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 הסם

ו דודקהלת
 ומדרשים. גמרא תרך על מרד"ם בררך אנדה להד"תשקדש

 .בהשתחמות
 4 דל קדמאי ותכנן ומרבני . שלש"א דורנו וחכמירבני

 4 העורך ע"י לאוריצא

 אצע.רוד

 ווארשא ה-הרמ"ח שכם-אדרחודש ראשוןחלק

 זהובים שנימחירו

 _=__=4_=====ב===========
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הכתובת
 ,וע 5אז"שש-ך 22 ,נם0,

 פש"52זפ7י
 6(אפט?7ן )[ןעיי2)[ קרסלן



 שליפ"כ ומנינו וצריקי .מבאוני ההלה ומכתביהמכמוה
 .בעוה"י-

 . ראיתי אנינכ!

 הס' את
 יאת . דודקהלת

 אשר דריי 'ריאמרהס'
 היקר ה' בזה ותמלטרח

 שיח" ד*ןן4 כמרהמופלג
 חידושי דוד ויאסףמפה.
 ואמרי אגדה עלתורה
 בהצלחה השי"ת יעזרוחכז"ל,

 : יישר סבאולפועלא

 יתביש ובעזרתו ה'בשם
 . ווארשאי
 מהלת הקיבץ ע5הורתי

 מיצא "שררור
 מופלג ) כהלכה ה'לאור
 נ"י ו4ךך6 מר השלםויר"א

 היספות עם מפה.אצאפ
 מצאתי כי ז"ךך6ריאתם*

 דרוש דברי ברכה.בו
 שושנים ופרחים ציצים.ואגדה

 לפ"ק. השם".בשם
 08 ממות ועש"מקים.

 * יע"אךואלאמץ

 מהיה ושהפד המצריםבין
 עמר וקרן ושיריםלשמחה

 לראות ונוכהירים,
 כוי

 על
 לצורבם רבא ושלמאהאורים
 עוסו ושנינא חריפאמרבנא

 קדישת בחבריא וגםדאורייתא
 כמר. . סבא ישראלעם

 בעיר נ"י אצאפרור
 אחדשה"טנ יע"א.ךך4לו4טןא

 אתמול. ביום הגיעני,מכתבו
 הות שמוכן שהודיעניומה

 הדת. לחיזוק קובץלהדפיס
 ולהפיצר הקדושהותורתנו
 לקחת מאתי ומבקשבישראל.

 ועגם"ב מרדות מהרבהעמי

 . נוגה מפיקים ויאים. נאים ן להורות לס' ד'אור
 יעזרהו כאשר ספק ובלי ן ווארשא. וערפ"הלפנ"
 ן המוגמר. על לברר השי"ת ן זצללה*ה בההוקחיים

 וכלברכה יביאו נפשם באותן ן אשר תורה. אוהבי ימלאןנחנאדרוין.
 ן פ"ק. תרפ"ח 11לםב: בז' יום הכותב כצפיית ניתם.א5

 דפה: הרבנים ביעד מיכלואהן יחוקאלצבי

 בל ~בי שראשי אמנם אם חד"ת. לו ולשלוח בוה ג"כהבל
 אשר הזה בזמן ההם בימים כי יבין לא מי אך במהרה. עלי ירחם השי"ת ל"ע.רבות
 התורה לאהבת הם לבו אשר ומי במהר31 ירחם והשי"ת תורה. של כבודה והורדהושפל
 אשר והנעלה הנורא הזה. המפעל את אני משגח לכן בשתיקה. להיות כעת יכולוהיראה
 מעלייתא. מילי . ואגדה בדווש ועבודה. לתורה מוקדש ספר לאור .להוציא עליוהעמיס
 ליראת הלבבות למשוך שבכחם והיראה. התורה גאוני מרבני ברורה. ודעה טעם בטיבאמורים
 ונדיבי ולומדיה. ' תורה שוחרי כל ספרו לקראת ישישו כי ואקוה התורה. ולאהבתשמים
 ולמעך , פ-כה ביתם בתוך הביא למען ירנם2 סלא בכסף ספרו. את ויקר ימשכועפנו

 בלב אותו וליראה אותו. לאהבה לבבינו את . יסב והשי"ת ולהאדירה, ויראה תורהלהגדיל
 לרתמי המצפה על .העומד נפש כאות הק/ תורתנו דת נגר ח"ו לזילוף ושלא וברהתמה

 : ולומדיה התורה קרן ולהרמת ולישועתושמים
 יהינתצ שעי שיות בעהמה'ס העי פקוק דים'8 אייבעשימץ הלוייהונתן

 . .ושוס

ש*83י~א



 הקדמהבמקום
השי"תבעזרת
 דריש ב"א חי?א ר' אתרא לההוא אקיעו אבא בי "י"א יר' אבית ר ד"תבםומה

 דרי לקמיה ואתו ב"א. חייא לר' כ"ע שבקו' אגדתא דריש אביהו ור'שמעתתא
  בשלמנו שפוח הגדול ולדאבוננו היתה. התורה מרכו מעולם פולין מדינתנו .וכף.אביהו
 הגשמי עולמנו לתוך לאט. לאט יסחב הזמן וזרם מיושביהם. הוהקו המדרש בתיהרוחני.

 מחבירו. מרובה קללתו שאין יום שאין האלה עתים בצוק גם ואף כשרון. בעלי כלאת
 הכלכלה. ועל המחיה ועל טרפם. לבקש שיכרחו הטרדה ים וגלי וסוער. חולך הזמןוסערת
 תהא מה ,תורה. יוצאת וב"ק דברים. ואין אומר אין חבירים, ישיבות ובטלו נד. כמוכצבו
 כי ודרשה. לאגדה מקלט מקום שיהיה כזה ספר להוציא הצורך ביותר הורגש ולכןעליהן
 טללת  אשר האלו בדורות כן ראו וכו' אביהו דר' לקמיה ואתו ב"א חייא לר' כ"עשבקו

 המעשה ימי ששת בכל מעבודתם. והיגעים בפרנסתם. הטרודים והאנשים מאוד. רבוהפרנסת
 לקבץ מקלט. מקום ויסדתי קמתי, ולוה . אותם ומניחים בפילפולים. ולהבין לעיין להםקשה
 מיוסדים הקדושה תורתנו דברי על אשר .על מובהרים. אורכמונים ידליתי חפץ,אבני

 נצח, למזכרת תהי למען שליט"א. זם2ינו והגוה"צ מהרבנים וגם זצ"ל קשישאיםמהגוה"צ
 -הראשונים רנותינו רגלי כפות תחת אני .עפר מטעמים, לאהב"י ולעשות תשכח. לאומפתו

 לכתוב אלא גלו לא כי הטוב. ה' לי זכה אשר משלי, מעט ג"ח הוספתיוהאהרוניס,
 הרי לכתוב ויכול כותבו ואינו דבר הקב"ה לו שגלה סי כל .תק"ל חסידים בס'כדאימא

 רעוא יהא בי, נתקיים ר"ז ותפלות עכ"ל, לכתוב אלא לו גלו לא בי לו  שגלה מי  גוולזה
 גבונים, ושבחוסו הבמים והללוהו רמים. ראיהו שרים. ישמעוהו דתתקבג מלתאדאימא
 באבות כדאיתא האדוק לפני ברצון נתקבלה מנחתי אמרי בי לי. היתה . זאת צדקולאות
 אצל החיבור שנתקבל וכיון הימנו. נוחה המקום רוח הימנו נוחה הברית שדות כל מ"יש"ג
 כח ממשיכין ציבורן בשם הנקרא בפרט, אם כי הכיל אצל שקבל שאינו הגם ישראל,בני

 במקהלות ואמרתי ה' שחנני מה וע"כ הריב"ש( בשל בדאום"ר )ועיין החיבור בזהרוה"ק
 לאדם טוב אם ונסתפק עלה ח"א מאירות פנים שו"ת )בס' זשוךשן "ןף4ונמרשבניישראלקראתי

 הארונות ערף הגדולים שם בס' עזותי הגאון וכן והאריך, בסתם ספרו ולהדפיסלנתוב
 רוחאן: רמות יהא חיבור על שמו להוכיר שלא לנהוג שרוצה מיוהעלה,

 רגלי לסוט גתן ולא ועמלי, חלקי בחיים שם אשר על הנורא ויתהלל הבוראירענרל
 לברף לה/ תודה לתת, בפי, סלה ואין דךד" "כשאלרן ספרי לאור להוציאוויכני

 הזה. לזמן והיגענו וקימנו שהחיינו ה' וברוך י., תורתנו בדברי חלקי וששם המוגמר,על
 המוגמלי על ולברך אותו לסדר זכיהי וכאשר וכו' ה' לך ה', אתה ברוך דוד""ויאמר
 הצתידים' החלקים יתר את לאור להוציא הרחמים אלקי ה' יעורני כן העבר. על כשבתהנני
 יבוא מאספני כי לי ינבא ולבי ולהאדירה. להגדילה ואורה תורה. בישראל להרביץלצאת.

 ותורה, טובה לי יחזיקו עמנו בני כי תקוה מלא ובלב תורה. אוהבי ,לכל ברכהבעזהשי-ת

 יתן בי ה' אל נשיאות ועיני החלקים, שארי ולהוציא למהר ובדבריהם במכתביהםויאמצני
 עינינו ותחזנח וכו' ידים ומעשה וכו' ד' נוסם ויהי הרבה. שנים ויתקיים ועוז עצמהלי

 : אמן בימנה במהרה קרננו עירנו,,.ובהרמת ציוןבנהמת

 אצי.דור



 ן  מרתו  הצניעה מורתי אמי נשמת לזכרון מוקדש הזההספר
 55 ושדץ פייברש '!

אצאפ
 השמים ועלתה נלקחה אשר קירשענבלום, ז"ל אהרן משה ר' ההסיד הרבני בת%

 לפ"ק תוימ"ב שנת כחר-חשון לחודש כ"ת .ביום החיים ארזועזבה
 . על לגדלנו ויגיעה. עמלה רבות עזבה. לאנחהואותנו

 ! זכרה והיראה. התויה דרכי
 ' ס ישועים נעלה כלנו ובמהרהחברע,! ישעי יקיצו אשר עד האיים בצרור צרורה נשמתה ותהא לטובה אלקי להנא

ןתנצב.הן - ס
 הסופרים כבוד לפי ואיחור קדימה שום בלי נדפסים הלזה מכרך והדרושים המאטייםכל

 : בתורה ופאוחר מוקדםואיו



 דודקהית
 : זצ"ל קשישאי וקדושי מבאוני ישנים" השפתי נקהלהמדורי

 . אסימן
 ז"ל. הנר"אבשם

 אליעזר אפרים הרה-ח מאא?ו-ר מב-יוהעתקתי
 :אצאפ(

 מאימתך יז"ל המאיי. בבעי ביכיתנמ'
 הגאונים בתשובת נמצא וכןה"ן

 לאור אלוקים ויקרא , סמנא בהומתאנחי

 בספר כתב דהנה וי"ל תמוה. עכ"ליום
 שמו לרמוז לו ראוי ספר דהמחברהרוקח.
 ויגרש מתחיל תד"א כגון ספרובתחילת
 בי.ו ו קשה, ולפ"ז א(. וכדומה תדא.בגימטריא
 שמו רמז לא אמאי המשניות מסדרהקדוש

 הוא "מאימתי" תיבות הראשי אמנםבתחילתו.
 איכ י'ריכו ת'חת מ'ונחת רדו א'יןמיצולם
 נקרא זה דמטעם בגם' דאמרינן שסוברמז
 על רמו לא אמאי עדיין רק הקדוש.רבינו
 וי"ל שמו, על שמורה מה על רקשמו
 ייקרא פסוק על במדרש איתאדהנה
 דלכף לילה קרא ולחושף יום לאוראשקיץ

 כמי לילה איקי"ם קרא ולחושך כתיבלא
 שמו לייקד רצה לא שהקביה מפניבאור
 דרכינו הכא ג"כ ניחה וא"ע לילה.פנל

 שמו לרמז רפסו לא מס"ה -בערביןומתחול
 דקשה ז"ל המאור בעל כוונת וזהבהדייהו,

 דגיכ קאמר וע"ז שמו רמז לא מדועליה

 ויהי' ממתי, מפרשים כדאיכא ולא.מאימתי
 שמו צל רמז לא אמאי קשה ושוברמז.

 פ" כו' סימנא בה ומתאנחי ולז*אבהדיא,
 ודויק: בהדיא שמו לרמז שלא למד הפסוקרמזה

 ב.מימן
 יצחק ר' וכו' אדומו"ר הרה"קבטס

 : זצ"למווארקא

 חסדים ותגמלינו אומרים שאנו התפלהעך
 טוב הוא חסד כל הא והקשוטובים.

 עליון ספי באמת ואמר הכפול, מאיא"כ
 רעה אפילו 'א"כ סרב רק לרעות תצא.לא

 מאמינים ואנו טוב הוא לאדם שבארח"ל
 רק טוב הוא רעה שאפי' שלמהבאמונה

 חסד לנו שנתן מהשית"ב מבקשיםאנו
 וזה הסד, שהוא בחוש רואים אנושאפילו
 רואים שאנו דהיינו . טובים חסדיםותגמלנו

 : ב( ודפח"ח טובשהוא

 ב.מומן
 ממאכאמשאב אברהם ר' וכו'מקגה"ק
 ושו"ת פל אגלי בעהמח'םוצ'ל

 . נזראבני
 אליעזר אפרים הרה-ח מאאמו-ר מכ-ייהעתקתי

 :יאצא-פ
 נשים הייא לרב רב ליה אמך בבמ, לוזלשרפ

 כנישתא לבו בנייהו באקראי זכיין,במה
 חייבים אינם נשים דאטו תמוה שאלתוהנה
 עשה מצות לבר אנשים כמו המצוותבכל

 תדס6 וכמן' רסב'י 16סיוח וליס טסמיי סווס*ק 56יס1. וכי חג6 נימט' ויגרס הערה)6(
 סרסיטחחי5

 כסר'6. ועי' י'6יר 3'ן פ'גחס ריכי ז'ס ננימט'
 סומר וקגסנחו ס' גס6 גגו ג5סס וסמוק פרטי, 6יס וככן בור, כור נכ5 עמ5ק מלחמת)ג(

 5קכ5 רייס וכס6ין כ( סיסר56יח, ג16טס כחל ונאק כמססט 65 גי6(
 מעסיו. נג5 נחסיר 7לכיו. כנ5 ס' סטייק סכ5 יוסכי ג5 ויועג יגטיו )כ6 ומתיייחסו.
 מססי'ס טכקסיס ס6גו וזס חסרו' .ע5ינו נכר גי ר16יס 5קכ5 ס' וחסל יריו, סממיס6גמנו
 56קיס 6100 5פו5ס פ*ג 6טם פסיסי. סססי'ס ופ5 , מחסד 5קג5 ר6ויס 60גמגו חסויס'*וסנטריו
 מנגחנו כימיני טסרס ס6וטיח טיכירי ססס'י מנקנים ספגו ונס סנו31, סוכו כסכין כנו מנחר5מח

 1(צאפ. דוד : סיכיס וום6'6 טובו ע"י בגו בחר וכטייפ חסד.ס וכנמקנו נחסדרהי.ס



דיר י ה ד בסיטקהיתכ
 ר' צם . זכותם המעט תורה ותלמודשריג,
 אחרת מצוה להשיב לו ה" הלאותקא
 אור ותורה מצוה נר כי כתבו הנהותירן
 דולק. שאיצ נר כמו הוא המצוהפ"

 כמו אש. שהוא אור כמו שהואושתורה
 שלומדים אנשים וא"ב לסו. דת אשובנאמר.
 שאינם נשים אבל אש. שוואיערתם שי באש מצותם שהוא נרם מדליקיםתת-הנ
 מאירות במאי זכיין. במאי תורהלומנים
 לשון הוא ,וכיין נרם. מדליקים פרמצותם
 בנייהו באקרוי קאמר וע"ז ובהירותןזכית
 בתורה לעסוק גרמות הם דקחשב הני וכלוכו'
 :*( ודו"ק גירם, מדליקים מצותם מאיריםובזה

 ר.מלמז
 זצ"ל. מביאלא בעריס ד' וכרמהלה"ק

 ליודעךן חסדך משוך מש"ק ארתעל
 הי' במצרים הישראל שהי'  בעתונאמר

 מן הדעת עם יצאו ואה"כ בגלותשדעת
 היינו שעדיין הגם עכשיו אמנם18לוהנ
 אמנם בגלות חלילה אינה הדעתוממקת
 מתפילין שאנו וגה בגלות הואהמידת
 דהיינו ליודעך .המודה דהיית חסדךומשוץ
 שיש מחמת בגלות אינה שהדעת ימומד"ת
 בקות המודת יהי' שלא כן כמו ובצרהלנו

 :ורפח"ח

 . המימן
 נבע ר' המפורמים החמיר הרבמה"נ

 זצ"ל. מלאווערליב
 בפהק סו-צ קלייגער דוד ר' טהרםושמעתי

 סשפטיד אל כחייי ציקתרבתהילים
 שכל רואים אנו יכה.תהום

 בשעריה נודע שמו יותר גדול שעשרוסי
 שלקה עא לגמרי להיפך הוא רעליבהעוני
 שאם צדקתך וזשה"כ אובד הוא רח"לצעוני
 אל כהררי ג"כ נודע שמו  עושר השי"תנתן
 מרווק, אותם שנראים הגדולים ההריםכמו

 : ודפח"ה ודו"ק רבה ~בתהום אזובמשפטך

 ר.מי23ן
 נתנאי מוהר' בתוי'ש המופלגמהרה'ח

 מפראגא. ז"ל אלאווהכהן

 זה "יח מי ד"א יאיא פן במדישלביתא

מלי
 אין 5בו"ד וכו' הכבוד

 שרביטו מסר והקב"ה בשרביטומשתמשין
 בירו האל' מטה את פשה ויקח שנא'למשה

 :עיי"ש
 איהח דרגה "מדיש דברי יבאיזנראה

 שרביטו נקרא הוא דשבתבמדרש
 מיתה חייב ששבת גוי דלהכי הקב"השל

 הישראל רק מלך של בשרביטו דנגעמשום
 ליס* מתורים הם למקום בנים נקראושהם

 שמות במדרש איתא והנה ע"שבשרביטו
 יום ובחר לישראל לנוח יום בחר.*משה
 ישמח ולזה הקב"ה אח"כ נתן אשרהשבת
 שבחר ומה בספרים( )עי' חלקו במתנתמשה
 אתה אם לפרעה שאמר משום לנוחיום
 מחמת מתים הם לנוה זר יום להםנותן

 שאמר וזה פרעה, לו וישמעוהמלאכה
 בשרביטו משתמשין אין מבו"דבמדרש
 השבת דהיינו למשה שרביטו מסרוהקב"ה
 ויקח וזה הקב"ה בחר אשר ביוםשפגע
 לשון הוא שיטה דהיינו האל' מטהמשה
 להם ליחן לדעתו פרעה לב שמטהמוטה

 ודפה'יל ודויק בתר אשריום

 סלעכטינע האבין זאל ןער תמיד זועקות שהנשים  הטעם שזה נ"ל ולפיז הערה.*(
 וחשך 11א נבע וע"כ מאירים ואינם מצות שעושה מי יש אלא חושך ג'ע יש וכיניען

 1 והאר 5צווהם היינו נרם מדליקים "ש שהוא בתורה שחשיב ואת את יבין חנםשבל



ב דורקהלת
מרור.

 הי-ין,. הדור הכמי נד~לי..ורבמ מנאוני הדרוש" ,קהלת

 זנמימן
 הכהן מאיר ישראל ר'מארמויר

 הצדיק התורה שר הגה"ק כ"ק*הוא
 שליפ"א מראדין בעולםהמפורמים

 *( חיים". .הפץבעל

 בה.ים, הפץ מלך יהמם יכרניוהשמ"ע
 חפץ שסלף . הפעולה ובאמה

 אם ועוד בחיים, מבתל שאין אחריבחיים
 לו ויתנו ימצא בודאי ההיים דרף לו2חר
 בהיים. חפז שמלך התועלת מה א"כוזיים.
 וכדומה לאמעריקע כשנוסע א' בעונה"רפיז
 חיים לעשות. לשם . נסיעתו שעיקר .אומר
 חפז הקב"ה אין החיים בןה אבלכיודע.
 "שמלך היינו לחיים' "זכרנו פ" וזה12.

 : יוציק בחיים'חפץ

 ח.מימן
 חים ר' מרן הרה"קמאיומו"ר
 מנאדרזין. וצללה"ה בהרה"קשליפ"א'

 בדיי. אלא' בא תר בו איו צ"חמנהדרין
 שכלו בדור או - זכאישכולו

 ומנו שחשבו מה שכל ומזה( .מבוארחייב.
 מוכרח צדקינו משוח בביאת קויהי'חכז"ל
 שאמרו מה ולוה **( ולהיות לעבורטקודם
 )בראשית המדרש ע"ד יובן ' זכאי. שכלובדור
 של מעשיהן אלו תהו חיתה והארזב'(

 אלו אור יהי אלקים ויאמררשעים.
 יודע איני אבל צדיקימי שלמעשיהן
 ואם אלו במעשה אם הפץ מהםבאיזה
 את אלקים וירא לכתיב כיון אלו.במעשה
 צדיקים. של למעשיהן הו טוב. כיד46ה

 1 מרישא ח' אן סר' שמעתי הערת*,

 ארצה מדבריהפ יצל ילא . הערה"(

 וכבר ר.'פוימל שי צםעשיהם חפץ טחניחפץן.
הולשו

 ע"ז-
 ה".ההו"א המה מובן המדרוונראינו

ל של מעשיהם. יחפוץשהקב"ה  אולם רשעים 
 ה" הבמשעים , הדורות כי' . נודעדהנה'
 בתורה נפלא; בדביקות' אשי"ת אתעובדים
 עליהם ולאמור כ.כ שבח בזה 5הסאין_ "ולם הפוגות מאין' העם כל כמעטובתפלה
 טוב::ולא כל ג"כ להם סדהו' נפלא.התפארות

 כלל ידעת ' לא כי מניעה שום ולא דבר חסרוע'
 בניקל . להם הג' פרנסתם וגם הגלות.מעול
 עצמן נהגו הם הי' אם ולזה גדול,ובזול

 בתפלה כמעט היום כל חובת לצאתכערכני.
 נמנו פושעים ואת רשעים נקראו הי'5בר.
 זבדת לא  אשר הר' עליהם קשה הי' כייען
 שה" בעוד כ3 כע-וב וא' בשמחה י"אאת
 הגלגל שנתהפך עתה כן לא טוב, כללר

 מאד קשה .והפרנסה הגלות עול עלינו.וחרך
 כאשר לפ"ז א"כ הדחק זה בלחץוכבידה
 תהת שלו הטוית את נטל הישראליהאיש
 יצדיק להתפלל לביהכ"נ עוד . ונכנסזרועו
 בפן דמובא וכמו נקרא. וצדיק יחשבגמור.

