולה המרזפעעל שארז'ל למה וטעם דין, בים לבבות לבתק דין עורךלאל
-א"ע. - זהבי. עשרה אחת .כף בפסוק הנוכה לדיני רמזים קטבן,   בזמד פ"ן5, 
 ימי ששנה קבעו וע.כ סנרלק חופת ופרצו נקבצו יונט לושושנים. נם נעוטה קנקניםומטתר
-חטכה*  חששטה יעש רהבים, אל 8נה ו5א סבמיי שם אשר הנבר אשרי עה"פ גב"נ, 
- עשה. אשר הבקר ובןריב  יושסע אם אהיך על לך תהי' ויתד דאמריי בהא גב"דש, 
- באזניו, אצבעו ינקץ הטן שאיט דבראהם  ום" ספע, נואוא איט פנוי דכצק טעם גב"ן, 

 יברסש העם עי ידיז את אהרן תשא ועהיפ *והצעא, וינש נתיב ב. בסערבא ז'ללסאמרס
 בתוך מ8ונה ה" וקללה בפיהם מברכ" המדקין, מן וישסרך בם8ון ה' יברכך במדרשקטבוי
 פטקצך." חיא כאמבושך לא לצרעא מחשל ובראש* ווג בחך כי העם את ת"ור לאהדבריסי
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 הבכיהה, י8ני הצעירה לתת בפ9מינו כ! עשה לא ב18קק*ב

-  
 דרכיט טשפושה כה4ב,

 איש שנבם, - מישמן, דין *תן עתיד אתה מ ל8ני רע ת, % געיבהת!שקורה
- חששי אביו לשרא פיצמן סםוך ברש'י תשסוח, שבחותי חשן תיראו חשבעאשו  מ"הי 
 שמסים בשעם מי, - משה. ביד דד ע84 מושה ושם אהשר ההורה האת השצשגךם סוש%רעיד

- מתטח. נם טעיקדא אהדר" ומ 'שתטת כתי' לא דטעיקרא ח2א 5אביוני8, מתטת ושזיכ לרעון א"ש מטת.1%18ח  רמיש חתן אשץז או יתרו ובפי ט-עוץ, אתה האלה, 'העצשת דהחהנה בישקאליק'מ' - לשדיק. צבי שמעט ומירות הארץ סכנף עה"8 שיי ק4'וץ, 
- קדשיך, ,בחצרות' נרות והר*קו רחמכה :זמר קמי, -65לינ  בפסוק מל"ך, 
- לזטנש, הדה הגה וגם סלתך המיזנתה  סותר יד דחזיד הטאמר *בךבר מל.ףשץ, 
- וחומן. פנימי על אלא י.צשער לא צדיק אותו ש5 פמיו השמקתא הרדליילי  דשתי במשפש ש?מה של חכפט יד קל-חי - ב?ג.פ. דגים דאמית :8עםקליי 
-י4שרם.  האדט ופסוק ממך שילסדז כדי גדלות ק~לות לד  עוצה עהמזד פס ק"למ, 
- לחשאת(. וא' לעחיה )א' לאלול ר8זיפ - פי. אפרי הארץ אשמע ואדברההשפש  חמרא הכד:ב, - לזנב. ולא לראזש ה ונתנך ועושובה יטי בעשרת דבש לשמלתופעם 
- נשלי לכטה קטן רביט ילמדנו עהטד"ר פ" מכן"ן, - רבנן. ל18נםחשי  מנ4וץ, 
 'לדבר ובעניין עליו, פתול צטיד אין אשר פשח כיי וכל תבן, השכל כבקר ואי"עה4פ
- ננך'.בישהן - בנ'ע. וטוייל בך דהר ואטר *רבעם הקבזה תפם בגסיא ניי   פי, נג, 
 ,פושמטי לה אין דבר תעושו לא ולנערה 1ב8ס1ק - יואה. ואלעזי ויוחט זר חקתיבר,שץ
-8מ?4  

 ביודנ"8.- עריות פ' דקריארז ובטעם ביוהכ'8, לסזג קרי אירע ולא באבחע, י',
 מעיפ די אלו ידעתם לא וארבעה ומרור, טצה פמח ממני, שלאו שלשה ב8ההצ,סי

 חדא"נ הרבה נמצאו בהשמטא כן וכמו הפפר( )ד~קויפמ דבר בפתה מם -שבלל5ב.
- מעדנש[. ותאכל :ז' קרי דל חכדלי ומאפץ ס4ק עלבישף' י. 

 1 המוגמשר עלברכה
 אשר "שרערו, ציר לאל כלעתי, תאפתה %1דה עצנעתי, נכלאברך

 עץ' ובק , לסהשסרת לעד חקוק עו8רת, בעש הנד ולסיים לנמור בעזרתי,דהי
 ה' בבית ושבתי חיט, יכו כל יררפמ פוב ואך היני, פעאי למק ש*ט,דגיץ
-לאהי,  והדוד הנצח לבד לו כי באסההו, רדחכט ברצרהו, טשלאחע יראט 
 עת אריאל בבנין לראות ונזכה פנולתו, לעם כרכה שפע ראשפיע זולתו,חש*פ
 תהלתו. יר ףרהצלים שףטתבנה

אמי"ר

ז