 בציון הנשאר והיי הכ'. על שמחהקול
 המצות קיים קשה'כ*כ יהי' הימיםדבאחרית
 5יןות במעוי' יחזיק איש שכ? עהויריש
 התורת לקיום ישראל. בשם מכונהעכ"פ

 קדוש יהודי. ציון רו עלי' וה"והמצות
 בתווה יודצ איני המדרש פי' וזה לויאמר
 דורות של העבדות אס. יותר חפץמהם

 יפי השי"ת לפני יקר יותרהראשונים
 שאין אף ובתפלה. בתורה היום כלדעסקו.

 להם הי' נקל .כ3 לפניהם בתפארותזה

 ה" לא אם ולוה מניעות ובליהעבדות-
 רשעים נקראו הי' מאתו יוחד הרבהשבדים

 שעסקינו אף ר עת חפז. זולת ביבליתחו
 עכוז בתפלה וכן מזעור. מעט ,בתוהה,
 אדאה טהוך -והוזז הואיל נקראוצדיקים
 השישת 5ש* השיבית יו יש *זהוהגלות.

 . עד של קיצואף



קהלתד
 אלקים ויונא דכתיב ייון המדרשימסיים

 כריקים של במעשיהן הו' סוב כ? האוראת
 האחרונים דורות של העבדות. היינוהפץ.
 עב"ג מזעיר. מעם. ליהוא 8ף ובהפלהבתורה
 הואיל השי"תי לפני גדול חשיבות יויש
 שכלו דור עתה הו' וא"כ הדחק מתוהוהוא
 דהנה חייב שבלו דור מבתל יש ובןזכאי,.
 דמוקי מאן האי ע"ב( נ"ב )ב"מ בגמ'איתא.
 מעמיד ז"ל ופרשא רעה נפש מקריאזוזי
 ובמשנה פגם בהם כשמוצא מלקבלהעצמו
 שלפוסלו. זו מדה פרש"י רעה נפש אלאשאינו

 בשנת ועתה מעט חסרון בשבילמטבע
 בכספים וידקדק להסתכל יצא תרע*החיות
 משהו נקב אף בו יהי' שלא מדאי..יותר
 הצר מן ימצא שלא וכן סידקותכמחס
 השחיטה כחליפי הצפורן. כחגירת אףפגימה
 בצורבא מסתכלי דלא קדושים של הבנןואף
 הי' וא"כ בזה. לדקדק ה" .מוכרחיןמזוזי
 דור ויציור חלילה. - רעה נפשו מקריגלהו
 נאולתינו ויחיש ימהר השילת חייבינכלו

 : ע"ב נפשנו.ופדות

 פ.מימו
 שארפא.נקה,

 ק טיב ב ע י" ד מידםבמשנה
 נתלה שלא סילת גדולהאומר

 ויש שעה. מלא עליה אצדיק למשהלו
 את כאן אלקי התנא מואר למהלדקדק
 נתלה שלא אמר ולא צדיק בשםמשרע"ה
 וקיני פש"כ מהקדם וניל וכו/ רבינולמשה
 להקשות כאן ש"ט בתוספת ישראל שלמאורן
 סמינו "לא עליה תולה זכות אין טעטמאי

 המצות שכל  יען ות" תולה דוכותבמוטה
 יז"5 וסיים שבגופו מצוה 11 חוץ.המה

 שובש לתיחז משמה בשום כח איןולפיכך
 שביאר סופר ק% 'בס" הנאיתי עכ"ל.ענוה
 עוסק שכל הנם שבגוף מצוה דגדולההברע
 .בלכתך מן די5פינן וצתיה. מן פטורשאצוה

דור
 דלת כ"ה דף שומה רשב"א- ועייבדרך
 לפניו יש אם לאשמעיבן אלא קראצריף
 יבטל שעי"כ 'ווודע קלון - מצוהלעשות
 פטור דהוא קמ"ל תבוא אשר חמורהממצוה
 ולפה יע"ש. קלה המצוה להתחילוצריף
 אבל וכדומה.. סוכה נמי לגוף שחוץבמצית
 מעלה לה יש שבגוה מצוה שהואמילה
 צריף לגוף חוץ שהם הפצות כל שארכנגד

 כל פדיון מצות שיאוחר הגם בהיהתהיל
 ושלום חם _רבי אמר שם ובגמ'ישראל.
 רבינושמשה

 כך אלא . "מילה מן נתרשי
 ליהי שנאמר- הוא סכנה ואצא אמולאמר
 ואשהא אמול כואבים להיותם השלישיביום
 שוב כף לי אמר הקב"ה ימים.שלשה
 ומצות מילה מצות, שני לפניו 'והי'מצרים.
 כנגד מצוה_ שייחות והקדים ישראלפדיון
 הוה פדיון שמצות הגם ונענש מילהמצות
 והוא שבגוף מצוה מילה . הוה דרביםמצוה
 וירא כ"א( )ל"ג ברכה בפ' והנהחמורה.
 משון מחוקק חלקת שם כי 15ראשית
 וברשוי וכו' עשה ה' צדקת עם ראשיויתא
 קבירת שדה חלקת בנחלתו שב אמרז"ל

 אל' עשה ה' צדקת וכו' משה והואמחוקק.

 למצורעיה שם קורא א"כ ע"ש אמור'משה
 בתחקר עם ראשי ויתא ישראל שלבגאולתן
  המשנת דדייק מובן ומפילא עשה ה'צמקת
 עשה דאו אף היינו ק. י ד צ ה משהלומר
 ושלח ישראל את להוציא ה' ת קצ.ד

 ולא מילה גדולה עכ"ז ימים. ג'.יהשאוה
 כאן להביא יש הדבר ולאסתיק לו.נתלה
 מעשה פ"א. בראשית רבה. במדרש שב'מה
 ומצדיק לנאמן, ומנאמן וכו' סגריר ביום.הי'

 שנקרא מהקב-ה לצדיק מצדיק וכו'לצדיק
 למשה דרכיו בכל 4' שנדיק דכתיבצדיק
 ועיין וכו' עשה ה' צדקת דכתיב צדיקשנקרא

 מה . ע"ב קם"ג דף הברית* .כורתבס'
 : בעו בשמישהביא

 הרבנים בועד מיכלזאהן יחוקאלצבי
 : ווארשאדפה



קהלת
 . יסימן

הדור יסיפן

 ווארשא. תרפ"ח דחנוכה ג' טםס"ה
 ומהולל המופלג בהלכה הבחורלכ'
 בוורשא. אצאפ נ"י דור מ'כו'

 בריב"ח מזשה ע-א נ"ח דף גיטין וכבכחןצ(
 אמר וכו' האסורים בבית יש א' תינוקיו אמרו שברומי גדול לכרךשהלך

 ענה לבוזזים וישראל יעקב למשיסה מבתמי
 לו חטאנו זו ה' הלא ואמר התינוקוצתו
 בתורהו שמעו ולא הלוך בדרכיו אבוולא
 בישראל הוראה, שמורה בו מובטחניחמר
 שהורה עד מועטים ימים היה ולאוכו'

 בן ישמעאל רבי ומנו בישראלהורחה
 הכיר במה המפורשים. תמהו ומבראלישע.
 הוראה מורה ויהיה חכם שהוא התיניקבזה

 *( כדכתיב קרא רק לו השיב לא הלאוכישראל
 שחברתי הש"ס כללי על זכרון" לאבנייבספרי
 דלא פסיקא כל בענין כתבתישילדותי.
  )תענית ליה. פסקינן לא אנן משהפסקיה

 בתוס' וחרה ע"א( דכ"ב מגילה ערבדכ"ז
 שם דאמרינן מהא מקשים ע"ב דל"חסוכה
 אומרים והם נא הושיעה ה' אנא אומרהוא
 והא וכו' נא הצליחה ה' אנא אומר הואוכו'
 שאמרוהו שאני. הכא הפסוק, מפסיקיןאנן
 הייה עכ"ל, בעזם כדאיתא אדם בגיב'

 וכף ה' אנא דקיזט( )בפסחיםדאמרינן
 אמר נא חצליהה ה' אנא דוד אחיאמרו
 לשנים הפסוק נחלק דמתהילה וכיוןדוד
 במנ"א וראיתי לחלקו. רשאין אנחנוגם
 ביום שנהגו על תמהתי שכ' סק"ט נ"אסי'

 קצת ומחלק וכרות המוהל שאומרהמילה
 פרשה כל דברכות ספק איתא דחאכסוקים
 דאמרינן הטעם ונ"ל וכו' משה פסקידלא

 והם לה: אשירה א' משה פזהבסוטה
 נאמרה מתחילה א"כ לה' אשירהאמרו
 אותה אמרינן נמי אנן לבן פסקיפסקי

 צ הנ"ל התוס' כסברת והואעכ"ל
 תכחד ס" המגרא מביאו הכלבו וקנסןב(

 הנ"ל התוס' קושי' על חיסק*ה
מאנש

 6' חיבוק 6'5 מכרומי נדך נכרך סס5ך כריכית מעמס ג'מ. גיטין רור' .ויקמר השרהט
 גסן מי 6מר 6סוריס כיס קת0 ע5 ופמד סלך כו' עיגיס דפס 6סוריס ככיחים

 6כ1 651 15 חט6גו וו ס' ס65 '61מר ס0יגוק 16ת1 ענס 5כואיס 1יסר56 יפקכ5מסיסס
 גול6ס מורס פיסי' נו מונטמגי 6מר וכו' ס15ך3דרכי1

 3יסר~
 בממון מסוקו ועל . כו'

 5מגוקופ וגי0גס מנכי6יס גכי6ס גיט5ס כיסמ'ק 0חרכ מי1ס 6חז*5 וג5פע*ו גרסרגם
 ככתר 5כ'י וחנר יעקב 5כימ ס6מר כס כח"כ 6סוריס. כיס פתח פ5 ועמר ס5ךעכו'.ע'כ
 סו6 פינון כי פספס מממסכם 6ף הסמר. כעכורחן ככסגיס גזסריס סיסיו כ"י כיחורם
 סוננ 6ף 5ח'מ כ15' וכו' פספס לעמי סגר וככ'ק וכו' כסנדק המלכח .5י חסיו ו6תסוזים
 5סמגיס ס0כמיס כיר כמ כי מרין. %ן ס65 ועוגסין מלקין פזת חוסרו מס וירוםכמזיר.
 מ5ח6. 5מנרול ר2 סוס. סמוגמ כ5ל חייכ סריס פקין לע"פ 6חר, נסוגס 6יסו5ס5קות
 5סס וים ממייכיס רכל, כ6יזס פרון, מסוור כמרו6יס פר5וח נט165 ס65 5ר6ומ.סמ0ייכיס
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דור ימ'מזקהלת
 אבל ובנביאים בתירה דדוקא ה'מאנא

 יעי' ע"ש. לחלק דשרי אפשרבנתובים
 שמחלקים הא על טעמים שי"ט סי'ברוקה

 ) : ה' ,שם את יהללופסוק

 ד' סי' יעקב" ודברי בשו"ת רויא'יזיג(
 מידות י"ג אמירת עלשנשאל

בסליחות
 ומסיימיי

 דהוא "ונקה* בתיבות
 רק הוא זה דכלל והשיב פסוק,אביב
 בתורה. הקורא כאדם .קריאה דרךבאמרו
 ולבך בה, לן לית לבקשה תפלה דרךאבל
 מהתורה תיבות כמה נאמר י"ח בתפלהגם

 וכו' אברהם אלקי כמו באטצע.ימסיימין
 לענין סק"א רפ"ב סי' המג"א כמש"כוהוא
 דלא פרשה כל ע"ב( די"ב )ברכותדאיתא
 אומרים ואנו פסקיכן לא אנן משהממקו

 ובקשה תפלה דררך די"ל בתפלהעסוקים
 : ע"ששרי

 לפי דיי בשו"ת שם מחדש ךנל83י"ןד(
 סי' או"ח בש"עהמבואר

 צריך מדות י"ג האומר דיחיד ..תקס"ה
 א"כ בתורה. כקורא קריאה ררךוהיאמר
 לגמור וצריך ונקה. לסיים ליחידאסור
 לחרץ יש זו לסברא ובאמת ע"ש הפסוקכל
 דהוא ה' באנא הנ"ל סוכה התוס' קושי'בם

 : בקשהדרך
 סי' חאו*ח ח"ס בשו"תראיתי ךן-נהה(

 להתחיל שנוהגים מה על שכ'יוד
 בוקר ויהי ערב בויהי ש"ק לילקידוש
 ואמרתי הפסוק, באמצע והוא הששייום

 הששי יום להתחיל ברצונם כי המנהגלישב
 תיבות שבראשי ועי' שם צירוףוהפני
 נכון ולא ה'שמים, ו'יכולו הישישיל'יום

 של משמשת בו שאין הששי יוםלהתחיל
 הר תאמר מה ערב ויהי' לצרף וע"ככלום

 כל את אלקים וירא הקרא תחלתלהתחיל
 נכון לא מאוד. טוב והנה *שהאשר

 ר?ז"ל דרשות מפני בזה ש"ק בליללהתחיל
 אפשר דלא והשתא המות זה מאודטוב
 לישב כנלעסי קרא לטפסק שרי אחרנאופן
 הנדפס תפלה עיון .בס' וע" עכ"ל.המנהג
 ש"ק ויל קידוש בסדר שיוע שרבסידור

 עשת אשר כל את אלקים וירא לזמרשהנכון
 : ע"שוכו'

 בס' לו שהראו הת"ס שם מביא, זנרזש.1(
 קטניתיא בשם שמביא גבורים.מגן

 לחדש ובועז" ויכין ס" המחבר שלבנו
 שפיר קטן זקף או אתנחתא דאיכאדהיכא
 קושיוה הרבה לתרץ נוכל ועפי"ז 'ע"ש..דמי

 הרשב*א קושיות וע" זה, בכללהנאמרים
 מערבא רבני מעריב גבי די"דברכות
 אני אליהם ואמרת ב"י אל. דברערבית

 והא מפסיקין. דהאיך.יעיו אמת. .אלהיכם.ה(
 פלטינה לא משה פסקי' ולא פרוה'בל

 שמביא שלח פ' סיני הר בס'.)ראיתי
 להשואל שהשיב שנדם"ת צבי. תפארתמס'

 כל דהלא .ההלך. את דולפין אנודמדוע
 שהוא כיון והשיב וכו'. פסקי שלאפרשא
 מהך . לוה רא" ומביא שרי תפלהבדרך
 בס' אכן .לעיל. ועיין ע"ש דברבות'סוגיא
 כזה פשק שמצאנו כיון תירז סיניהר
 אני אליהם ואמרת ב"י אל רבך .אחרי.בפ'
 דפדפת ענש דבי שפיר א"כ אלהיכם.ה'

 עד"ז: כמה.קךשי'.שמתרץ
 בת" קגרשוני ילקוט בס' ךך4איתיז(

 פ"א )דף דניה גיטיןלמס'
 להגאון .דמעה. עין מס' שאביאמדה"ס(
 התינוק כוונת היה דאם זצ"ל קתגרר"ש
 די היה הפסוק סוף ושיודע להודיערק

 ע ה' הלא הפסוק התחלת רק לועושיה
 בדרכיו אבו ולא עוד ולם*ל לו..חטאת
 ריביה ראה ועיים בתורתו. שמעו. )לאהלוף
 כל קיי"ל דהא הוראה. מורה שיהי'סימן
 ולכן פסקינן. לא משה פסקיה דלאפסוקי
 ברישא ליה סני ולא הפ' כל התישקסיים
 מכת ההנו לו. זו_חטאנו הד הלא.דקרא.
 א"כ אך וכף. משה שסקו . .ולא פסוקירכל
 %א הפסוק חצי רק אסר ריב"ת איךקשה
 שאלה בדרד דהכ' כיון י"ל .אךוותר.

 בשנים דנאמר בעכ"ח. נחמתן 'ותשובה
 יעקב. ימשיסה נתן מי שואלדרוהקק
 וכיון לו. חטאנו זו הס _הלא משיביסוכנס"י
 להסקו טותר לכך בשניה שתהלהדגאמר

בשנם



11-רד4 יבכימןי"א-יב,דקנףףן
 אבל תכ'ב'ע"ט. ושח-אסף צצחדע-ומאףם
 ה" לכך אום. ע"י דנאמר דקראסיפא
 דהה נצכח ולכרנתה להפסיק. להתעוקאסם
 התעוק 'כראה דבלא"ה,כיץ הוראה.2ן.

 כותר היה א"כ הפ/ בחצי אומר,פריב"ח
 בע"כ התינחד אך' לתכתי. בפסוק לפסיקיו
 פסוק ותן ון שיש-הי הדין והנדן חכםזדה

 ולכך בשנים. שנאמר ובין ביחיד.הנאמר
 התינוק הפסיק לא ביחיד הנאמר דקראסיפא
 הוראה מורה דיהיה ומוכח הפסוק כלואמר

 א' דריב"ח הא ניחא ולדעתי עכ"לבישראל
 )הירושלמי גירסת ע"ר והפסיק. הפסוק חצירק
 למשיסה נתן מי- אמר דריב"ח דהוריות(פ"ג'
 והתינוק ה/ הלא לבווזים וישראליעקב
 וכו' בדרכיו אבו ולא לו חטאנו וזואומר
 שמן בס' הירושל~י בגירסת מש"כ)ועי'

 גירסא ניחא ולדעתי בראשית, פ'חפרסמון,
 ועי' דפץ. זאב 'אמרי בס' למש"כ גם-זו

 כיון מדה"ט, ס"ה ד' הגרשוני. ילק-טבס"
 שרי אתנחתא יש ריב"ח דברידבסיים
 ומרוב . ר אות לעיל כמש"כלהפסיק

 : לקצר מוכרה הנניטרדותי

 בוער מיכלה~הן יחזקאלצבי
 דפה,הרבנים

 יצ.מרמז
 י' מהרהור ששמעתי מה כאזאוכיר

 הרבנים בועד מיכלואהן יחזקאלצבי
 . וישלח פ' שתג דהאי וישב א' גיום ,דפה
 וחשוב שר נעשתי לא ז"ל פירש"ייגרתי
 וכן/ שמרתי מצות תרי"ג ד"א וכו' גרחלא

 אמר בעיר צווחה קול ששמע הללבברכות

 העולם )הנה ביתי: בתוך זה שאיןמובטחני

 באהבה היסורי' מקקלין שבטיחו שידעפ"
 : ביתי( בתוך זה אין אמרוע"כ

 הרחבת לו אין מביתו כשנוסע האדםיוחוור
 הדרך טילטל וי"ל כבכיתיו  הדעתה
 רק וצוצק שהאג אין המקום' לותצם.שצר
 אין הוא שכעת שיודע עא נאהבהסקבט
 נכריה. מארו כגר רק וכתושבנבעה"ב
 ובעוה*ע כבית והעוה*ב נציר דומההטהור

 באה"ב משא"כ כתושבים וכלא כגורםאנו
 כמובן. וכתושים כבית הוא ארוך שכלוליום
 מחמת "בעירי צווחה קול ששמע הלל-ולפיז
 בתוך זה אין אמר היטורין אילוהדחק
 כתושבים נחשבים אנו 'אין בעוה"ז כיביתי
 מתוך- היסורים לקבל' וצריכים כגרים;רק

 וז"2ו . גרים אנו בעיר כי ואהבהשמהה
 בשעה היעו גר שאני' ע"י גרתי עמהיעקב
 בעוה*י12אני

 וחשוב שר נעשבי לא ע"כ
 והבן: שמרתי מצות-ותרי"ג

 . יבסימן
 אם כקץ. פרשת הנול מהרה"גערש

 בבית יאסר אחד אחיכם אתםכנים
 ז הי משמרכם וכי קיק ולכאורהמשמרכם.

 שאתם ופי' צ"ל רשת. בזה השיג כברוהנה
 ופירש ו קשה מ"מ עכ"ל. עכשו בואסורים
 אחד אם להיות צריך דבאמת טעם בטובלי

 הנשארים החפש.ם לאיו חשוב יהי'יאסר,
 אמר יוסף וזשה*כ ממש המהכנאסרים

 אחד אריגם אם אז אתם כניםא,ם
 ושזה*כ כנאסרים בכם הא ג6יאסר

 יהא 'שןראי רכם" מ ש ס * ת י בב
 , משמרכם בב". כלכם. כחטושמציבכם

 :בפה"א

 יג)מיכתך
 קאלאטרד: פה כלק א'ב"ה
 העשק כף שרב ומטלא שקרית'

בחחי
 נ"י זאוז4 הד" וע' ופרה

 : מויארש8אצאפ.

 . : ב"זהא אשביע שאלותע.על

 5 רש שכתב מ"ע בפיק בשבת .שאלה

 שבא ' שבשביל החרק בשחילתז"ל
 שייך )דיה מסילה את שמדהיצין מנייןטמר.
 בפרק שנאפרו המניין כל תני לזאתבשבת
 להתפיל לו היי דא*כ הקשו והתוס'סג

 שהע ג' ביום המילה את שמרהיציןבמניין
להיות



דור ייפיטז.-יגקהלתח
 בפרק ימתנייא דהה  לעוד בשבתו?העת
 פרק דגסוף משום. נהירצו. דמויה,רוא

 ולא חרך -לענין אסמכתי, נאמר.המוצא
 תזרם לפסוק - הסמוך חרס. במכתתוימחא
 שמטמאה ע"ז .לענע ר"ע שאמר דוה.כמו
 כתב במשניות ז"ל  והרע"ב. ע"ש. .כנדה
 ותמיד פירש"י, ,)אח*ז _התוס' פירשמקודם
 מה מיישב הבי הירוץ ,דהינו נמי,ואי

 במהרשול )ועיין הא', . לפטיש קושיאשנשאה
 שורש אדרב4 ובאן בע"ז( קידושיןריש
 קשית ב' היינו הקשיא נשחר ז"לוש"י
 שהוא הב' תירז בסוף כתב וסדועאתוס:.

 ז בקשיא שנשאר פירש"י.
 נכונה, הוא,הערה לכאורה השן-האז

 שלמה במגיני עייןאבל
 קשני ז"ל. רש"י דברי דתירוץ בשבתשם

 דברנו, בהעתקת אעסוק 1?4 ע"ש,הירוצים,
 וממילא כן ס"ל הרצ"ב . דגם יומרויש

 כמש?כ התוס' מדברי ז"ל,טחוורפירש"י
 התוס' דבהי על דקשה ז"ל, סימההמגיני
 דאסקכתא קרא ,דנקט פזמק הרבהדמצינו
 .זה אגבולא'נקט

 והוא אסמכתות. עוד'
 .כמו תזרם דבסוף דאסמכתא מטעם כתבו .וגו'ד,

 חרק, במכסתו. ימצא. דכא יפסוק סמוךדוה.
 ,שאין כוון כ"כ, מספיק זה.טעם איןמ"מ

 להמסכת )לא ול"ו הדינים שני לגוףהמשך,
 רש"י טעם פירש ולזאת שבת, בדינידאיירי
 דרש"י לומר דיש במג"ש. וע"שלבסוף,
 צריכים הטעמום ושני התוס' לתירוץלורה
 ע"שו שניהם הרע-ב כתב ולזאתזל"ז
 בפני ועיין בוה' מש"כ המ"נ קול בס'וענין

 : שםיהושיע
 לא שלכך ז"ל רש"י דברי לתרץ ~ישב(

 ביום המילה את במרחיציןהתחיל
 מרחיצין השלישי ביום שרק שה"א משוסהג',
 מנין מקודם תני לכך , הא' ביוםולא

 טמאה שהוא השלישי, ביום ש"זלפולטית
 במרחיצין גם כן הראשון ביום הואוים
 אותם, הורגו שלא והא הראשון, ביוםהוא
 אפשר הי' שעוד משום ' הראשון,בים
 הראשון ביום הוא בסבנה אבל בכוחםחוכר

 : השלישי מיום יותר עוד ואוליב"כ.

 הרעיב דברי יתרץ ןבמק"א-מנתיג(
 משנה פ"ד בתענית במשניותן

 מהענין היו לא שעמד ואנש? וכתב'ג'
 ליצירתן שלישי שהוא משום א'בלום

 סבי קלוש ואדם אדה"ר. נבראשבע"ש
 כואבים בהיותם השלישי ביום ויהישנאמר
 ליצניה שלישי ' ענין דמה פלא והואע"ש,

 השלישי ביום טהך שדייק למילהלשלישי
 :' כואביםבהיותם

 דביון קשה באמת דהנהיתיזלכתבתי
 ביום אף דמרחיציןדקיי"ל

 השלישי יום עד המתינו אמאי שפ"שהראשון
 הראשון ביום לומר יש אך אותם,להרוג
 ולא בשבת הי' שבם אנשי עצמםשמלו
 שהי' קשה אך שבת, להלל ולוי שמצוורצו
 ביום דהיינו שני ביום אוקם להרוג'לרמי
 חלוש אדם ליצירת דשלישי דייק ולכןא/
 רצו ולא הלשים ולוי ,שמשן הי' וא"בסבי.
 . והטף הנשים עליהם יקומו פן אותםלהרוג
 דייק ושסיר השלישך יום עד המתינוולכן

 : סגי תליש אדם ליצירהדשלישי
 מניין בלשנה הגירסא אם כ"ז ךן*נלק.ד(

 ביום סמאה שהוא שנ'לפולטות
 לא טהורה שהוא לגירסא, אבלהשלישי,
 לתירוץ ג"כ הרע"ב הוצרף ולזאת זאת,שייך
 חרס לענין הסמוך פסוק על רקאיהתוס'

 : להאריךואין

 . ידסימו
 י'5 ישעי "כתב מה ב(שאלה

 בידו הבא מןוישלה
 לרש"י מאין עכ"ל ומרגליות טובותארגים
 שמן בעצמו כתב רש"י ו זהז"ל
 תשאן בעצמן שיגל היינו לירוהבא
 מכל תנהה לו ליתן שרצהבידו.
 אותו של עיניו להשביע היקריםהדברים

 ; יקר בכלי ועייןרשען
 הבהן קאפיל שמואלהק'

 קאלאשע* פה אבריקנליקסבערנ



 -קהלת

סימי
 . סו

כוררף סומימן

 . שימר תקיעת קודםדרוש
 . וואלאמיןב"ה

 בפיוט, היום ומתחננים צועקים. אנחנוזקנה
 את מעבירין וצדקה ותפלהתשובה

 צועקים בדוקא היום אנחנו למה הגזירה,רוע
 צריכים אס אין השנה בכל וגי )א(ע"ו,
 ז צדקה עליתן ולהתפלל תשובהלעשות
 המפורשים דהנה בעזה"י לומר נוכלאמנם
 לשום קרבן להקריב שאסור הטעםכתבו
 נדיית ניכר העבד מגדולת והרי ושר.מלאך
 אלותי חלק הוא נקמה רכל משום היינוהרב.
 שבנשמתו אלוקי חלק את להכניע ואסורממעל
 לא )ביתרו( הכ' פירשו ובזה נברא.לשום
 היקי עיט עמי אתי כסף, אלהי אתיתעשע
 האדם בחטוא כי ואיבא בכם. שישממצל
 ממנו מסתלק ש"ד גרע ע"ז עבירותבנ'

 מקשה המהרש"א והרה ממעל. אלוקיהחלק
 כבודו על שמהל מלך הא תשובה מהניאיך
 בנים נקראו דישראל ותי' מהול. כבודואין

 נקראו דישראל כתבו ור"ח ובשליהלמקום.
 כסה"כ מתחת הצובה דנשמתם משוםבנים

 : )ב( ממעל, אלקי הלק להםויש
 המנהג הללו בעתים נתפרץדבעוה"י4

 בענין ר"ל הרע גהנס,,אותיות
 שנעשה הנשואה האשה ראש שערגילוי
 בשערותיהן הבל לעיני בפרסיא שהולכתכהפקר

 הצואר ובית ורועותיהן ובגילויהמגילות.
 הנשים דאותן מובן וממילא למאודןעד

 אשר עבירה בהרהורי הרבים אתסחטיאין

 'סרסורי תרי וליבא ועיניו מעבירה.קשים
 נסתיף ועי"ז ג"ע לידי עי"ז ובאיםעבירה
 אלקי.. החלקמהם

 כיון תשובה, לימיהם ושוב
 לא שוב ממעל אלוקי . החלק עוד להםראין
 שעי"ז מובן וממילא למקום. בניםנקראו
 כיון בעיקר וכופר ע"נ לידי ג"כבאים
 ושוב, ממעל. אלוקי החלק עוד להםשאנן
 קרבך להקריב שסותר לומר .מקום להם'יש

 העבד מגדולת יאמרו כי ושר, מלאךלשום
 ע שעד ג"כ גורמים ועי*ז הרב. גדולתניכר

 והורגת לעולם בא אנלדרלמסיא זנותשבעון
 וגם נח( פ' ברש"י )ע' ורעים.טובים
מבואר

 זבשד*ח.
 זה שעון דן מערכת באס"ד

 ג"לוי- מ'פני ר"ת שהוא ר"ל, ה פ ג מגורם
 שהוא בעולם רעש ומביא ה'נשימ.פ'את
 ואינר למחות בידו שיש ובעלה שעראותיות
 וישער. )ג( שער אותיות רשע נקראמוחה
 שתרד לרמוז שבע ר"ת ערווהבעושה
 אבשלימ' בהם שנפי גהנס מדריגותלשבע

 ד"ת ,בסוטה דאיתא כסו בשערו,שנתגאה
 לו מודדין בה מודד שאדם במדהע"בן

 וכו* בשערו ונתלה בשערו חטאאבשלום
 עון בידם יש עוד דג'ע זה שוןומלבד
 כריתות מחייבי יותר ההמור השםחילול
 יכופר אם נאמר זה חטא ועל בי"ד.ומיתות
 מנפר.. אינו יוה"כ ואפילו תמוחון עד זהעון

 ונפרעים פ"ו( ,ביומא . ממרקין אינםויסורין
 היום צועקים אס אנפין באיך ולפ"זלאלתר.
 הגזירה. רוע את מעבירין תשובהדע"י
 תשובה. ל"מ באמת הזה חטא דעלכיון
 צ'( תהילים )עה"פ חז"ל שדרשו כמוח"ו,
 א'שת כ'פירה ד'ם ר"ת דכ"א עד אנושתשב
 חוז הכל על מועלת דתשובה ר"לאיש,

מעל
- 4

 1סו6! סרחמיס, מות 610 ס' 55.קיס. ס' ען סוכו כחיכ 5פג"ו 1פירסחי ספרני וככר5(
 כ16'0 1כמ1כ6ל ססכס סככן יוקר ר5'1 כימי פסחככיס 6כו 5כן רחמים.סימי
 - ו6כמ"5: וככ"י סקס"6ס'

 סרל6 ס 5חק מגויס 6ס '5 וכח וסקוס נפם 6נו יסר56 וכקרן רכיך 6וס נסנ'פ א"3(
 ין 3פמוו פ"ן : 5יוכס6קוס6

 6 סימן
 : ס5מרוס כשקרס סיכר6 סמ51ס 6ס סמ6כיע פקר 15סעפ יושעג(



דור םו' 'רמזקהכתי'
 שהחטא ובפרט ג"ש ע"ז ש"ד מעל)א(
 יש אפשר וגם בבתינו, עדיין שוררתהזה
 ובזרועות בראש שהולכת נשים בניהכ"נכעוז

 דע*י מבקשים הללו הנשיט ושיףמגילות,
 רעל הגוירה רוע את השי"ת יעבירתשובה
 חרה ד,ז ועל בידו. ושרץ כטובלדהוה
 )ישעי' וא' ישעיהו ביד לנו ושלה ה'אף

 ולשפותיו ובפיו הזה העם נגש כי יעןכ"ט(

 אותי יראתם ותהי ממני רחק ולבוכבדוני
 לכן בתריי וכתיב מלומדה, אנשיםמצות
 ופלא הפלא הזה העם את להפליא יוסףהנני
 תסתתר, כבוניו ובינת חכמיו חכמתואבדה
 מהרעה להמלט להתחכם יוכלו שלאהיית

 : ח"ו,הבאה
 כמה עוד יוצאים הזה חטא עיירדינה

 מאות לכמה מאוד. גדוליםקלקוליה
 . קדושה דברי ושארי , ברכותואלפים

 וא"א יום בכל ישראל בבתישבחמרות
 כידן .ברבות האשה, בנד יהא שלאליזהר
 מכוסה ליהיות שצריך במקום באשהדטפח
 וכן אשתו. %א יאפילו ערוה. בכללזעא

 דבר שום לומר ואסור_ ערוה באשהשער
 אר הברכות שלל ידוע והנה .נגדחנשבקדושה
 הם כהצן נאמרים שהם בזמן ד"תשארי
 בכל כמ"ש לישראל וקדושה ברכהמביאים
 (ברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשרמקום

 המקומות כל ועל ד"ת כל על קאיזובפשוטו
 בברכות וכדמוכח הלקדש בזמן דוקא%או
 ופגצ צרה מכל לישראל שמירה והם יחןד'

 בקרב מתהלך ה"א כי תצא( )פ'כמ"ש
 וכו' קדוש מחניך וה" וכו' להצילךמחניך
 כבר ח"ו ערוה נגד שנאמרות בזמןאבל
 מאחריך* וסב דיי ערות בך יראה %אנתיב
 ח"ו. מחתע ל מנו יתשש כבודוושכינת
 ובנותיד אשתו י.ם שלחנו אצל שיושבומי

 דדים או מגילין ובזרועות  בשערותההולכות
 ובהם"1 המוציא ענט"י הברכות ומברךמגילין
 תודה לחמי ובס' מנאז. אלא מברך זהאין

 ההולכת שהאשה ז"ל מפפד"םמבגאון
 בשרות על נאמנות לה אץ שערבגילוי
 לאכול אסורין בפני' שלא אפילוומשיה
 1*ל יונה רבינו כתב וכבר צ"שןבביתה

בשעיה

 סור 1כ5 156קי 13 סיס כמי רופס כ6'י סור כ5 צייני, נפ':טכי גכמונוס 61יפ6 שלע"רק
 מק6גרין. ז55ס'ס נפחסי גם ר' מרן אדמו"ר ופי* 56וקי. 5ו סטין כמו רומסגמש

 גקוום פיוסכ 5ו נימש פ" 5ו סוס כמו יומס גח'5 סוטטח וממסכתי כ6'י וירחוס6ך
 תמיד 1ר15כו ומחסנסו גק1וס שוסני פחזיק 6101 כחש ומדל גח'5. ס61וכקסם

 63'י_
 סם מחסנחו 6דס מיסוס נטקוס וכלמח 15* פקין 5ו נרמס רק 5ו סגין כמי דוכס16י
 נוטס ונופו גחם סדר כסעס רק עכויס 6ני כמ"ק ופא רמי' כקיים וכיוסכ610

 5ח'5_
 גן: כנמיגת סו6 סרי כאי וממסכמו כמא נכר 6פ51ו6כ5

 סכ5 תוין כגנני כעכך כגפגי ופכר יסר56 סכר מכריס פיני סכי ריס ג5פ'ר בע"אכ(
 56 ולכות מסגם מ5 מ*ז וכמסרסיה כ55 5ו 61ין רנו סוס עכו סקנסחס

 5קכ5 מ"מ מעוכר יסר56 כענר סייגו פרס 5קכ5 ט"מ כרכ 06 סמסמסין כפכך'סחסי
 י*5 וע"כ 5ק'פ, פ'מ פ65 0רכ 6מ סמסמסיס ככפגיס כעכרי פ" כמכריס מוו 656פרם*

 : פרסי 5קכ5 ע"מ ס65 פכוים 6גו כחב כי סמנים ופחכי
 כספוסין ד6סרינן 60 פ5 סקסם ז5'5 מנ6רדיססוכ י5חק' .5וי לכיגו תקרוס השרבנ(

 פוסין טכסיס 60 מכריס גקר6י6. ר5ס'מ סוסין וכסגין כניס נקר6יסר5ס'פ

 5ו מיתן ראגו רק סרכ רון עומס 6ין מעכר כי ו"5 ופירם כייופ פכן יוסר ראיןסמרי
 סעוסין רק פרס 5קנ5 פוכר 6ין סכן 6כ5 ג',( סימן כו5עי5 סיסר56 ספגו ]כשפרט
 ו5פ'4 וסכן רב רון רק ר15ג1 פוסס 6ין כנסניס כענליס נ,כ חוקם מקוס ס5ל15נו

 י'כ נסמוך עי' : 5פעג'ו 6חר נפגע פייססי ייצ במיצד עיוא*



5אהוה ימיקוקהלת
 איזה אצלו שהופקר האיש שזהשנשרצת
 עונו וגדול נמנה פושעים עם לגמריינון.

 זה עבור א') לדבר מומר נקרא והוא.לנשוא
 "שי"ת ממצות רחת מצוה עול מע"ע.ובפורק
 יקים לא אשר ארור נ"א בזה תיוצאוע"ז
 שפירשו אותם, יעשות הזאה התורה דבריאת
 דברי כל את לקיים ע"ע יקבל יאאשר
 העבד יאמר כ"א סיפו. ועד מראשוהתורה
 דבר זולת אעשה אלי תאמר אשר עילרבו
 מובן זה ומכל אדוניו. עול שבר כברא'
 עצמה שמרגית האשה של העון גודלאת
 הברגות לעיני בשוקליצך

 בשערות-
 ובזרועות

 , הזו לעבירה עצמה מחליט הלאמגולות.
 לעבירה עצמו המחליט כל שוח"טן,למחרש

 בזה שהאריך וכמו עולמות מהילה לואין
 עולםבגדר

.: 

 ועשירים הפרנסה 'מצב רוע קי ספק?שלרזי
 הללו בעתים ושפללם עני;.םנעשים

 בזוה"ק בזה שהאריך וכמו ר"ל זה צעוןהכל
 תונבא רבי.חזקי' א' וז"ל קכ"הן .ד' נשא,פ'
 בש בר ההוא על ליחי שעמומן עניןזהוא
 דרישא. משעהא דתהחזי לאינתתי'דשבק

 דביתא צניעומא ממיגון חד הוא ודאלבר
 לאתקנה לבר ורישא משערא דאפיקתואיתתא
 לבנ"א הרגם לביתא מסננותא גרעםביה
 אחבא מלה וגרים . בדכא כלהשבוןדלא

 כ"ש האי בביתה ומה וכו' _בביתאדשריא
 בכא כך בגין כו' אהרא חציפותאבשיקא
 הביתן וקורות דבותא קסירי דאפייואיתתא

 כמה חמו פיק מרישא חד שערא ?תמוןלא

 גרים דאיתתא, שערא ההוא גריםפגומי
 דאיתלטייא לבעלה גרים לתתא. גריםלעילא
 גרים בעותרא אהרא מלה גרים מתכנייאגרום

 לישזבן רקמנא מבנהא חשוביתאדיסתלק
 יא לאיתכם איתתא בעא וע"ד דילהוןפחציפו
 בנהא וכו' כן עבדות .ואי דביתאבזווייהא
 ול:( עלמא בני שאר על בהשיבויסתלקין

 בבהכאן בכולא מתברך דבעלה אלאעוד
 בבנין בעותרא דלתתא בברכאןדלעילא
 בן כי הנה דכתוב הוא הדא בניןובבני

 : עכ"ל ה' ירא גבריבורך
 מ היאש שערית תסמר עיד -מההנח

 הללו הזוה"ק דברי אתשרואה
 דמביאה העון עי"ז בביתא באשה שגורמתמה

לידי

 יסוגחן בניסכת מח, טכסי 'מפס כו' ס' פכל מסה מנת לחרי וימי נ;כוספ זנלפע"רי(
 ו6ס נגיס פ5 36 גלמם נמסד סמו 5קי'ס,ומסנסנ 0136 חע6 3ר6ו6ס

 סס6ר1ן כססנד יחירס .מסקס !פ 05161 מכנו, חכור פוגש סרי נקו5ר נפיק ימרידפגר
 מזמר ס' מ3ד ממס וימת נגררם כר6ימ6 שמסתריו 6סל מממרס סכיומ כ5 15מרכס

 כי 5רוס'ק. נכי6 3ין סספרס יזמו סמכמס. 516רוס נרי כ5 5ת 5מסס הכ5 לרוןססר6סו
 מסינ גרוס"ק 6כ5 סקו, מן יוחר מסיג חיגו .ו6ו5ס סריכור כפיפי 56 מכח מ.6.5כגכ.6
 כמים גנמך6 1זס.ר6מרינן כפזם) 56 מ51י6.מגמ יינו 6נ5 וכמוס ט"יס כיד כ65ח

 סם ו6מלינן י6י 65 פמי פיו 6סר וס6גסיס סמר)ס 6ת נכרי רגי56 5גי יר6יהילנילן
 שריפו 61יגסו פגיו. סורס סרוס'ק וסייגו 110 65 וקיבסו חזי ו5.סו מנייכו טרק6יכו
 כי שנכיש כמפקס . קודם סרוס'ק 05161 נני6יס, כת,6ר טפס .ר*5 גכי6יס .1 וחיגמניס
 ס"ס תמס נכי6ס כין מס 0,'5 מיס ג5'ר 51פ*ז סכם כחכמם. 6י5רומ נגזי כ5 מבינ'610
 ר'5 מ6ירס ס6יגס ג6כפק5רי6 וסגכי6יס סמ6ורס כ6ספק5רי6 ר6ס ;סמסס גכי6יס5ב6ר
 גנזי כ5 סו6.מסינ גי סמ6ירס 6ספק5רי6 כרוס"ק.סזס סס,' מפס 6כ5 נכ'6'ס רקסיס

 סמנ"פ סכ' ממס י'5 51פ'1 וכו', ס' פכר סס וימת כמיכ ופ?כ "פכר' נכח.לתכחכמס
 מסועטום ממפטסיסס . 536 3ח'5 כשמליס 6פי5ו 5ייך ס'קי5יס ג'5 פנרןס נחהס.סר56

 וסכן. נכוס כמוכנס 5כו6 . ק'כו5יס )מ5ומנחורי
 .העורף, חצאיםדור



ם'מקהלהיב

 דברים ולשאר טובים לא ולבנים ענייהלידי
 עוד ולפענ"ך ר"ל. הקללות ולכלרעים
 בלשון דאמר הוה הזוה"ק מלשוןללמוד
 באים זה עון. דע*י ר"לן שגעון [עניןתינבא
 שמאבדים הדעת. וטיריף שגעון לידיהאנשים
 המנהג שנתפרץ במו ר"ל לדעת.*צמם
 והכל ר"ל. מ1ה שומעים ויום יום ובבלגעת
 וישבן ,פ' בזוה"ק עיד ועיין זה. עוןע"י

 האדם את תופסת הס"א כי בבגדו .יתתפשהו
 הה"ק . שפירש . ובמו וכו' המלבוצייםע"י

 שמלותיכם והחליפו הטהרו עה"פ זי"עמבעלזא
 כדרך שלא משבשים הס לבן בבית כייען

 שמלותם יחליפו יכי יעקב הזהיר ולכןישראל
 :והבן

 ואינו למהות בידו שיש מי כל חז"לאמרך
 ,וא"כ ביתו. אנשי בעון נתפסמוחה

 למחותה הבעל על החיוב גדול כמהלפ"ז
 האיסור גודל את לפנ*' ולהעריך זהבעון
 לומר .בנפשו האדם יחשוב ואל בזה.שיש
 שומעת ואיננה ושלש פעמים לה חמרתיכבר
 יתבונן הזה, . בענין עוד לדוי לי ומהלי
 רואה כשהי' כן מתנהג הלו האם האדםנא

 צועק הי' בודאי עסקיו כל מקלקלת .שאשתו
 שאין די לא תעשה, מה יומר עלי'מר

 את.

 במה מחיתי כל תקלקלי עוד לימסייעת
 מפני נמות האם ביתי אנשי וכל אנינחי'

 עצה מיני בכל מתחכם הי' ובודאישטותך.
 בישון פעם שסותה גודל את לפנ"להעריך
 מעצמה שתתבונן עד קשה בלשון ופעםרכה

,רירן*סי

 הם-ך צמיך בענינו כן מעןי'. אולתהלהסיר
 גודל את לפנ"י ולהעריך זה בעניןלהוכיחה
 שיה" מזה היוצאיםהקלקולים

 מר עי"ז.
 שתתרצה שעי"ז -עד לו ,גם לה גםבאחרית

 שהאריך ,כמו בקולו לשמוץ בעצמההוא
 מבקשים אנו אנפין בהאיך ולפ"ז עולמןבגדר

 הגזירה רוע את מעביר יהי' דתפלהמהשי"ת
 אגר ואדרבה כלל ' תפלה זה דאיןכיון

 הברכות גל כ4 'השי"ת אח' בזהמנאצים
 ברכות הם 'נגדה אומרים' שאנווהתפלות
 מסלקים )ואנו לבטלה, ש"ש ומוציאלבטלה
 כלל שורה 'ואין מאחנו ית"ש כבודושכונת
 דבר עהות בך 'ראה ולא כמ"ש אצלינוח"ו

 והבן: מאחריךושב
 סורנסרופית דשאל יודן [בב"ב סז"ל א'רקונה

 הב א אלוקיכם %ם ר"ע אתהרשע
 ר*ונ לו והשיב מפרנסן אין למהעניים
 בבית וחבשו בנו על . שכעס. לא'משל

 לו מחזיק שהמלך ופרנסו א' ובאהאסור'ם
 עבדו על .שכעם לסלף משל לו והשיבטובה
 עליו כועס המלך ופרנסו א' ובאוחבשו
 למקום בנים אנחנו דאם מזה ומוכחע"ש,
 אנר ואם העניים; לפרנס אנחנו רשאיןאז

 לפרנץ רשאין אנו אין אז למקוםעבדים
 מבקשין אנחנו אנפין בהאיך ולפ"זהעניים;
 הגזירתו רוע את מעבירין יהי' הצדקהדע*י
 מאחנו מסתלק מגולות ובזרועותבשערות ישראי בנות שהויכת הזה החטא דע"יכיון
 בנים נקראים אנו אין ושוב אלקיהחלק

מקום
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.ינ דור. טומימזקהלה
 צדקה ליחן רשאים אנו איז ושובלמקום
 ואדרבה כלל . לנכות הצדקה נחשבולא

 : והבן יחשה לעבירה.~
 רוב לי למה א'[ נישעי' הנביא.יושע

 היינו וכו' ה' יאמרובחיכם
 כפיכם ובפרשכם כיון שלכם,הצדקה
 בתפלה הרבו כי גם מכס. עינישעלים
 היינו מלאו. דמים ידיכם יען שומעאינני
 גורמות מגילות שרועות הוא ידיכםע"י

 וגזירות מגפות דמים הארץ מלאהלהיות
 ר"ל:: ורעים טובים והוסגת ר"לרשת
 נתשאן י המד דביי מובז שפייולתנ"ך

 הפנים. בושת ולנו הצדקה ה'לך
 אנו צדקה עושין שאנו בשעהחפיתן
 פנים. בושת לנו ויש שלנו מעשיםמביטים
 אשר המעשים שייך מאי המשרשיםומקשים

 הוא הפי' אך צדקה. למצות טובים.לא
 אנו צדקה עושים שאנל. בשעהאפילו
 פנים בושת לנו ויש שלנו מעשיםמביטים
 שהנשים שלנו טובים לא המעשים ע"יכי

 מסתלק מגילות ובזרועות בשערותהולכות
 אנו אין ושוב ממעל אלקי החלקמאתנו
 צדקך ליחן רשאים . אנו ואין בניםנקראים
 ואדרבה כלל לזכות הצרקה נחשבולא

 : והבן יחשבלעבירה
 תשובה היום צועקים אבו למהולתנ"ך

 רוע 'את מעבירין וצדקהותפלה
 החטא ע"ז ל"מ . דבאמת כיוןהגזירה
 נסתלק כי כאן אין תפלה וגם ח"ותשובה
 שאנו צדקה וגם מאתנו, ח"ו ית"ששכינתו

 : בזה ל"מנותנים
 יק היא תשובה מהני דיא הא באמתאר
 מדמ"ר פצד אבל מדה"ד מצד)

 לאדם שמועיל התשובה גוף תשובה,מועיל
 אנשי שכל . מן הנמנע מן דבר אה

 חלק. פ' סנהדרין ירושלמיזיכמהז"ל
 רמז תהילים ובילקוט יחזקאלובילקוט

 מאי החוטא אדם לחכמה הקב"השאל תשבי
 תמות. הוא החוטאת נפש והשיבהתקנתי'
 רעה. תרדף חטאים והשיבה לנביאהושאל
 והקב"ה קרבן יקרב והשיבה לתורהושאל

 מזה נראה וא-כ כו" תשובה יעשהא'
 ענין השיגו יא ותורה ונביאהדחכמה
 תשובה יועיל האיך העקרים וכש"כהתשובה
 וכמהאכ שבלב. דברים רק שהואחרטה
 העבירה לבטל וץ ןישעי' ושב יביןולבבו
 תפיסא מחשוש שךם לית אך ע"ש.בפועל
 החוקר שהקב"ה ה' דרכי רק ההש וגהבה.
 תשובה שיעשה אומר גיר כייות חבוהןלב

 השי"ת ורחמי .חסדו מרוב לרצון.ויקובל
 חסד מדת כי נדח, ממנו: ידחלבלתי
 גס תבירו עם להתחסד הואורחמים
 תשובה נקהא וב"ג ממנו. רכש שלא)ברבר
 לו אין כי בנפשו יודע החוטא כיהסד
 הקב"ה אף מהשי"ת, לבקש לבוא במהעוד
 בתשובה ומקבלו ורחמים חסד עמו.עושה
 והה"ק לבו, משאלות לו ונותןגמורה
 . מה"ב בזה פי' זצ"ל מאוסטראפאלי .מהריש
 התורה מאוד נאמנה עדותיך צ"גןןתהלים
 זהו אך מאודן נאמנה קרבן יביאבעצתה
 שביהמיק בזמן רק קודש, נאוהלביתך
 הוא תשובה לתשות ה' עצת אבלקיים,
 ,תהליסז הכ' פי' ובזה ודפ"ח, ימיםלאורך
 לעשות ה' עצת כי ד' תושיע ובהמהאדם

 ש'תכפרו האדם בעד ישועה היאתשובה
 להיות תצטרף שלא הבהמה בעד וגםלו

 : והבן החטא בעדכפרה
 וובמ"ר

 אמורי
 תאהד הד בחודש

 פתה נחמן ב"ר יהודא ר'לחודש
 בשעה שופר בקול ד' בתרועה אלקיםעלה

 הוא בדין דין לכסא ועולה יושבשהקב"ה
 ובשעה בתרועה, אלקים עלה מ"טעולה

 ותוקעין שופרותיהן את נוטליןשישראל
 בכסא ויושב דין מכסא עומד הקב"הלפני
 ומתמלא שופר בקול ד' דכתיברחמים
 עליהם והופך עליהם ומרחם רחמיםעליהם
 השביעי . בחודש אימתי למדה"ימדה"ד
 למה המדרש דברי להבין וצריועכ"ל
 נתמלא ותוקעין השופר שנוטלין בשעהדוקא
 דהקסו ונלפע"ד רחמים, עליהםהקב"ה

 יכול אבינו אברהם הי' דלאהמפורשים
 ואי אותו. להקריב בנו יצחק אתלכוף

משום



 דרר' פרסדן -קהלת,4ר
 רק צוה יא השי"ת ה5א נביא דהרמשום
 -את ' -לכוף יכול אברהם חי' יא וא"בלה
 -אברהם את שוה לא מחא לשחוםיצחק
 לו יציית יצתק אל כשליחותושילך

 יצחק יכול והי' צווארו, אתשיפשימ
 'בזה עשה דיצחק ,ותירצו- זה. בדבראמאן
  יוכל יהי'  שאביו 3ך4  פרין  משורתלפנים
 לפרש -כתבו ולפגז השיית מצות .לקיים
 בריה אומרים שאנומה

 יצחק ועקידת.
 .לכאורה ' תזכור, ברחמים היוםמזרעו
 עקידת אומרים- )אמאי

ן  

 כת' -'והלא יצחק
  שציקר משמע אברהם - את נסהואלקים

 מזכירין אנחנו .אך אברהם. אצרשעסיוןהי'
 יצתק 'שלוכות

 ,2צ"פ.
 צריך אי, לא ~דין

 מגודל מ"מ . בנ"ל .לאברהםלשסוע
 תשוקתו גודל שראה אביו ע5רחמנותו
 לפמשיה"ד 'עמו התחסד בוראו מצותלקיים
 עם לפמשה'ד חסד לעשות נפשןומסר
 .חסד עמו יעשה הש"ת גם לכןאבע
 שעשה יצחק של בעותו סשה"רלפתם
 לפמשה"ד: נפש במסירת אנתו עםחסד

 3לענ"ירלע8"ז
 שחל שבריה הטעם

 כי ' תוקעין אע בשבתלהטת
 וכל ורחמים חסד כולו נלא"הקח[ז

 עונותיו כל יו מוחלין בהלכתו שבתהשומר
 יצחק של זכותו להזכיר א"צ שובוסמי5א
 שלאיה .יען

 הוא.
 והבן: זרחמימ דשד כלו

 הנ"ל ' המדש כוונת מובן ופירללך83'ן

 עלה כתיב פתח בר"נ(-כ"י
 והי' שופר. בקול ד' בתרועהאלקש
 א' בפכוק  הלשון שיגה למה ליקשה

 ה' ומעיים דין בחינת אלקים א'וכבתחייה

  יושב  שהקב"ה בשעה א'  ע"ו דחמיסבת"
 מ"ט עולה הוא בדין דין לנסאיעולה
 יעמיד במשפט דמלך בתרועה אלקיםעלה
 את נוטלין שישראל בשעה אח-כ ורקארץ.

 ומזכירין הקב"ה לפני והוקעיןהשופרים
 יצחק של זכותו איל של השופךבזה

 הדין ע"פ שלא אף ה' עבור נפשווכמסר
 מכסא עומד מיד והרחמים החסד מצדאך
 ה' דכתיב רחמים כסא על ויושב .פרין

 עליהם מתמלא שופר קו5 ע"י שופרבקול
 למדה"1/ מלת"ד והופף עליהם ומרחםרחמים
 אז דהי" לחודש בא' הז' בחודשאימתי

 : במדרש כדאיתא יצחקעקידת
 ועקידת אומרים שאנו מה מנבז ר)101"7-

 דימה תזכור ברחמים לזרעויצחק
 ,צ"ל והי' ברחמים" "היום תיבת'לי

.

 דעיקר כיון אן תזכור, לזרעו יצחקועקידת
 זעם שעשה מטעם הוא יצחק של זכותו'

 אומ4ים לכן הדין ע"פ שלא אף חסדאביו
 שאז בר"ה  "היום"  לןרעו יצחקועקידת
 שעשה יצתק עקידת"י'

 ע"פ.
 רחמים

 הדין עפ"י עמנו לילך שלא ג"כ לנותזכור
 : והרתמים החסר מדת ע"ירק
 אנו.מתעוררין השיפר קול ע"י 5פ"נתחבא

 השי"ת אצ5 והרחמים ההסדמדה
 הדין ע"פ שלא ורחמים חסד עמנושיעשה

 השוקה מהני שפיר שזב מדה"ר מצררק
 עלינו ומקטרג שטן שום אין אז כיכנ"ל
 'ו;אין ששן שופר - בתיבת .שמרומזכמו

 האר"יו"ל בכתבי שמבואר מה מובזז)נפ"ן
 סדרי בארדעה להתוודותדצייך

 היינו עבירות, ראשי ד' על לכפרתקיעות
 יצרא ולבטל וב"ז על לכפר מיושבתלישת
 ובהחזרה דגאע, ץצרא לבטל ובלחשדמ"ז.
 לבטל תתקבל וקודם דשיד. יצראלבטל
 עון רעל כיון והטעם:ווא בלשה"ריצרא
 בלג"ר וגם .תשובה, ל"מ ש"ז נ"עע"ז

 לשה"ר המספר כל אריב"ו בערכיןאמרינן
 אמרו אשר שנומר בעיקר כופרכאילו

 ע"ש ינו אדון מי וכו' נגבירללשונינו
 צריף ולפ"? . ג"כ תשוכב ל"מוממייא
 התקיעות בין תשובה ולעש-תלהתוודות

 נפשו שמסר יצחק של ?כותו מזכיריןשאנו
 שפיר ורחמים החסד וע"י הדין. ע"פשלא
 הללו דברים הד' על לכפר תשובהמועיל

 :ג"כ
 ה' נאום עתה וגם בין [יואל הנביאזן"עט

 וקרעו ובוכי ובצום לבבכם בכל עדישובי
 ד"א ורחים דשון כי בגריכם ואללבבכם

ארד



מןדור, פיסיטזקהלה
 המפורשים ודקדקו וכו' הסד יהב אקים.ארץ
 שכפי אף ובא הפי' אף עתה תם.מה

 שיבה  עכ"ז הארבה שיהי' הגזירהנגזרה
 הוא ורחוש חנון כי כו' לבבכם בבלעדי
 כו' הרעה על ונחם ודב.חסד אפיםארף
 : הגזירה לבטל תשובה מ4עיל מדה"רשצד

 ויץ3י1 צועקים אנו שפיי יפיזוממילא
 וצדקה ותפלה תשובההיום

 י"זן ,הושע וזש"כ הגוירה, רוע אתמעבירין
 שנתהוה בזמן היינו .א' ה' עד  ישראלשובו
 כשלת כי דין, ממדת וחמים מדתהוי"ה
 ה' אל ושובו דברים עמכם קחובעוניך

 תשובה לעשות אתם יכולים הרחמיםבימי
 לבטלה וש"ש ותפלה תורה דיבוריעל

 הרחמים בזמן אז כי עתה, עד.שפגמתם
 תפלה כי שפתינו פרים ונשלמה תשובהמהני

 : קרבן במקוםכהוגן
 ותגדלי ותרבי ט"זן "מזקאל. הנביאוז"למ

 הכשוטים במיני עדיים בעדיותבואי
 בלי מניקה שהאם נכונו שדים פריצותובגדי
 הולכת עדיין צומה שערך עכ"ז זרועותבתי

 שהולכת וערי' ערום ואת שער.בגילוי
 העונש ואראך עליך ואעבור בשרובגילוי
 ושיד מגיפות היינו ברמיך . ממבוססע"ז
 שכבר אף היי בדמיך לף ואומר .דיל
 מגפת הוא כלדמייך* ת"ו גוירהבגזרה
 ע"ז שתעשו תשובה ע"י היינו מ"מר"ל

 : הש*ד עוד יבוא ולא לחיות אתםימל
 מקורת חשיבה לעשית צייכי1ואמנם

 ממעמקים כמ"ש באמת 'לבינו
 וחזק אמיז בקשר ע"ע ולקבל ה'קראתיך
 והולף מוסיף ולהיות עוד לסירו יחזירשלא
 השנה בכל טוב ועשה מרע בסור יוםבכל

 כ"כ לשוב שצריף ז"ל הרמב.םוכמ"ש
 שלא תעלומות יודע עייו שיעיד עדבאמת
 מה לפרש כתבו ולפיז עוד: לסורויחהר
 יעשקינו אל לטוב עבדך ערב דהמע*השא'
 ערב להקציה צועקים שאנו היינוזדים
 שאני בעדי ערב תה" שאתה לטובעבדך
 יעשקיע אל ועיר באמת טוב להיותעוצה

 בשום לי להרע המקטריגים יכלו לאזדים
 שפרוה האנשים כאותן לא אבלדבר

 בתפלה , וצועק לביהכ"נ באים המהויוהכ"פ
 ואומר עושתיו על ומתחרט ומתחנןובוכה
 וכש ההזה על באגרוף ומכה. הרבהוידוים
 אאד כ5 ואה.כ יוה"כ שבור "ד . אצלונוהג
 הפז. שבלבו מה 3ל  ועושה. לראשונותשיזר
 סי' שלא תהילתך על מוכיח סוסאבל
 שאנו מה לפרש כתמו וע"ז ולחוץמשפה
 פה בוידוי לפניך שחטאנו ע"הסבסודים
 בפה ולועז משפה היית מתוודיםהיינו
 תפיר אל צתות בדרך אומרים והעולםלבך
 הסה אשר האנשים אל האליליםאל
 בגוש אתם לכן אלול, בימי רק חטאיראי
 הילר הדברים לכל יבבכם שימוישראל
 הפריצות בגדי הוא שמלותיכםוהחליפו
 לבבכם מקורת הטאתיבם על תשובהותעשו
 לילך לבל והלאה מהיום . עליכםותקבל
 8ן הוא כעת כי מגילות ובזרועותבשערות
 תשובתכם את יקבל רחמיו ומרוברחמים
 עליכם יכפר הזה ביום כי הפ' בכםויקראם
 ה' . לפני הטאתיכם מכי אתכםלטהר
 מדת לכס נגלה תו"מ כשתטהרוהטהריו
 זכיות מעונותיהם ונעשה רהבים הואהויה
 הלש שופר לקול לשמוע ביאתכם עיקרכי

 שופר בשמיעת לשמוע מחיוביםאינכם
 ביאתכם עיקר אף שהזם"ג מ"ע שהואכיק
 הולכים - אתם השנה שכל יען רקהוא

 בוש ומחטיאים מגילות ובזרועותבשערות
 תקיש בזמן כעת באתם לזאת הרביםאח

 רהמים מדת .ולעת-ר תשובה עליכםלקבל
 מהי ובבנה טובה לשנה תזכו  ועי*זעליכם
 כי שלימה לגאולה ונזכה סלה וכ"טומזוני,
 באבות ,כמבואר לעולם בא גלות נ"עבעון
 במהרש*א קמצאן ובר אקמצא ובגיטין8*ה
 שאין ירושלים חורבן עיקר ובנע אבשם

 בנינו עם ביחד לישב יכוליםאנאנו
 בשערות הולכית כי השלחן עלובנתינו
 יכולים אנו אין ועוד מגילותובזרתות
 עה יבוא וכאשר וכדומה ענם"ילברך

מאצלינם



%סימןהלהמז דור 
 במהרה שדק :יגואל יבהא מודאיבאצלכם

 שמן:. בימינו.
 חופ"ק אייבעשיפץ הלוייהונתן

 .ששי שו"ת בעהמת"םודעלאמין

 ושרשיהבתן

-- 

 .מז.מימן
 הכהן קאפיל שמואל ד'טהדה"ג
 *( : יע"א קאלאשיןאבדק"ק
 לאכול לי.יתם  ונתן  ולשלה.י2ס8רו2ד;

 מבתל שיעקב פד ללבוש,ובגד
 ובגד .לאכול )רק( ביקש,יותר.מלחםיא

 : .ללברש

 .היו :אז 'משנברא  .השלם תחר.בעניז
 מתוקנים בעולם הנמצאים המיניםכל
 ,9יהא רבד נמצא השלמות,-שלאברעועת
 היו .חטים כמו כלל, ושקון שוםצריך
 תיקון שום . בלי . שהם, כמו לאכלויכפש
 ידעו לא וחוה אדם וע"נ כולית וכןכיצע
 ואמר בשליטתם, היו כי המה.  ערומיםכי
 .ומעז תאכל אכול הגן עץ מכל קשירתיל.

 וביום כי ממנו תאכל. לא ודע טובמדעת
  והאוכלים פ"_הבגדים . תשת, -שות ממנוושכלך
 שלייבולל*

  תזזי
 ללבשם . ייכולים כלה

 .הבגדים נתהפכו וכשחטת שה4 כמושאכלם
 ויעקב לתקנתן שצריכים וכדומהוהאכילה
 שיהי הזמן שבעת דעתו על ויהיצה
 ,ארז"ל שלם, יעקב ויצא שלםהשם

 גלוסקאות שתוצש ,ישראל ארזעימרה,
 ולפי ז -דוקא ב' ."ני ולכאב-ה טילית,וכלי
 יחזרו הבנ"א כאשר שפיר אתיוששל

 ואז שלם. הום יהיה ועי"כבתשובה
 קיש גלוסקאזח א"עיוציא

 וא עדרה וטטמ לפן יטעווהא
 וכלי ושלמק בשיט כם(שעהור

 ייבשה שלם (צד תעף ה"מ יליטמ
 לחם לי ונתן אעק יעקב שב"שתה

 ש ללבו תחם ובגד יאכולהחם
שבן:

 יז.נםימן
 ראקאתב"ה

 ומד יושע: בע לתשע משהוקיהל*
 והת"ד פליאה מדרש הביאיש"מ

 ומהבטן ,אחד" לא מטמא כשוה, ותןסי
 ב"ה בזה. והנראה ט"ק י"ר אותבחכום
 סי' ז"ל - הרי"ם בשו"ת ב"ש נודעדהנה

 הא להסבירצ'

 דדם-

 עובר אינו שבישלו
 כיצד פ' ברכות בש"ס "מבואר 1"%עליו

 לגריעותא שנשתנה דפרי ב' ל"תשחרבין
 לענין קאי במילתי לאו אז הבישולע"י
 או בפה"א תחילה ברכתו פי' ואםברכה
 שהניבו עליו מברכינן הבישולאחרי.
 הוא אם שינוי השיב דהבישולומבואר

  מגרעו שהבישול גדם וע"כלגריעותא.
 שותף שהבישול בבי"ס הראייהוכמש"כ

 שינוי חשוב בדם. הבישול א"כ הדם,את
 השוב שפיר ולכך לגריעותא. הואאם

 סי' שם בברכות הרא"ש וכמש"כשינגע
 ח"41 כליעת הוא שמוסק י"א זבלי"ל
 לה שיש הוא ידיעה שחי *ותרונכון

 תחילת שם ומתקבץ בצוארה.חטוטרות
 מייק. ונעשה חוזר ואחיב דם.יעין

 דם. משום לאכל אוסר הי' לויו"ל.והרויה
 טעם בו ליחן יאפשר פירש דל יונהופ"ר
 אעפ"י -הוא, בעלמא דפירשאיסתיר

 דפתר להכי חיישינן לא דם ה"ומבתחילה
 חתיתה בו נפש אם שהרי אזלינן.השתא
 בתוך 'נימות שהאיסור ואעפ*י איסור,של

 הדבר להחזיר הדבש שדרך כיון .ונדבש

-
ל ט

 העורף* אצאפדיר : סרכים 6ס 6נות ממסן פסרס*נ המעסי מס נגלע 5סגי6 .דעכי 21שהה*(



?1'רוק יןמימקהלה
 ומותר, לי' דייניכן דבש כמו לתוכוהנופל
 שיצא כיון הי' דם שמתחילה אעפ"י-ה"נ
 עש"ה, וכו( אזלינן השתא בתר דם~תוית
 בציט יושבי ישיבו י"ר( )בהושע כתיבוהנה
 יששכר בבני ופי' כגפן, ויפרח דגןיחי'

 כ'( אות י' מאמר תשרי חודש)מאמרי
 על חז"ל שתקנו הברכות בכלמבתל

 הוא שהנ"ב דבברכות הגם פרטיי. דברכל
 החשוב הדבר לכל עכ"ז כוללת,ברכה
 פה"ג פה*ע פר*א כגון פרטיית ברכהתקנו
 הברכות חשיבות להם אין הפרות דכלוקיי"ל
 אם אבל בעינייהו כשהם רקהפרטיות
 מציאת ניכר ואינו שהיו, מכמותנשתנו
 השיבותן, ואבדו לגריעותא, נשתנוהראשון.
 נשתנו אם וגפן דגן משא"כ שהכל,וברכתן

 הברכות במעלות ונתלולמעליותא
 ובורא )לדגן( שמ"ה המוצקהמיוחדת
 יושבי )בתשובה( ישיבו וג"ש- )לגפן(פה"ג
 ביתרי דהני כגפן ויפרחו נען יח"בצלו
 תוספת להם גורם שינוים אשר הרדיכי

 שמתהפכין מאהבה התשובה כןעלליו,
 זה מצינו לכאורה והגה לזכיות,הזדונות
 שינוי אבל לגריעיתא שינוידוקא

 מסיב דילפינן י4ל אך מנ"ל,למעליותא
 דחלב וכיון חלב, ונעשה נעכר דדםדטדע
 להלבן דם מן שינוי דהוי מצד .ע"כמותר
 נפשו דם דהא 'יתא, ל למ שינוי הוהוזה
 סוף במשנה כדאיתא בו, קצה אדםשל
 וא*כ יותרו טוב הוי וחלב ב'. כ"גסכות
 והנה מותר, למעליותא שיטו דאףע"כ
 מהור . יתן מי דכתיב דמאי א' ס'בנרה
 נעכר דדם חלב היינו אחד, לאמטמא
 דמשבח זה מה ולכאורה עי"ש. חלבונעשה
 בשביל דהוא וא' מטמא. טהור יתן מיקרא
 למעליותא דאשתני אף מותר דאשתנידמיון
 ומבואר הלב ובעשה נעכר דים חלבהיינו
 למעליותא כשהוא אף מותר דשינויאופן

 המדרש פי' וזה מותר, מלב כדועדאל"כ
 משה פעל זה מה לי דקשיא הנ"ל,חפליאה
 השם שיגוי דהוה יהושיע להושעבקראו
 .אבל לגרישתא. שינה רק נודע לאיטלא

 הביום וע"כ מנ"ל.. למעליותא שיגוי. ג"כ,די"ה
 והיים אחד. לא מטמא סהור) יתן מיהפסוק
 מזוני וא"ב שם ' וכפירש"י עולם שליחידו
 של דיחידו מצד הוא למעייותא אף,שינוי
 יהושע .אמר שפיר לכף כן עשהעולם

 יושיעך ש"ע. יקירו היינו י"הדנוטרקין
 שינוי הוי דתשובה מצר מרגלים.מעצת

 להאריך ויש ודו"ק כנ"ללמעליותא
 נואכמ"ל

  עפשטייו הייי יהוטיע אליעזר.
 זצלהדה הלוי הרא"ש מרן המפורסםבהגה"ג
 ורגליל: ראקוב רפ"ק האב"ד ואפכאבמורקב

 . יחמימי
 ווארטא,ב"ה
 .לפסי דברי נא תעיב נח ן עיבעזה"י

 ביחוח כריח בת ליעףהנותן
 ויחל פסוק על מדרש על נח* פ' על"בדברי

 מטס משה חביב ברכי א"ר האדמה אישנה
 האדמה איש נקרא צדיק איש משנקראנח

 איש נקרא מצרי איש משנקרא משה אבל,
 א"1 .משנקרא נח .במ"כ ועי' פ"י עכ"ל.אלקים

 אח"כ חזר לשבת צדיק איש שנקראצדיק.אחר
 להיפוך משרה"ע משש"כ האדמה אישוקראו
 מהנאון משה תורת בסי כדכתיב לגנאיונאת
 אין אך לשבח הפירוש היפוך והואהת"ס
 דברים ולדעתי פשוטו, מידי יוצאהמקרא
 את לנו להורות המדרש בזה רמוזיםעמוקים
 ומנהל .ראש לנו לקחת בה נלך אשרהדרך
 לתולדות השנים . כסדר יהי' ?שורוןלעדת
 לסוף לירד יוכל ואזי ע"ה רבינוכמשה
 תלש על הרת להקים יכול ובזהדעתם
 ובהקדם לדברינו שומעים ואזי בצדקולשפוט
 רמי ש5 שנותיו כל ר"ה במס' הגמ'דברי
 שנה . ארבעים שנים ק"כ זכאי,בן

 וציע לומד. שגה מ' למד שנה מ'בפרקמטיא ..עם*
 בהשמטות הנ"ל להס' מעון ששבס'

 ראשי , ישראל נשיא סובא דקשהלשבועות
פ* בישרתי .תקנות כמה התקע אשההסנהדרין



'דור 'יח -מימ;הלהיח
 אשר איש לזה יותר היי הראוי ומן נאהסי'

 פסק לא תורה של מאהל מש לאכמעוריו
 רק דבק הלילה וכל היום כל מגירסא'פומי'
 אשר באיש הקב"ה בחר ולמה אלקיובד'
 בפרקמטיא. עסק שנה מ' עד נעוריו ימיכל

 שעל קשה  ע"ה רביע משה אבובאמת
 מנעוריו יושב והי' התורה ניתןידו
 ללמוד הצדיק ראש עמרם אביובבית
 בארץ גר הי' והוא ד' ויראת תורהממנו
 יתרו צאן רועה ואח"כ בבוש מלךנכרי'
 הס' והבין ע"ן. ועובדי הגוים ביןתמיד
 צריף העולם מנהיג כי דידוע הטעםהנ"ל
 לירד כדי העולם בהיות מאוד בקילהיות
 לשפוט יוכל ואזי ענינים בכל דעתםלסוף
 בשלום יבוא מקומו על אחד וכלבצדק
 מסיבת ולכן והעידה התורה הדתההקים

 על 'החורה שניתן יבינו לסשה הסיבות%
 זכאי בן יוחנן ר' וכן בישורין ומלךיו

 העולם בהוית עסוקים דבר כל קודםשיה"
 הגם עניניהם ב% בקיאים שיהי'כדי

 גם -תבונה דעכ ומפיו הכמה יתןשהקב"ה
 עם סמון מ"מ א=ת בכל נהג שלא5מי

 יותר ומקבלים אמין אמונת נותניםבעצמם
 שנהג יודע:ם אם המנהיג ומוסרידברי
 ושומעים .בהמונים בהם ובקי העולםבטוב

 : וק"ללדבריו
 רמשה בכאן המדרש דברי לנו 'רווחדב:דה

 שין מעויב בתחילה הי' ע"הרבינו
 להיות ישל ואוי האומות וביןסבריות
 לצאן נאמן רועה ישראל לעדת וראשפנהיג
 שבשוק אילו הי' לא באם כיקדשים
 העולם בסוב ל ידועה לו הי' באםאומדים
 ולא אחר באולן מדבר הי' אזיובתמונם
 של מאהל מש לא ומנעוריו בד' דבקכאשר
 והאיף חוצות. -בקרית ידיעה לו ואיןחורה
 אבל העם ופשוטי ' להמוני פוסר לדבריכול

 הי' ואח"כ לפניו עבר מדרגות 'כלמנעוריו
 תשים אתיך מקרב יואזי ישראל 'לנשיא

 נכרי איש עליך 5תת תיכל ילא מל1עיי
 מכל מוקשה ' צבר 'הוא אחיך לאאשר
 הוא 8איצד

 'לקני
 יבל נבר" עליך-איש

 בפשיטות מובנים הדברים הנ"ל לפיבקיצור
 שהוא דהיינו .אתיך שמקרב לנו מצוהדהתורה
 צדיק שיהי' גף מוצבע איש לא ך אחאיס
 .מופרש איש; הוא חבל ' בדורותיותמים

 ויתהלף . חנוך כמדת עם ומהמונימפשוטי
 האלקים את ' נח וכמדת האלקים אתחנוך

 .ומדרשים פסוקים נב..ר ולקמן נחהתהלך
 ודעת מעם בטוב הכל יבוא הדי, בזהאשר
 איש מחתילה נחאבל

 ..צדיק.
 זבש"ה פירוש

 ובור החסרון הואזאת
 עדת.

 .שהי' ישירין
 לדבק רוצה כאשר לכן צדיק אישמתחילה

 האדמה איש נעשה וששוטים אנשיםעם
 'כרם ליטע הולך- ' שהין משעה כרםויטע
 חולין נעשה ויחל ע"ה - רבינו משהאבל
 וידע ישראל את הדריך הנביאים כלאדון
 מזה במעט הארכנו וכבר תהלוכלתיהםכל

 אם ד' בדרכי )וגאו' ענו' מעניןבדרושינו
 חרונה בחוץ והכמוש .קולו במרוםלשמור

 משה כי לדעת הראינו ושם עביו להיותאו
 קיצור ד' בדרכי לבו ורגבה ע"הרבינו

 *דע הי' ע"ה רבינו משה אשרהדברים
 פירשני ובבר ישראל צאן . את להנהיגבטוב
 משה ברך אקר הברכה וזאת המדרשדברי
 אלקים ואם אלקים איני איש אם אלקיםאיש
 מדת תמידות שני לו .הי' אלא אישאיני
 ופבין .ויודע הבריות בין מתערב להיותאיש
 ומבין ובביתם בחיץ תהלוכותיהםומביט
 מוסר ולשמע הדבר לכלכל איךומשכיל
 אזנם יטו אשר רבים בת תשעי.ותורה
 אחר פירש פירשגי כן אמרותיולקשוב
 אלקים ואח"כ איש כתיב מקודםואעפיכ
 ואת"כ נתערב אומות בין 'איש ה"שמקודם
 הכוני גם ואזי אלקים מלאך מדתנעשה
 יודעין כי לדבריו אולן נתנו מפשוטיםעם

 ומבין יודע רק לי' הנאמן רועם גם כיבס~ב
  דברי"פשוט~פ אףגם אש ולרכות קדושי'דברים
 הרבים - את ממזכה לאיות יוכל כזה)ואיש
 את ונכה זכה משה שהרי . באבות .כדאיתי
 הארבת ' אבות על ובדרושינו ואכ"מהרבים
 דחוקי ובצב פרנסתבזה(

 'ועגיי.
 עפ ' תמוכי

 ומצוע צר "עת אי6 ל% ומביןויודע.
מצוי



ימרןך יחמימןקמולת
 אלקים ואחיכ איש בתהילה וג"כמצאו.
 צהיק איש נח כן לא . אלקים. מלאףקבחיגת
 אבל במעשיוותמים

 הי-

 בלבדו מעחך ,איש
 כדרש מנעוריו בד' דבק התבורווחעם

 הלך לא אשר האיש ששרי כ"ו פרשההמריש
 עמד לא הסאים ודרך 2ח זה ישעכםבעצת
 בדור ג'.דורות זה ישב לא לציםיבמושב
 ל(1  יביר אגוש בדור הפלגה ובדורהמבול
 עמם הלף ולא עמד ולא במעשיהםשביט
 ולהשמיעו קולו נשופר להרים אבלכעצתם
 ולהיות ד' לצבדות התעוררי קומי קולוכנחוץ
 וזאת יכול. מצינו לא ואת הרביםסבכה
 והמשך הנ"ל. נח במורש ברכי' ר'כוונת
 לך פ' ברכי' ר' של ומאמר עם רבאעתד
 ר' לה אין ושדים קטנה לנו אחות פסוקעל

 זה"יאברהם קטנה לנו אחות פתחברכי'
 באי כל את שאיחה הקרע אתושאיחה
 מצות מסגל קטן הי' שעד קטנהשעולב,
 בפתיחה הפנינים מבהר בס' ענין וכלומע"ס
 ע"פ הענין יתבאר כי לדברינו השייךמעט
 לתפור ועת לקרוע 5ת שע"ה החכםוכאמר
 סוף אלי' ובשנות .לדבר ועת לחשותעת

 מחבר שהדיביר אחד הוא דהענעוכרכות
 ה" לא הדיבור ל"ה שאם יהר:אנשים

 לבגד התפרה הוא דהדיבוה כל5.התחברות
 לא אם אבל דברים סכמה יחד.שמחברים

 .אחד שכל כגדים קריעת כמו הוי דיבורסי'
 : עכ"ל הוא עצמובפני

 כי זה בדרך הזף כי אלקיםאותו לקי . תניר דהיי13 שא"ע"ה שעד מאדרייקכן
 ואחו חיי ומה אני מה ענו' מדתסובר
 לדבר הוכיח ולא השתיקה. בפלףתסיר

 אאע"ה בא כאשר אבל מעשיהםשייטיבו
 וכשופר דורו לבני ולהוכיח לדברוהתחיל
 יחידי. יהודי. איש במדרש ועיין קולור4-ים
 רק ותיקן שדאג יחידי איש צדיקשהי'
 -ושד'ם כדריש הרבים את ממזכה ולאבשלו
 ולא.ללמד ללמוד שזכה דניאל זו להאין

 עמהם ולהיות ישראל של בצערןלהשתהף
 אסתר לענת . היתה וזו אחתכחמדה

 ד' בדרכי וגאו' עמ' עניני על21דרושיגו

 ואכ"מ. ברורה בשפה טעם . בטוב העניןיתבאר
 לאחותינו . נעשה מה הקרא מסייםושע"ז
 לאחותינו נעשה מה בה שידוברביום
 מסיים "עז_ - הקרע ,את_ ולאחות לחברפי'

 תמיד לאחוז שלא פי' בה שידובר ביוםהפסוק
 לחשות עת כן וכמרדכי כחנוך השתיקהבפלך
 צריך ד(מקורם לעניננו נחזור ע"ש, לרברועת

 ועגו ומצרים בכוש. מעורב אישלהיות
 ויקחהו ד' פשיח מלכינו דוד עלהפסוק

 דמקודם הביאו 'לות ע מאחר צאןממכלאות
 נחגם ואזי וכבנ"ל כסשה צאן רועההי'
 להדריך ינחם כפיו ובתבונות יבבובתום
 צאן רועה אפילו להיות צריך דמקודם.לבו
 על לנהגם ואה"כ וכהנה . כהנהועוד
 הלב מן היוצא קול לקולו וישמע_ מנוחות.מי

 : וכהנ"ל ללב  נכנסוןנ
 בפה. מו"צ קליינער נ"ל במוהר"ידור

 . יםמיכמן
 יא 3א' ימה במכייתא ונתחזק. הזקהוק

 כריתות ג' כנגד חמו בחלב גדי תבשל י.
 וא' בחורב א' ישראל עם .ה'שכרת
 א-בל. ובהר גריזיק בהר וא' מואבבערבות
 הרבה . תבשל לא ןם ' כהיתול ג'.להבין
 לג' נתחלקו ובכלל ישראל. על עברוזמנים

 שהיי העליונה מצב מצבנו שאבינו בעתא'
 שהיינו והב' בארצנו. מלכים נביאיםלנו

 הגולה וראשי מנהיגי לנו הי' אףבגולה
 הישר כל _איש מצבנו והג' ז"ל. הרמבקםכמו

 מנהיג, ולא מנהל לא לע ואין יעשהבעיניו

 מ9מ הלכה לענין שנכתבה .אף התורהפסוקי

 תבשל לא כמן אחרים.  לענינים המזיםי*ב

 מ"ק בו"ה הלכה לענין אף אמו בחלבגדי
 כל ז"ל פירש"י גדי הכנים לחינוך רמזי-ב
 תורה הבנים מלמדם .אם גדי נקרא דךולד
 עליהם. פתושבת דעתס שמזקינים בזמןאז
 הוא זקנתם בעת תוכה. אינם4מלמדם אםאך
 אין כי וישן. גשנה אוכל אמו,. בחלבכמו
 לח תורה שכחבה זה אחרום לוברים כחלו

תבשל



מים(קהלת.כ

 כי כריתות ג' כנגד אמו בחלב גדיתבשל
 מה וכל המעלה ברום יהיה אם הזמניםבג'

 להיפך או עליו. מתישבת דעתושיזקין
 .בגי הזק פעמים ג א( אנו זה~בעבור

 : תקנאיםזמנים

ריריט
 אלו. האבות ראשי ולבטל הללו.הקליפות
 שבקדושתו מבתל אבות ראשיהוצרכו
 ו' אבות ראשי נולדו ע"ה אבינווליעקב
 לבלהה דן לויפה גד ללאה, ראובןבכורות
 מקנה מקום המקום והנה וזשה-כ לרחל.יוסף
 המקנה הקנאה סמל ג' ח' ביחזקאל הכ'ע"ד
 ש9 ז"ל וכפירש"י לכביכול מקניטיםששם
 אבות ראשי ראובן. ובני גד בניואמרו
 בקדושה כלומר. מקנה ארץ מובעה.ב.ר ש'וו נוטריקין "שבם" וריבון עטרותבנורים
 הזאת הארץ את יתן ולכן בקליפהכנגדם
 מנשה שבס לחצי וגם להם משה ונתןואתווה

 ויוסף ליוסף הבכור מנשה שהיא יוסף.בן
 שנפסלו כמו נפסל ודן שבטים. לב'נחלק

 לוי בני ונבחרו העגל עשיית בעתהבכורים
 היום ידכם מלאו משה להם ואמרתחתיהם,

 ביניהם. שהי' מיכה פסל מצא דן כןלד'.
 נפסל צרה. בים ועבר על וחז"לכפירש"י

 שבטום4פ הע"ז קליפת לבטל יכולולא
 שם מוסבות האלה הערים את ויבנוכנגדו.
 שור נוטריקין העיקר שהוא שבמ"ה.ואת
 חסר בשמת ויקראו כנ"ל, הבער מבעהבור
 בנא אשר הערים וא"ו מלא שמות אתוא"ו
 אם הללו שמת שבקריאת מחז"ל מרומז.ובזה
 מקרא שנים ר"ת מלאונמות

 וא'.
 תרגום

 ביתו שיכבשו מאחר כי .כדכ' בשמםזקראום
 ונתקדשו לקדושה . נכנסו שבקדושהאבות

 והבן: שבתוה"ק ושמות אותיותככל
 השליכו ואמר יוסף את השכיל ראובןוללנד;

 וז"ל בור ענף תלפיות ובמדרשהזוה"ק תקוני בהקדמת הבור[ואיתא אל אותו.
 דיוקם כו' הבור וזהו נזיקין אבותמארבעה

 בוא לעומת בקדושה ראובן והי' ע"שוכו'
  מנשף ולכן שבקליפה שור נגד ליהדר שווי בכור שור נקרא ויוסףשבקליפה.

 נגד וגד שבקליפה. שור לבטל נבחרבכורו
 והגיגו ב"ק בריש כרב אדם שהואמבעה.
 דאם שם מהרש"א ח"א וע"אדום

 עשו והנה עשה קליפת ג"כ היינו שןוכהוא לשמותי
 אדסוגי. ויהיה בטדרש כדאיהא נמוללא

 בדשיהן והובא למול ריר, יאוכשהגדיל

ריי
 בעהמח"ם

 הדת,חומת

 כ.שמן
 לאקאפט,ב"ה
 ישלים  לעולם אר'א ב"י אר"ה ד"חלכרכרת

 שנים הציבור עם פרשיותיואדר
 ודיבון עטרות ואפי' תרגום. ואחד,מקרא
 עטו"ד. נקט אמאי נדחקו שם ותוס'וכו'
 ובפם"ג רפ"ה סי' או"ח בט"ו ועי'ע"ש.
 ששמות שאעפ"י כנה"ג בשם שםסש"ז
 נוטריקון שמות" .ואלה וכתב וכו' הןעבו"ם
 מ'קרא ש'נים ה'פרשה ל'השלים א'דםאחייב
 בע"ה נאמר נוכל ' ואף ת'רגום,ו'אחד
 רב ומקנה כת' מטות דבפ' נאה. רמזבזה
 ארז את ויראו ראובן ולבני גר לבנישי'
 מקום המקום והנה גלעד ארץ ואתיעזר
 עטהת וכו' ויאמרו גוב"ר בני ויבואומקנה
 והדקדוקים כו' ובעה. ונבו נשבם וכו'ודיבון
 : הביאור מתוך ליהן מא ויבוארורבו
 הרמב"ן כמ"ש ותרמוז תספר שהתורהייגוע

 תלפיות ובמדרש בראשית בפ'ז"ל
 ד' וז"ל עמוקות מגלה בשם אותיותענף

 של ב' הספרים בראס הן רבתיאותיות
 השירים. שיר של ש' פשלי. של מ'בראשית.

 קליפות. ד' כנגד אלו שת. אדם שלא'
 עכ"ל, א"ש. מ'בעה ש'ור ב'ור ר'תבמשא.
 חז"ל ששנו נזיקין אבות שהארבעהיסדנו
 פ" ז"ל ורשא קליפות ראשי הם ב"קברוש
 כולן וכו' ודיבון עטרות הללו עריםרשמות
 שתר נוטריקון שבמעה. והנה. הן. ע"זנזמות
 אבות ראשי והם היבער כנבערב'ור

 הזאת והארץ ווולדותיהן. והשארהקליפות
 ושליטת משכן היתה(מקום הצפורייםבימי

מבעההן"ס



ס"זקהלת
 קליפת בחינת הוא כי תולדות בפ'מנמתו"ס

 ע'רל'ה. ב'רית מ'פר נוטריקין מבע"הערלה.
 בפ' כדחז"ל מהול שנולד בקדושה גםוכנגלו

 השלש והן זנם. ברש"י ויצא בפ' גד2א
 ר"ת שבדם תחילה כת' ולוה הקליפותעקרי
 טפלה. . הבור והרביעית מבעה. בורשור

 שבס"ה וכתיב אביב תקנו העריםוכשבנו
 הלקת ושם לקדושה. והפף  הבעריצגם

 וכקדוש ששמו רע"ה משה ספוןמחוקק.
 וגס  ה'בער מיבעה שיר נגד ג"כבקדושה
 ר'אשית ש'ור נוגד מ'נשה נוטריקיןמנש"ה
 מלשון בור קליפות כי ביר, נער ו'הואא'ון
 עון קליפות. והוא נזרעתן שאינה בורשדה

כצהרר :כ
 והבור בחיב ולכן רח"ל. לבטלה זרעמודא
 הם הם בזה והחוטאים אותיות',קרי.רי"ק.
 לאו אי עלייה, להם אין שח"ו בוריורדי

 תלפיות ובמדרש זוה"ק עי' מגיאבתיובתא
 ראשית וראובן ,בוה. מ"ש לבטלה זרעענף
 1. מימ קרי ~ראה שלא אע"ה יעקב שלאון
 יקבל השי"ת . אותה לבטל-' זו קליפהנגד

 שיכלו עד_ הגאולה תלוי שבזהנדהים
 במקובלים, כדאיתא שבגוף הנשמותכל

 נפלאות יראנו יתברך והואבב"א
 :מתורתו

 פייגענבוים הלוי יוסף שלוםהק'
 וואהליז1 פל4 לאקאפש קאבד

 שבת". אקרושתמרתם
 השנה לשבתות שלימים דרושימ יקריםוששמרים

 כא;מימן
 שירלאווצע.בע"ה

 קין ויצא בראשית פרשתרבהבמררש
 בשם חמס ר' וכו' ה'מלפני

 וכו' שמח יצא אמר יצחק בר' חנינאו"
 א"ל בדינך נעשה מה א"ל אדה"ר בו5גע
 אדה"ר התחיל ונתפשרתי תשובהעשיתי
 של כחה הוא כד ואמר פניו. עלמטפה
 עמד מיד יודע הייתי לא ואניהשובה
 וכו' השבת' ליום שיר .מזמור ואמראדה"ר
 ונראה ג לתשובה שבת  ענין סה המפ'והקשו
 בראשית למעשה זכר הוא, השבת דבנהלבאר
 בסוכו ומלום העצם נשלם השביעי ביוםכי
 ויקדשהנ השבת יום . את ה' .ברך כן עלית'

 יכול העולם: הי לא התשובה לולי כילצדע
 אמנם לחטוא מעומד האדם כילהתקיים
 הקדיפ ' רחמיו וברוב טובו בעזבמיהרם
 שדד .התשובה מראשית והכין למכהרשימה
 :ביון.ונמצא כנודע העולם שנבראקוום

 "שים כשלסת באמת . סיח וצאותשובה

 ולכך התשובה הוא שבת עיקר ויןומלוחו
 שהתשובה כששמע המזמור זה אדה"ראמר
 ובזה וכאמור השבת נתחזק ועי"זמועיל
 פ"ב שבת במסכת הגמרא דביי לבארנוכל
 מנהגו היה כך רב אמר ריי אמר עקבדכ"ב
 מביאין שבת ערב אלעאי בר יהודה ר'של
 ידיו פניו ורוחז ( חמין סלאה עריבהלו

ורגליו
 ומתעטף_

 המצוייצין בסדינדן אושב
 מחבין תלמידיו והיו צבאות ה' למלאךודומה
 כף לא בגי להם ואמר כסווגן כנפיממנו
 וב"ה פוטרין ב"ש בחיצית סדרן לכם,שניתי
 לדכוין וצריך ב"ה. ' כדברי והלכהטחייבין

 השעה לאותה בציצית סדין  לבישת עניןמה
 התשובה בי נודע אמנם השבת, לגניחתסמוך
 וכפבואר העשה ללא עשה יחיית ענין.הוא

 תשובה גדולה ריי אמר פץ דףוכמסכת.יומא
 ישלח הן שנאמר שבחצרה ל"ת אתשדנתה
 לאיד יהיחה מאלו והלכה חשתו . את .חיש
 רעים זנית . ואת וכו' עוד אליה הןשובאאר
 הספ' פירשו וכבר ה/ נאם איי ישוברבים
 גדולה זה מה שבן ..יי% דלכשיההגזה:

 שעשה הוא כן המצוון בכל קואמשובה
  הממת  הצרה מקום דבכל אי י"תונחה

היא



רור- כא סוסיקהלתכב
 העשה בתשובה אבל ל"ת על העוברהיא
 והלית ית' אליו השבים ישראל אצלושא
 עשה אסרינן לא ובכה"ג כביכול אצלוהו8
 שדוחה תשובה , גרויה אמרו ולכן ל"ת.דוחה
 הכלל זה: באופן אף .שבתירה. י"תאת

 ל"ת. דוחה ענין.עשה הוא שהתשובה.העולה
 מכלאים נלמד לל*ת עשה דהיית.והנה

 בבגד אותו וחולין הוא צמר שתכלתבציצית
 וסמוף וכו' שעטנז תלבש לא כדכדיםפשתן
 סמיכין ודרשינן לף. תעשה גדיליםליה
 יבמות במסכת כמבואר בציצית כלאיםדשרי
 יהודה ר' ולומד ~זהו בש"ס. דוכתיובשאר
 בתשובה לשוב לתלמידיו הקדוש .התנא
 שבת כלה . בהכנסת ית' יפניושלימה
 ידים ברחיצת זאת להם רמז ולכךמלכתא
 מכל התשובה במי לרחוף . ופניםורשים
 את המספרת מקוה כפו ועון חטאשום

 ישראל. את מטהר הקב"ה. אףהטמאים
 שמועיל התשובה ענין להם לימודואח"כ
 להם הראה ולכך שבתורה לל"ת .ודוחה
 זה נלמד שמשם בציצית סדיןלבישת
 כח גודל על .לרמז והכל וכאמור.ד,זיחיה
 לכשז הצרכו לא שתלמידיו גס מההתשובה

 ביי את ילמדו שהם ללמד ע*ם לומדםרק
 ז והבן באמת לפניולשוב
 בסהרי*ל.ז'ל יאדמאן חייםאלעזר

 בעהמח"ס ותגליל שידלאווצי דקיקהראב"ד

 : ובס סנוניתסי

 . ב כמיננן
 בתיקינים יכתב איתים בי"כראשית

 אירא נוטריקין לבראשית*כי
 הזוה"ק כתב -והנה לרמוז לו ינראהשבתק
 לפי ע"נ טעם ואמרתי טבת נקלא ת"חכי;

 ושבת והתורה . בעולם שלום מרבים,שתלה
 דקעץ קרה פרשת ."טייק כ"כ שלוםנעראו
 המד-ר וכתב .9ינתס פושת ריש ומד"רעוב
 שיש מי על מרופו אתרוג כי. אסורפרשת
 בו יש אתרונ כי סועים ..ומעשים '.מורהבו

 דך פינחס' פרשת-' הזוהרך: וכתב וריח)טעם
 מימנא ' אתייהבית אורייתא. ע"ברכיב
 דאתעסץ מאן יא ובגין ' חסד דאיהודקב"ה

 כתבלזשחז'ן וכן עבש חסיד אקרי-באורייתא
 היראה גדולה כמה ע"א דקמ*ה נשאפרשת
 ובכלל ענוה ' היראה .שבכלל הקב"הלפני
 יראת בו שיש סי שכל נמצא הסידותענוה
 אין שמים ירא שאינו' ומי בכולן ישנוחטא
 שעוסק ' ומי ע"ש חסידות . ולא ענוה לאבו

 הוא חסיד שהוא ומי חסיד, נקראבתורה
 המרר' בשם הזאת בפ' רשיי וכתב חטאירא
 אלא ראשיתאין

- 
 בראשית ' מה תורה.

 "ת"ח הוא ירא שב"ח יר*אנוטריקין
 שלום מרבים דת"ח ששבת חטא יראשנקרא
 האיתנים גסיסי הם תורה של ולומדיהבעולם
 של האיתן בסיס הוא השבת וכן העולםשל

 איך וחלתם ) עומד העולם ועליהםהעולם,
 פת פתת לכף להתקיים . יכולהעולם
 שהשלם ) להורות ית, ש רא ב במלההתורה
 ושבת השבת ובזכות התורה בזכותעומד
 השבת את' המחלל כל הנה אחתותתרה
 במעשר ומכיש כולה התורה בכלכפר

 ע"א ד"ה חולין ברשיי כמבוארבראשית
 :והבן

 מטיפ יהודי איש הקמן הוארוד
 וספר מצות תרי"ג '*ל דוד*"שלל
 ר' הפפורסים הגאון בהרב. ציון""ילקוט
 .האבריק שליט"א יאומאן חייםאלעזר

 מנוחות" *מי מח*ס והגלילשידלאווצי
 לזאבי וחסד" "וחיים ספוד* "עתוקונטרס

 :. וש"ס חיי* ממעוזהנהל"

 כבנ.כמיכמן
 ש שידלאווצי.ב"ה
 בש8 ייח13 רן בראשית פ' כבהבןבודרש
 אברהם ' אמר הלפתל בן ריי.
 את ירש שבת שמירת בו כתובשאין
 בארז . התהלך קום שנאמר אפדההעולם
 בג שכתוב ירקב אבל וע' שלחבהלארכה.

--בירת.



בג דור. כבמימןקהלת
 העיר פני את ייתן שנאמר שבתשמירת
 ופרצת שנאמר במדה שלא העולם אתירש
 אברהם שהרי להבין וצריך וכו' וקדמהימה
 שב[ וגם כולה התורה כל קייםאבינו
 ע-ב דכ.ת יומא במסכת כמבוארבכלל

 בראשית שנאמר במשנה ע"א דפ"בוקידושין
 וישמור בקולי אביהם שמע אשר מבתב"ו

 קיים תבשילין עירוב ואפילו וגו'משמרתי
 ששמר אברהם אצל נכתב לא ומדועע"ש
 ודעת טעם בטוב ליישב ונראה ז השבתאת

 להם היו האבות אם המפ' נסתפקודהנה
 המפי והקשו ישראל בני דין או נח בנידין
 במסכת קיי"ל הא השבת את האבות שמרוחיך

 ששבת נח רבן מיתות ד' פרקסנהדרין
 ישבותו לא .ולילה יום דכתיב מיתהטייב
 הגאון ותירז . .השבת את שמרו איףוא"כ
 במו השבת "את .דשמרו ז"ל הפלאהגעל
 באור היינו .לילה בתחילה שומריםשאנו
 אחר הולך היום והי' שבת וביום שבתליום

 היום אתר הולך הלילה עכו"ם ואצלהלילה.
 נחשב שלאתריו והלילה היום הוא .ומתחילה
 את וכפיר האבות שמרו שלמוולפ"1ייום
 הם אם כדין .עשו דממ"נ כהלכתוהשבת
 ב"ב דאצל שלם יום שבתו לא :,כ"ננכיל
 ולילה יום שבתו והם היום אחר הולףהלילה
 שמרו שפיר הרי -ישראל דין להם הי'ואם
 במוצאי 'מלאכה ועשו כהלכתו השבתאת
 ישבותו לא ולילה יומם קיימו ושפירשבת
 בחקתי פרשת רבה במדרש מבואר והנהע"ש.
 האש מכבשן אברהם ניצול יעקבבוכות
 ע"ש אברהם את פדה אשר יעקבשנאמר
 הג' מכל הזכות יו הי' דיעקב הריולפי"ז
 איהו דאילו לכולם אב כמו שהי' היינואבות
 ניצול לא להוליר עתיד ה" ולא נולדלא

 אברהם לא ה" ולא האש מכבשןאברהם
 שיעקב זאת ועוד יעקב לא וגם יצחקולא
 ישעי' נאמר יעליו התורה עמודהי'
 בניף גילום ורב ה' למודי בניך וכלנ"ה
 מסתו והיתה ה' ברך זרע הוי בניווכל

 צשו בן לו שהיה יצחק מאביו יותרשלימה
 אבל ישמעאל בן לו שהי' אברהםזמזקנו

 צריקיפ כולם יה שבטי י"ב לו. הי'יעקב
 ב41 כל שידה הפירסום הי' יעקבוגבי
 היה יצחק תמים צדיק הי' אברהם כי.עולם
 הס ובניו שיעקב דבעבור הפימהעולה
 ה? אברהם כי אמרו העולם כל  עי"זצריקים
 במסכת נ"ל ואסרו צדיק היה ויצחקבריק
 כ5 יוחנן א"ר פרנף א"ר ע"א דפ"הבב"מ
 שת ת"ת בנו ובן ח"ח ובניו_ ת"חשהוא
 וכיק וכו' לשלם מזרעו פוסקות תורהאין

 הודו צדיקים המה ובניו שיעקבשראו
.

 .והנה צדיקים. ג"כ היו ויצחק אברהםכי
 בבני עריות בל דיליף למאן המפורשיםהקשו
 ותירצו אחיות שתי יעקב נסיב היכינח

 מדץ וזרעו הוא נבדל אברהם שנימולדאחר
 אחיות שתי יעקב וכשנשא נח בנישאר
 אפילו ונושא קורבה :אהמר ביה ליתוגיירן
 דרכים  ובפרשת תואר יפה בט' 1*1אחותו.
 בזה והנה האיסרים. בדרך ראשוןדרוש
 לכל הדבר נתפרסם אחרת שתי נשאשיעקב
 והיה .ניירות הן ונשיו ישראל דין לו ישכי

 שיש ולהאבות ליחידית וסימבול סמליעקב
 נמצא ישראל דין ולא ישראל. דיןבהן
 הדבר רוברר אחיות שתי יעקב שנשאדבזה
 ליקר אסור שעכו"ם להם יש ישראלדדכן
 הוברר אחיות ב' יעקב שנשא אחיותיוכיוןב'

 ניצול הי, לא יעקב דלולי שנתגיירוהדבר
 מ3 אברהם דאף ונטצא אש מכבשןחברהם
 הדבר עוד היה לא ב*נ מכלל ויצאא"ע

 דכששמר ונמצא יעקב שנולד עדכתיקונו
 אברהם של הגיריות נתחזק השבת אתיעקב
 את ששמר יעקב אצל נתיב לנןלמפרע

 : והבןהשבת
 כד.סקסן

 ותרשףביה
  *צתות 6ף 6ג" משמתז אילו קישה.שבת
 ה' לפני תורה אמרה למד"רר נגאלנו. .סיד

 פונה זה לארז, נכנסין 4שדחל הריר6ש*ען
 אשל על" תהא מה אני לתאנתו, וזהלכרמו

 הד וביום תסגוד ימים י' להם צויתי.הרי
 בשלמה שמה פ*תז"ה וקנח להיט,שבת
 בצק נם ואף מששביהם, הורק צהמ*דהרוחני



ונור כיכרמזהלועה:ז4
 מאודן רבו הפרנסה הרדת אשר האלה,*חים
 ניתשות ניתנל שלא 4אומרי6 יש שיקובהגיע
 לתענוג פכ"נ, דר"כ יבפסיקתא לתענוגאלא
 -ימות כל צחורה .עיעים שהם - תש4 -אלא
 במלאכתן עוסקים שהם והפועלים וכוץ1ה11ת
 ומתעסקים באים הם ובשבת השבת,. *מותכל

 הקב"ה אמר זיקהג שמעוני ובילקוטאביב
 מטך שולמדו כדי וטבת, הל' ברבינולפניהם ודרוגי גדולים קהילות לך עשהלמשה
 שבת בכי קהילות להקהיל הבאיםדורות
 ויהורות תלמד בביהמ"ד ולהכניסםושבת

 להתקבץ בנ"י יתחנקו לכן .וקון ד"תלישראל
 וע"י קרישות. בחברות להתחבר הש"קביום

 בזוה*ק. הש"ת.. יגאלם בתורה להגותשיתקבצו
 אסות ע"ה כי והטעם שבת, נקראו .דעז*ח
 . נקרא-נשלמד וח"ח לת"ת.. כ"א תפילין.להניח

 שבת רנת והם. תהילים שראשית לטמואןבס'
 8'ד, . יונה כנפי שושנים, לקיטי בס'לע"י
 ע-י נמצא לראשונים(. . זכרון  ישראל,-גאולת

 יקיימו להגות,בתורה בני* ויתאספושיתקבצו
 שני משמרין א"כ . השבת" *וביים,שיבא"
 גואלן ישלח וע"כ אחת, בשבת"שפתות"
 אצאפ דוך בב"א. לארצינוויביאנו

 כה.מימן
 ווארשא.ב"ה
 נכנס העיר: פני את ייפז יישלשבמד"ר

 ובגמ' וכו' דמדומי-חמה עםבע"ש
 להם תיקון מטבע. .רב אמר הנ"ל עה'פשבת

 מרחצאות ורי"א תיקון שווקים אמרושמואל
 ליעקב לו היה לא וכי ולכאורה כו'.תיקון
 הדמדומי וטונת כר שווקים רק לתקןע"ה
 שלם יעקב ויבא הנ"ל בפ* ונראה.חמה.
 ושלם בממונו שלם בגופו שלםודחז"ל
 . שלם נשטר אילו ג' שעיי להביןבתורתו.

 ואנשים אלוקים עם שרית כי הנ"לבפ'

 עשו האנשים עשו של שרו אלקיםותוכל,
 מצוה נר .כי. כדכ' אור נקרא התורהולבן,
 עניים, ומאירות הרוחני אור והוא . אורותורה
 ח"ו ולהיפך הרהני. אור מאיר תו"םוע"י
 שבת הטהלל וזשחז"ל . הגשמי, אורמאיר

 הוא .השבת את במקדש כי מצויה דליקהי
 מאיר השבת את ובמחלל הרוחני. אורמאיר
 להרוג ארב עשו דליקה. וגורם גשמי.אור
 *בגופו* שלם יהא שלא. וע"כ יעקבאת

 ישלם נשאר עליו וההגבר עמוובהאבקו
 לרמאות במידותיו להרגילו שחפץ ולבןבגופו"
 ינבור וע"י -  העולם. עיני לצבועאתרים
 נשאר עדו ובהתגבר בממונו. הפסד?גרום
 להתגבר שחפץ עשו של ושרו בממונו?ושלם
 אור ולכבות הגשמי, באורו אע"ה' יעקבעל

 בתורתון .,,שלם נשאר עליו ובהתגברתורם;

 שבצ יעקב יובך ולפיז .רוחני* באורדוקם
 החילול י  בשה"ש. שראה חמה. ולדומיעם
 ישארו שע"ן הדברים תיקון ע"ב קודש. ישבת
 רב אמר . ' .וע"ב השלמות. בתכייםשלם

וכמתבע
- 

 קוום חשותיהם - שיסגירו תיקון/

שיבא-
 אקבץ שעתה יאמר ואל. מלכ"א שבת

 אז כי בהם יסתכל ולא מטבעות.מעט
 ושמואל מצויה, ודליקה גשמי אורמאיר
 במויפ היינו שווקים היקון, "שווקיםאמר

 סחרה טוב כי התורה הוא ועיקרובמסחרוג
 תיקון" "מרחצאות ורי"א רוחנה אורהיינו
 ודוקם הנוף את מבריא המהחץ כי'ידוע
 יחיגו ושלא י1*ק שיגיע קודם הויביםשיהיו
 ועירא גשמי אור יגרמו שאז השבת.את

 שלם נשארו שווקים וע"י בממונםשלם  נשארי תיוקן  מטבעות וע"י תיקון.מרחצאות
 . בטפם שלם נשאר מרחצאות וע"יבתורתם,

 :והבן
 * מעוריפשקע משההמסיף



כהדרך כוסימןקהית
 יפיא תאלאמיןב"ה

 מרבנא לצורבא שבא, וכל רבתא, וברכתא רבא, שלמאיהא
 וכן סבא ישראל עם יתירא, בדרושיו רבתא,מפורממא
 יע"א. ווארשא בעיר גי' אצאפ דרךכמר

 בתפלה 'ואני מאוד, יהנאני דוי"' 'קיהלת מספרו בהקורקטען עיינתי כןאחדשה*ט
 לבם להמשיך ישראלי גני ליבות לבוטה רשררש למעלה פרי יעשה שספרר הש"ישיתן

 בבת? כעת שנוהנ ר"ל הרע גהנמ( )אותיות המנהג בדבר ובפרט ית"ש, ויראתולעבודתו
 את בזה ומחטיאים כל לעע בפהרסהא מגולות ובזרועות בשערות הולכות שהנשיםישראן
 מחיבור' אחד .דרוש העבר בקיץ לו כתבתי וכאשר בימינו, עיתה שכך .לנו אויהרבים,.
 צורד בקול .שופר תקיעת קוום עם במקהלות זה בענין אמרתי אשר יהינתן*"דרישת
 ואולי בספרו זה להדפיס ויראהומר,

 וכמובן כדאי ג"כ אחד .לאיש אף בזה ממזכה- יהי' .
 לבם יהמשד שבת* *קדושת בשם קונטרס בספרו להדפיס הוא מוכן כי היויעניואשר
 כבו מזה וקצת בזה, הארכתי יהונתך הדרישת בספרי הנה שבת, לשמירת ישראלבני
 מדרושי קצת ג"כ לכ'ת להעתיק אמהתי הרבים את לזכות וימען 4היוד" בעוון בשמינדפס

 לעורר לבי אל ונתתי ראיתי אשר כביר זמן זה הנה לשוני, וזה בספרו, זהולהדפיס
 זמן וכשיגיע וועקסלין על בהקפה סחורה ליקח. הסוהוי[ בין הנהוג בדבר אחב"יאת

 האנשים מאלו הנה התעקסלין לפרוע שלוחם שולחים או בעצמם הולכים בש"קהפירעון
 המתנהגים ישרים אנשים ראיתי בעיני אך כמובן. אדבר לא ובתורתו ה' בדתהמתפרצים

 .ה' מצות לקיים והחרדים ובתורתו ה'בדת
 לגודל ואעפי"ב איסור לעשות מכיי ומלש"כ .

 ונכשלים מות הנצמת השם וחילול השיק חילול גודל את יודעים שאינם ידיעתםחסרון
 ע"י בש.ק "תעקסלען זפורעיף בעיניהם כהיתר נעשה ושנה ועבר לגמרי ונפרץבזה

 מרהר*א  רשכב*הג התורה שר הגאו"הק רבינו דברי ברבים לפרסם אמ-תי לואתשיואם,
 בדפוס ביבים זאת לפרסם וציוה הישרים אור בספר הנדפס במכתבו זי"עמסאכטשרב

 הטהור. וז"ל ובבא, בזה והצלחה וברכה ש"ק בשמירת אותם מזכות מעון רביםלהשיב
 שזה גש*ק, ופרחכטען וועקסלין לפדות מעות לטלטל היתר' שנפרץ ; מ הכביד אח-וןאך
 של מ"ע לבטל שבא וכמעם דבפהרסיא, ומילי בשבת ומתן משא הוא מוקצה האיסורלבד

 להרמב"ן הקדושה )כתנתו התורה על בפירושו הרמב"ן דברי וידועים כנמרי, שבתשביתת
 מי זולת ישראל שום זה שיתיר אאמין ולא ע"ש(, שבתון לכם - יהי' בפסיק אמירפ;

 המבין וכו' ע"ז לקרוע וראוי ד., .דף. יומא מס' ע"י וזיו, משרג"ה של מתלמ.דיושאי.1
 למחות ומחויב ותלייה, חלילה מזה לצמוח 'יוכל מה יודע הנויד את ורואה לאשורודבר

 למסור אף אפשר מצוה מלחמות יותר לוחם התתי שם הייתי ואולי למחות, שבידומי
 עיה"ב שכר מלבד שבת שבשמירת ודע אמן. ויראתו אהבתך בלבנו יטע והשייתנפשקי
 יא אבל מזה לדבר הרבה עוד ויש בעוה"ז, למנוחה מסוגל הוא עוד. וכו' ראתה לאעין
 האבד*ס אברהם .הק' דברי סוד, יו למסור שראוי למי בסוד למסור אם כי מכתביתכן

 הן הטהור לבו ממעמקי הנאמרים והע מסאכטשאב .הגה"ק רבינו דברי יהנהסאכטשאב
 הדנה את ליתן ועתיד התחתונה על ידו המשנה ופל בסיני למשה שכאמתו הדבי-יםהן

 ויקבלו קוה"ק מפי הנאמרים הללו להדברים אוזן יטו שאחב*י הדברים באמה אניובנוח
 שבת שומרי בכלל יהיו ובזה .עש"ק. והפרחכטען הוועקסלען יפרעו שלא עצמם עלמעתה
 מתללי בלב יתן שהשיית ויה"ר וכו' ראתה לא עין  ולעוה"ב בעותם  למנוחה מסוגלשהוא

 בב"א. ובל"ג הגאולה את שמקרבת תשובה וגדולה שנימה בתשובה לחזורשבתות
 נפשו כאות שעלה, מעלה ויעלה בכס-ס, ומברכו באה=ר, הדוש-ת, ידידו,והנני
 ולומדי: התורה קרן ולהרמת בכ"ע, במהרה השי"ת. לרחמי המצפה על העומדונפש

 וש*ס* יהונתן שער שו"ת בעהמח-ס וואלאמין "ופקק אייבעשיטץ הלוייהונתן



לסך מסימןקהלתבו
 בו פגע וכו' שמח יצה וכו' המא ר' וכף ה' מלפני קין ' ויצא בו4שיוק יפ'נמדיר

 נך ואמר פניו על מטפח אדה"ר התחיל קות עם ונשפשרתי תשובה עשיתי אילאדה"ר
 שלא חשב אדה"ר כי ונלפע"די( : השבת ליזם שיר מזמור ואמר וכו' תשובה ש5 כחהונא
 אנוש תשב דם )תהילים הכ' ופ" ל"ח( בסנהדרינ לכדאי בכפירה. חטא כי לו.8שובהזועיל
 דינו )ולפיז תשובה. מופיל אינך הללו דברים ג- דעי א"א. כפירה דם ר"ת דכאעד

 יועיל לא שנ"כ חשב אדה"ר הבל, את קין כשהרג והנה מיתה(. חייב ששבת ועכוםכעכום
 הרג וקין דם, משופך טגונה מדה אק הלא לתמוה יש והנה ש"ד. הטא אל תשובה,לקין
 .בעוד מיד אחיך! הבל אי קין אל ה' ויאמר דכ' הנכונה. הנבוה השוג וא9"ה הבל,את

 להתיר צריך שהיי והעד לאדם. תאוה בשר דנאסר הוא הענין ז בדם נגאלים ידיווכהיו
 אז היו שהבהמות ספני לאדם, נאסר ועי"1 כל. את לכם נתתי עשו כירך דכ' נח.לבני
 ונין איה גדזל, חכם תואר אע כי השדה, חיות מכל ערום ה" והנחש הכמה,יעלי

 שופך כאלו הוי הבהמה, את ההורג וכל חכמים, היו והבהמות יבין, לא דכסילהחכמים,
 דם לשפוך שאסוף השב כי לה', קרבן אדמה פפרי קין הקריב הסיבה, ולואת האדם.דם
 וכשראת כלל. בזה אנסור ואין חיים, מבעלי להקריב מותר לגבוה כי הבין,. הבל ואולםהי.
 מתקבל יותר מובחרה שהיותר קין חשב נתקבל, הבל וקרבן שעה, לא מנחתו שאיקין,

 מחשבתו. הופר ואולם דפ, את לזרוק הבל את והרג אדם, נפש להקריב בלבו ועלהלרעיא,
 4בשגגה4. הגלש את שורג קין ענין ה" וזה בלעה. דמו ואת פצתה פיה אתיהאדכה
 קין כשעוה ולפ"ז אה"ס )יע4' גלות. והיינו בארץ. ונעד נע שיה" עונשו, נחרץולכך
 הק43ה, אמר וזע . פשובתו. נתקבל נמורה, בחרטה מתחרט והי' 11פשו, לבבו .בכל"שיבה
 )שהיותר קע של מחשבתו הבין שלא ואדה"ר תשובה, יעשה שוגג , ל' "החוסאת"נפש

 זמ ' שהוא דם בשפוכת חטא כי תשובה לו יוציל שלא אותו ודן לרעוא( מתקבל יותרסובתר
 א4ל ום,, "מא י- ה* *מלפנ* טין ויצא מובן, והשתא תשובה, מועיל וצאתו דברים5ג'

 דם ששפך לקין תשובה שהועד . וכששמע וכף תשובה עשיתי איל בדינרי נעשה5"
 מהני הנ"ל אלו דברים ג' שעל בכללי יועד דעך ועכצ"ל הנ"ל. דברים סנ' אחדשהוא
 שוגג כי קין של ממחשבתו ידע הוה ולא חיים. ובארץ תהלים על בשל"ה )יעי'תשובה
 מהני ג"כ כפירה שהוא לחטאו .ונם תשובתו(,* נתקבל ופי"ז נלוח עונשו נחרץ ועי*זו"

 ויחיו לו ימחול שהשיית בטוח שה* השבת יירב( שיך מזמר41 ואמר פתח לכןששובה
 9 א צ א ך ך ד והבן שבת, שכלךליום

 עונות. לחשבון ראשון הראשון. ביום לכם ולקחתם המד' ע"פ כ' דודי . "ייאמר ובספרי9
 ועונות מיראה תשובה הוא ו*כ עדי מריה זי"ע. מבטרדיסשוב ר"ל"י מהר"הק הזכירהב"ס
 החשובה בודאו שאז סוכית, של הראשון ליום החשבון עם הקב"ה מחכה ע-כ כשנגוח.געשו

 זצ"ל הנר"א ע"ש. זכיות נעשו והזדונות סוכה, מצות וחיבת מינים, ד' באגירתונאהבה,
 שתשובה וידוע מצוה לעשות יכול שה" שחטא, העת על הוא "תשבור כי פי'סתילנא
 הרוצה חסדיו, וברוב ברחמיו והשיית למחול. יכוי ואב בנים, שנקראו לישראל רקל"מ

 וכריעושה ע"כ וכר בשוב כ"א וכו' תחפוץ ולא כאמור ובאהבה, באמת לפניו השביםונתקנת
 הוא בחול כי מתוקן, אינו הנ"ל "החשבון" לתקן אבל עונותיו כל לו מוחיי! בחולועשובה
 כר"ה בכי הות התשובה דעיקר קשה דהנה מאהבה, תשובה הוא ובשבת מיראה,אשובה
 . בשם (בנ"ח ? כזאת לעשות יכול אינו ובשבתייו"כ,

 נפש דפקוח זי"ע הר"מ החידושי
 לטובת זה כי חטאת, על ה' לו שיכפר כדי יכהן שלא תשובה דעיקר ונ"ל שבתן.זוחה
 שיכול בחול וע"כ ה.. את שעזב העבר, על חרטה והעיקר ס.ראה. תשובה והואעצמו,

 הוא וע-כ ובהספר. בבכי' חוא ותשובתו חטאיו על ה' לו ושיכפר גמורה בחרטהלחתחרם
 וכו' עע"ז אפילו שבת שומי וכל מאהבה, חשובה שפיר בשבת משא"כ מיראה,השובה
 כאילו וחשוב כולא, 8ורחתא נוסי כאית חשוב שבת, ונוטר 180 והזוה"ק לו.מוחלים
 ארית קין ויצא איש: הנ"ל ולפי הג.ל. "החשביזן גם מתוקן יא"כ מצות. תרי"גקחם
 מאהבה תשובה היינו ונתפשרתי, תשובה עשיתי א"ל ? בדינך נעעה מה וכר שמח יצאיכי'

 מועיל שאינו דברים מג' א' )שהוא ש"ע עע שעל אדה"ר וכששמד לזכות.שנתהפכה
 של כחה הוא כך וא' פניו על מטפח אדה"ר התחיל מאהבה, תשובה ע"י לקין הועילתשובה(
 כפזרה שהוא חטאו על דגם ועכציל ה.חשבון". גם ומתוקן ב"שבת* והוא מאהבהתשובה



כיווך היכה* ביעי"סהיתכהית
 גראסווארדטן*(.ב"ה

 .נזר ולצהלה, . לשם המפורסם. הצדיק הגדול הגאת הרב לכביר וכס"ס והשלוםקמחיים
 .יצענו ןרארשרי . יבקד.ק*ק ,שליט"א מיכלזאהו יחזקאל צבי מו"ה וכו' יקרזל'1

 עירייה פה שהיתה הגדולה מאשערורינ נ=י הדריג מעעכי שמע כבר בלעס !אחדשת*ה
 מאנשי בעוה"ר לנו עיתהומה

 ירי כי הדברים, ולהאר לספר כעת רצוני ואין רשע,.
 היות באת; לואת אך ד. מי6, .קדה עיני עיני, כה4. יגוני'ואל'ישת' צערי מרוב6רתתין
 באופן מתאחים שאינם וקינים נדולים לקרעים רזל נקרעו אשר תורי ספרי הרבהשיש
 בחוצות הכי זרקו הארורים הזדים כי לגמרי, ונפסלו 15, וכלל כלל בהם להשתמשלאין

 ועתה י"ל. ובמיין באש המצונפות, ובמבואותובשוקים
 ברצונינו.

 יש ויפן אותיר. לגנוי
 בזה, הרמה דעתו להידיעני דהדר"ג מיני' במטותיו ע"כ לעשות, האיך שונות דעותלזה

 כוהן מקרה שם קרה כבי בוודאי כי - ונוכחת. כל ואת אותם. לקבור אופןבאיזה

 ברברים. להאריך אוכל לא ע"כ דוי .עלי יבי .כי ויען - דינא. למאי הדר"ג פסקוהאיך
 נחוץ. הענין כי אתר על להשיבני מבקשווהנני

 שיגיסו בכליון לתשובתו חמיפח ב5ונ-ח ומכבדו מוקירו כס-מ ובברכתבדשנת

 גדול ורארדיין קוס האבע פרכסשבימין

 ווארשא טבתתרפ*ח ה' ויחי א' יום יתיש; ובעזהתו -ה'בשם
 הגאיך הרב יונ"פ לכבלם. ישיעה, ועטית גדולה תפארת וכרביבים, . כטל סנובים"לומים
 אבדשע פוקס בנימיי מוהר"ר כש"ת וא' נשגב ' צדיק ופארו,. יקראל חמדתסנדול,

 ל"ען דוי עפש על בהיותי מעכ'ת; מכתב קבלת* לאהבה. . חחדשכ"תגר.אסווארדיין.
 בעת בעירו ונפסלו שנקרעו הק' הס"ת נניזת בדבר היום עד להשיב יכלתיולא

 )האקאדעמיקער( בתהחספר תלמידי הארורים הרשעים הזדים ע"י החלו: בימיםהתערור"
 ישראל צתי ועשו כיצג כזאבי טרף לטרוף במדינתו, עירות בהרבה ועור  בעירהשיצאו
 שמבונ ועשו ורמסו ושברו החריבו והמסו, הרגו ולגיחם . למשיסה ובם"ד בתי-כנסיותוגם

 בזה. ומנהגינו הועד שואל וכ"ח בימינו. עלתה מה אוי חמלתן בלינורא
 תלמיד אצל אחזו גונזין שבלה ס"ת רבא אמר : זכת( )מגילה בגם' מבואר הדברהנה
 שנאגר* מרס ובכלי אראב"י : דל"ג בים . וברש"י ברשלי, וע"ש הלכות שונה ואפילוחכם

 סעיף קנ"ך 0י' ארח בש"ע להלכה והובא רבים. ימים יעמדו למען חרס בכליונתתם
 להניח צראה פשוט ע"כ מ"גנ ס". שבש בחר בשו"ת ועיין מא רפ"ב פי' ובה"דה',

 מעשה עשינו וכן ת"ח. .אצל ולקברם קדרות בנסוי אותם ולסתום חרס בכייהקרעים
 שנמצא שבלה ס"ת בגנית לווארשא, ונראה הסמוך פראגא בעיר שבועות איזהלפני
 בקרקע שם חפרו חיל ואנשי גנבים, ע"י )כנראה . מעירנו. פרסאות איזה בקרקעטמון
 ; לפראגא הס"ת והובא בשכנות( שם הגיים אחב"י ליד ומסרו הס"ת, והוציאוומצאו
 שני צירפו לכן וגדולים ארוכים כ"כ חרס כלי מצאו לא היריעות אורך ספניולאשר
 פה שני, חרס בכלי השגיה ונוצי* אהד, הרס בכלי היריעות של קצי' היינו חרס,כלי
 של קברו אצל באהל וגנזו דרז"ט(, נשקורין ברזת בחוכי היטב הכלים נקשרו פהאל
 יצחק רבי הגה"ק תלמידי בין ח"ב יצחק אהל -ביה"ס )הנזכר זצ"ל יונה רבי צדיקאותו

 והבש ועווד ע"ס, כ"ד; תהלים, מזמורי אמרו הגניזה ובעת מ"ח אות זי"עממארקי
 האריכו ?"בו י*1, י/ סי' ח?נ יעקב שבוח ובשולת ל"ו סי' חיוור - יחזקאל כגסתבשו"ת
 בחביות הקברות עלי לקברם ז"ל בגתי הגאון  וווט שבלה. ס"ת נניזת של העניןבזה
 ימים לקתם עומר ג"כ עץ כלי לדידן חרס. בכלי נאמר ופוסקים שבש"ס אף תבות,או
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 "פיזי אצא9 זרועי נספרי. זה 5הרפיס יי ונתן עין טובת ' בי נהג



 בישי*קהיתקהיתכח
ךרד היכהו

 -עץ. משאיכ ימים, כמה בקרקע בשכבם לשבירה. עומד?ס "רמים כי מעיד והחושרבים,
 מהם אשר ען סניי.; י* גו וםםר; . לוק3 י%. עץ. להזפה ןןהסכן .ושקנז י,ש*י'חהנביא
 גח41(ך,ה מונחיסג חור פולין .ובמדינות כאנ חביות רובשושים

 מבתלם ולא ללנים מאה,

 קשה "קרקע %א"י. או "4גץ.ז 'יבאן ונימי ואולי חרס, בכלי לרקוב : ממהריי ויותרוכו'
 הם :קש.ם אולי חרס %י יי--6ץ "4מףט אדומה אדמה א"י *ל . דקדקע בש"סכמטאר

 בעי והגאון עב"ל. רבים יסים יעמדו למען חרם בכלי ונתתם איל ולכך שלנאמהרסי
 או .~חביות הקברות על לקב-ם כ"ת שכתב ומה וז"ל כנ"י בעל להגאון קשיבשגו"י
 גי ;ובו? .פקסה,.% .יושיל מה ידעתי לא וכו'. רבים ימים לקיים עומד 'עץ' כלי 'ביחבות
 ;יחלוחית מלבד- ,קצך ןמק ,לחיבוד יבואו - בודאי . שלגים והפשרת הגשמים ירידתע"י

 ובודאי וכו' מהר אצליניינרקב המצוי עץ גדול.מוה,;זבפלל וביזו: *י4ד לך ואוןהארץ
 ע.ש. עד?ןל]וכוז טפי פתיל צמיד ההס:יסוקף בכלי הש"ס' כדין יגונוןוכך:
 חים היריעותי,הקרועון.'(פכלי לפנות קוב ומח'  שמהם, ידי. לצאת: מהראוי .%וייי
 'ומב"ש היסב, טוסטוס עז של הבעה אל. בלנית. חמס . הכלי יהניה- ,אח-כ פתיי,, צמיד-בוקף-

 כלי שני י יצרף :, :ההכנה רק ;תחד. .,חלס .בכל? . :בכנסות זא-נן' וגדויו)ז- . ארוכות .יףיעמ
 כלי ב".שני פתוחל,.לוזג%ה להריעה- קשש ."נ .וסדק, בדק נשאר עאולי ילזה.,כבילי זהויר"ם,
 ן ולא י 5ה) :"ל פה עכנגד:.זהן: זה , הגיתניםאתרס

 נדבקי
 יהניא סוב; גימ' :תודא? %כן .(?יטב.

 אוזק '6פי -'צאר .סיעות. ?כל. 'וצאץ יבזה עו ז3 . ים חוי. אוי וזיבות פתוך: אהס:'ששרו
 אוחו ,נישנק שאין %רס'.: . ובבלי 11"ל.: צמג?לה- .;שם זחל, -וסבך.-,בתבע.,,המ*ן, דיע,שצדיקים
 % עושון' אוחג שגוננים דאע"פ.: )תזח .אצל. או? ' ושמץ ,אומו. ,העבין, ;-חרס בכיו איאבשפר
 ;ושוית 'ושין י"ג מ" .)זאויח מאמת נובץ גשרת ועי; :עכ*ל., לרקמן שאפשה כטהוצללה
 סוף מהרא'ף שף!. בשם;- . קן'ד ,סי) אוגת הנרשונ? ילקוט ובה'" ' הז .סי'. 188"ח. 4צחק' .עין

 שדי ובסף :.הע-1' .סל יוריד :תשבה ופתחי יון סון האו-ח מה.ת יאמרהם חסד ובשראעסמא
 אמת ורע .בשם..ארב .כזח ס" יעה. סימן. יהגימ"ל מערכת .בכללים. פאתפהשדה,.88ה
 דבר משרב ובשוגות 8' סי, ב'. חיק ח.ס ד"אות:ל"ה,).ובשהת. 'ובמערכת. -קלים סיג)8*ב
 ב', ש% צפע .אבן בקונטור מגדי.עת : חלק ועביז הנאע ובסידור,.דווז 8', ס"שו"ב

 ובס-
 מחוסר נק:*הנני י"מ יוהב,, אריפות. ' סובל ; ;חענ?ן נואיו י'בנ. חהע, 8..- לסי' טחת1קף3..8דיט
 שנעשה *4הפאגה6% "פראה . השפייח בבוא תוים ווצה ירפאינג השיות 5*ן,בריחות

 דנ"א נימין במוי הממהר גבייהכנס, .בדביק ודרשתי וצעריכם בצרתכם נשתתפנובמזינתכם,
 אור וישב במוצש"ק כן ;וכר.~אכמ*ל, שברותי גדול לפרך שהלך בריב'ח מעטה תשרש-א
 טנא כתיבת התחלת פה היה .העבת, בסלו כ*ד א'ליום

 ישיאל" .עירת בחורים למברתן
ונתכבדתי

 כי אמרתי הדברים ובין ס.ת, , )כתיבת מצחע בענץ  ודרשתי התחלה אל יבוא.
 ס*אע האכוויים ארשעים הללו .בימים ופסלו לקרעו אראקעניא' במדינת 012 ישראל, אלמןיא
 )ע"ז סגם* והאהלתי חדשה, ס"ת לכתיב ישראל* "פטרת ובמזורים, מתחילים בתטרשאוכחן
 ומש% ברבים קהלות ומקורל בתורא ועוסק 'עשב: שהיה בן.,ארדוון לר"ח מצאודיאט

 האור את בהן והציצו זמורות בחצילי והקיפוהו בס"ת וכרכתצ הביאוהו בחיקו.. לומונח
 שיבקש מי עמי וס"ת נשרף שאני ועכשיו הן' לבדי נשרפתי .אני לה..אלמל4ובה.,אטר
 פורחות ואותיותע נשרפין גוילין להן עלבטי.זכו':אמר הש.יבקש תוהא שלעלבונה.

 ירחם ונחמות, ישיעות סובות בשורות מכם לששע .השיית עע רבוג בבכיה .מעם ונעו .זכו(
 הקב"ה מביא כי לבוא העתיד לזמן .במהרה .בזכה :עולסים, ..בתחמצת ישיאל שאיית.על

 ר' )יוחי יקום עבדיו דם כי מ'נ( ליב ודברים לקים ( .ב דף )ע"1 בתיקג ומניחולס"ת
 בציון, שוכן וה' נקותי לא דמם ונקיוניכ"א(
 דפה הרבנים צתי מיכלזאהן יחזקאל צבי 4לונ"ח עוג ידירוכצפיית
 וש"ג הבית פינות וס' יחזקאל, ביס זווית שמים, דגןבעהמח.ס



 דורויאמר
 אצאפייר' תורהלהגריל-

 * אט-טן:

 י?"% -יאי14 יישמי.פטררש
 שהתורה, יודע .ראובן מיהאילו ייים-

 על פירם ויצילהו לאובך  ויומצ ע4?תכתב
 ואמרתי עשכ, לאביו מוליכו היה,סתיו
 ראובן', היה למה' דרגהלפע'די

 דואג-

 יותר
 אני ואנה אינני דהלד בס*ש הצבטיםמכל
 - עסוק והיה . .בבלהתן דחטא- - משום אביבא.
 ו'רוצה ותעניתותשעו;

 היה-
 מתלו אם לידצ

 ליוסף כשחלם . כשראה .אבל זה, השיןלו
 גדולה שמחה שמח וכו' עשרלבוכביםאהד
 שיהיה ודצה העובטים כ5 בכלל . נכללהיהוא
 ליוסף וצו חזשבכרם התלום, ויתקייםידקר
 המלוף כאמרם יהודה במלכות מורדכמו

 דטרדיר? סובנתם היו והמהחמלוו.עלינון
 ידע הוה לח ראובן %פצו .לו, חלםדלבן'
 דלבשע מהריצנו הוא ,החלום..שן יתקייקאם
 ועקרבים, בחשים לבור צוה;.להשליכווע"כ

 מיתה חייב אין התקטמן אמת ההלום ש1
 ואם מג עון לו שנממש וידע יוסף ינצלובודאי
 מהרוטרי והחלופות מיתה חייב ע"כלהנצל,
 תיש, חג והן לו נמחל שלא הדעולבא,
 שוןערה ?דע האתז 'הש ילוהמדרש
 הצלה דחשיב מידם וטילהו על?הכתב
 דהחלתית? ע"כ , לבור עהשלעובמה

 זהה כתיפ? על ייראי וא"כזאדזמים,
 : לאביומוליכו

 . בפיסן
 הרשתה למה ה' א5 משה יישבשמולי,

 9תה ודו, שלחתני זה למה תעהיש
 יאמר קדוש פה כי .היתכן וכו/ איהתראה
 וסאו עה"פ בשד"ר. אמרתין'.  ההשתה,ימה
 סשה שאמר . בקעה וכו' בשמך לדברבאתי

 ובשגיל גה .לפגוע מדה*ד בקשהפאג.באתק
 הקבעכןשנסתכל

 שבוביי
 .ישראל .9ל צערן. .

 .דבי ובמרגניתא :צ*כ,, בו לא..פנעו כה.דגר
 'ןטעז יפיעה' .איך כי שנכי מי . עה"פוזג
 נכי א ו הגטושג ..אמה הלא הע"ה-משה
 לון ילא דגאולה וכו"לך.'סששט.. אלךא

 שהוא אן*י חשב. רע"ה . וצ*כ.ומשהעןכ,.
 למה אמר יעמל בגאולתם,,ךעה.ועיעם,תסק

 עוסק ע*דשאנן בודאי אוא הזה,. יעםהרעותה
 ה? למה "מה, נל8(1 . ואתה. %אבגאולכם.

 . ו, נ לתתש
 אעלה ,.תתכי _הבטחה, וחמה_

 של צערן שנשביל הקב"ה שנסתכלובשביו.
 אשר את הראה אתה ע-ס כ1ן דברישהאל

 : לפרעהאעשה

 ב.מיכון
 שאמר במה .נסתכל כהיכה* ייפו .הנמריר

 זרעך קויה כה לאברהם ..הקבשה
 לפ" דבש בס' ואמרתי ע-כן אמצרי, אתהד

 דם שוסף הס' את לפרש כתב 1*להאריי
 הרוזכם נהרג - דלבך ישפף, דמו באדםאדם
 בשביל מיתה, הנרצת בתהייב בודחי כיאף.
 שלמגיירה בנים להוליד הנהרג יכולשהיה

 ם ד ך פ ו .ש וזה .הרהבו, זה.נהרנובשביל
 ממנת לצאת . שעתידים זרעותיו כשר ם* דא
 א היען אחר, אדם בכח בעוז? מ' ד א"ב

שנהרנ



סימוויאמר.ל

 דמי149ג
 ז"ל תימידיו יו יהקשד' ישפר,,

 דאנשח דסא ;,ריעוד כוזב התרגוםהרי
 .י'א4יג אם - "דוואי' 'האריז1ל, והשיב -4סהדין=

 בנים ממנו לצאת עתיד אשו כזה. איש%ת
 בדבר. ! עדים ' הקב"ה מזמין אזקשרים,
 שיהיה בדי הרוצח, של המעשהשיראו
 לצאת ראוי כשאין משא"כ הרוצח,נהרג
 מזמין הקב"ה אין : אז כשרים, בניםממנו
 סי הנרצה. את שהרג שיראו לדבר,עדים
 :ובפ' , .הרוצח יהרג ולא קטל, קט?לאגברא

 צא . וברש"י במד' החוצה, אותו ויוצא4ף
 שאינך במולות . שראית עלךמאיצטיגנינות.,

 איוצא שהוא גלה וע"כ בן, להעמיד!עתיד
 82 הבט ויאמר עוה"ז הנהגות מןהחוצה"

 כל את שיביט כח יו נתן ה'ולהשמימה"

 אין :)ובמדי סוף, : להם שאין הכוכביםהמון
 למעלה ושהגביהו למטה מלמעלה אלאהבטה
 "כוכבימ*שנדאים 'גם ראה ואז . הרקיעימכפת
 נא . עעצט וז"ש . השנק הארץ כדורלחצי

 זרע .זרעך, יהיה ככה לו, והראהחשמימהן
 ושכל הכוכבים, כמספר מכוונים 'אברהם
 שמשה כיון יובן זה .ולפי בפ"ען עקםכוכב
 כי . 'המעשה, עירא% איש שאין ראהיעיה
הוא

 לבדי
 ,שאין וירא וכה כה ויפן ועיכ

 ]ממנו לצאת ראוי שאין . הבין- ומזהאיש,

 ',מאמר בסה גסתכל'; ומ"מ כשרים,.קנים
 או'תו הוצא זרעך, יהיה כה לאברהםהקב"ה
 אינצ' *אין *ראה עוה"ז דבהגות מן 'ההוצר,

 וראה ונסתכל שמנמה ה נא הבטואמר
 ואו כשרים, בנים ממנו לצאת ראוישאין
 ומסיים הוא .קטילא בר גברא כי וראההבין

 המצרי: את .ויך.המד',

 י*מימן
 זה הנה דירי קול שיה"שמהיר

 מדיג בא.
 א'. 'רב הגבעות, ,על מקפץ ההריםעל

 *אמר . ]בשעה משה, זה בא זה הנה דודיקול
 .א"ל נגאלים, אתם הזה. בחדש לישראללהם

 זק%-ה והיא נגאלי6 אנו יאאיך רבינומשה
 סאות ר' אותם .ועם  ועבדומ לאאע"האמר

רירי
 ידיים; ר"י' אלא בידינו אין ועדהןשנה
 ' בגימלתכם 'הפץ יודא 'פלאיי64י

 . אינו

 ובחף* ועבורין הקיצים "שבונות4%ב-על' .ובי ר14עם על. מדלג %14שבגו,4יכ%.',4ל% %4(*
 ע"כ נגאלין.' שגתםהזה

 -ואמרתי.
 הגאולהל מן ' 'אז .נתייאשו מדורשבאותו- שישדאי

 שחשבו.בדעתםנשביל
 ישעדיי*

 נשימל 'לא
 מוער היה הקב"ה. אשר שנה, סאותו'

 'בין בקרית -לאאע"ה ישראל , אתלגלות
 . וע"כ ובי' זרעך יהיה כיהבתרים

 בודאי
 לאאע"מן . ה' אמר. אשר, מכל :דב,ין :יפולל%

 שכ"כ ידוע . *נהע מאות דן השלמתוצריך
 '...5,% במצרים ישראל :' בני נשתעבדו,ל%

 ס45דת נחשבול שנה מאות, .דארבע .*ניםרשי
 "*'6רו ,44פ"ז לך( - רש"י ')1ע? ,אמ"ה,צחק
 :,:%מר *מם ד"י ;אלא בידינו אקויודיע
 חפץ והוא.תואיל

 11א4לתנם.
 1יט ;אינו

ן).
 ד"י ,הק' שהוא: בהשבנותיכם"ישבדעתכם

 .וצל:ז:וג'ף*""וכוע םללג! אלא'שנים.
 אבות 4זכא אהרים. *ל 6ילג 4מ4'וא6רינן
 מדיגלול ויעקב, 'יצחק גירות ע"י והיינוימי

 % צג%לץ אתם הזה ובאדש וקוציה: השבו%וינ.

 . המיתן
 יאדה-ך הקב"ה. כשימר י*"פסחים
 'ש,44:1 שג א.ט:יננדמותם
 תאכל אביך י י.יזעת הקב"ה' שן*4 כיון ל8'.
 9פ5 האדם"הוא' אמכתי:' ד*תון' בתקררלחם

"%14
 פשא,1 זקנתו.!; :בעת' 6טנו:':;כס4 יבקשמיל %נ!;םן'4עת:ליד[%1 כן הבריאימי סכל
 %ר6הלותולעהן'ןוא6 בדוצן' ( מתבוססאאים

 יתרון-5לל מה' ורמה. .תולע, נ6.%מיחחרית4
 השאר%,'הנפס. %ין::לל ' %% :ע6לו.י יפהי%4ה
 "א4יפ%ר ואחרי. השמש: ' -תאם שעמלואחף

 לחייו 4ו*מי "4 ומן.' ל4דה*%ןמעוה"1
 רשש אין הבהמה מן האדם ומותרלנצחת
 משמר מורכב יץצג,צחי.-.והאדם-אואחרדם
 תו* הגוף ונשמה, סגוף וגלם סרוחהערה.

גשמי



 הפ"מןןיאמר

 'אלהי חיק' רוחני ,. הוא והנשמה.גזעיך
 בנ'שדיו צליו יעמרו' שבאיש יקמו4מעל.
 אם הולדו צעת א% ומכאובים: יסוריםכמה
 הנקרים ואהלאים רומנים מצמיחתאח-כ

 שר וירגישו חומרם.- כזכך לם*ןבילדים.
 לסבולכם, ה' בחה אשר האומה 'וכןנפשם.
 סיני לצרף ברזל, בכור תחלה אותהושם

 ומכאובוהע עוני ע"י ולטההה 'לזככההחומר
 שיהיו הזאת, המדריגה אל 'יזכוובטרם
 בם ידבק אשר והעם . וספלה, : לבבולם
 קושי ע"י ותמרם ידוכא האלהי,הענין

 מגדול הכלל;  שני::נולפי וכורהשעבוד
 להתיקר, תמיד בסלן הטפל אשרשבתורה
 ונתקרב שנזדכך עד המעלה האדםהלכך

 ותכליהיתו אמיתית. התעודה אלבמקשיה
 ובטל ' .מנשמה, אל . הגוף ובטל. לו,6פי. הגשמי וחלק אצלת .עיקר הדוהני מ4,א"3

 התשרת אל,ההודטת.ואל מוסרםידוכאות
 רוחב; רק כלו היה כאילו ונחשבאמית?א,

 חלקונלו

 אלה-

 אדה"ר שמע וכאשר משעל.
 .לץ תצמיח ודרדר קוץ"חא"ל.הקב"ה

  דמשת עיניו זלגו מאכליו שזה היהנסבלר
 אחדו באבים נאכל וחסורי אני רבש"עיאמר
 מיומניו שמוכן ,צמו כתמור להעשותהכוונה
 יצמיח כי . למאכלו; ליגע יצטרךישלא
 %א . יקוה ט תאין ולבודחתן ' צער . בלייחסו,
 כי האמיתית. -שבשדה אל יהת~רב?יהלי.
 ואם ' מזונותינו שמוכן 9א כללן נזדכך41

 ומכאובים "יסורים כהמור, . האדםלהעשות
 ויונישו .חומרם תפך במה .עלי יעברוט
 ולזככה ההופר סול ולסגה.%צר5 נפשם,שד

  להעשות מזמותיו, שמולן. נהיולטהרוע
לחקור,

 וע"כ.
 שאגל . וכיון דמעותי עיניו זלנו
 לחמו ת-אכל אלי:ךיכשהלבזיעת

 למען ומבריצים יסורים עליו 'לעבוי.ואי%
 אהיל ולטהרהן-לזבות' ולזככת'יזלך'חומרם,

 וההאפות להעיקם; . .בטל והטפל  לעוה"בהנצחי
 דע.%ו: נתקדרהאמיתית,

* .

 . וו,-רף.
1,י%דל.

ן
-****4

4 =4 השי .4" 5 א 4ן  צ א צ ה  בבא %י .8שי "" " "גיג"בנמ' 
 לעסוק לו ישא-א מי ועל זכו' .בוכה-

 לן מה דוחקו, בשביל : וברש"י ועוסקןבתורה
 פרנסות השי"מ לו יתן .לבכותלהקאה
 מיום כשד"א אמרתי בה-א, בזה עמדוכבר-

 שיהק .ישראל על נגני הלואותשנשתברו
 הטירוף ימתוף הדחק מתוך .בתורהעוסקים
ומתיף

 שאיי
 .שגרמו ובמ"פ לאכולן מה להם

 ונגזה הטבע, .היצ"ה ת"י הלוחותלשבור
 בתורה, עוסקים .'שיהיו ..טבעם ישברווצי"ז
 ן הדחק .מתוף

 שישבור כביכול ומצפה -
 וזה מצער שהוא אף בתורה ויעסוקטבעו
 _למען עונותי כי 'לי .טוב דהמע"השאמר
 אזכה אזי מעונה אהיה שאם חוקיך,אלמד
 ותורה וכו' פיך תורת . לי .טובשיהגה
 :דחקותן שמקבלין יסוריה .ע"יניתנה:.
 שנשתברו מיום כי בפעם, ומזביםובצהבה:
 להק שאין ע"י בתורה ,שיעסקו ננזרהלוחות

 עליו, בוכה הקב"ה וע"כ וכר . לאכולמה
 יכיל אינו דוחקו, בשביל לעסוק לושאגא
 מכחו עתר  עצמו דוחק וכא ' ואעפ"כ .ללמוד
 טופוויכבר

 ע"י מכום . יטיבש וחומרו. .
 לתת להשי"ת א"א וע"כ . הללחוששנשתבו

 צליו - הקב"ה אהבת ושתוסף ;.פרנסה,15
 בנו על. איש וממל כאשר שקיר.באין
 מדל כשרואה מאוד ומטצער שחוהשבך

 .:דוחקו

- - - - -

 ז.םעמן
 התיפה יתסכת יהיףל תמיתי ""יבענין

 אפילו היום, כלפטרת
 הולי

 לעסקיו
 . אז גם. עליו דחיוב כיון הפסק, %:אין:.

 תפילין כמו מצות. יבשכם- משא"כלתויהן לעסי
 'ימחיית) וכשעוסק היומן כל. עליעיצב
 אמס לזמר "ייף' אין השהוק גזירתשהיא
 יגבח% במו"מ גם דשאיך הדיליו סכמות .מ4א

אר



מור " ימ"זויאמרלב
 בלימוד משא"כ הפסק והוה אאפייןתה

 והוה השי"ת, סמירת הוא אנוסהורג
 כטן' כלל הפסק אין א"כ אז בםגטמד
 תורה ולכן רחום כל רמיא עלטגהווב
 בזמן היינו מגנבן בה עתיק דלא.5ע~דנא
 אז וגם לה א"א שאז למחייתו.שעוסק
 דלא בעירני לוה תורה ביטול על.דואג
 בתורה לעסוק לו שא*א ומי מגנה, בה,סיק
 טרף בטרוף כשיעסוק וא*כ דוחקוושביל
 כלומד והוה השי"ת גזירת שהואלמחייתו

 ועוסק מכחו יותר עצמו דוחק ומ"מ אז,גם
 תשתבחו הוחקו גודל . כשריאה והקב"הנצררה

מצטער:

 ח.סימן
 עד וכר האיש מי ת"ד פ"א נדמיםגמ'

 שלא על אר"י וכו' הקב"השפירשו
 י"א בברכות אמרתי , תחילה בתורהברכו
 לחנויי רהב קמי קאמנא הוה "ניעיןזמנון
 ע"ש וסברך וכו' וקדם רב דבי:סחר%
 נחלקים ינ' עוים שעסקי .יבמהרש"8גך*1
 אשר ומהם התועים מן הבדילנושתויה ע"י בנו בחר ואשר ע"ש ומועיל ערבטיב
 ברגת דינא ולפי "5כו, יועיל לאאחרי
 ברכה ובברהם*ו חובה ראשונה ברכה"תורה
 השכלת .יברף שיהנה אחר כי חובהאחרונה
 והנה ביצרה. משאיף וברכת ואח"כישבית
 התורה את עזבו דפם בתורה אזינסקו

 פרישותו לא למה להבמים כשנשאלגפשיסא
 מצצן שלא . זה ומה הוא. גלוי דבריהלא

 חקמים .הלא להשיב יוידע היל ושנשיכי

 אן עסקו אלא התורה, בעזובת תמידהוכיחם
 5ח ולנביאים לחכמים כמשאלו ולפ"רבתורה'
 עזבם ) על הקב"ה 'שפירש עד בידייהוהוהי
 בה שכתב הברכה חורתי-'היינו תשא
 רוי שאמר וא עאפלתורתו" לסונתן
 אמרתי לועוד . תחילה. בתורה ברכו שלאעל

 בתורה שעסקו כ"א בתורה,תהילה ברכושלא
 .ועי*ו בה לחפור כקרדום פרס:בשביל
 כ"א ותחילהק ברכו לא בתורהכשעסקו
 .הקכר כשקבלו מד"ת שנהנו היינובאחרונה'
 ברכו שנהגו ואחה גשמי כמו והו*והפרס
 חובה. ראשונה שברכה הרוחני פהתורהועשו
 בתורה ברכו ישיא על וז"ש באחרונה,ברכו

 : 'והבן( באחרונה. כ"א. י'ל.ה' המ

 פעמימן
 אטמו ץי י"א 'ש 8ש'י חף8(ההלום

 חפו . אם . ושאורה . 'מאוד"*
 שהב ולא ה' ירא נקרא למה במצותימאוד
 ולא ה'* ,ירא דכתיב מה. אמרתי-דיל"ד .1'.
 באדם היראה דהענין וע"כ אלקים'וירש

 שמתיירא ' מי דיש . אופנים שנ* עלהו*
 בקהא וזהו 'ווצחהא 'ה4ין'הגדול .אםמעונש
 'הדוןן' מדת הגש זאלקים 'אלקים**ירא

 אשר ה' מאהבת החרדכם %א :הבי'ומדרגה
 יברואיו מחכ'מאדהאילל

 צתי
 ממד* כלי להם

 הצחצ "1ם בשונא '8ן* *ירא לגקראים' 'להן
 דשא יין שיי% איש. אשרי אכ' *אמרוזה
 ה' מאהבת החרכים ההא, כב' שמדרגהש~*
 צ1.מיו."פ? ובם המדה. כלי 'להםוטע

 אוד:מ



יגרוך יסופדוואמר
 ?*טיק

 ויש ע"כ.. דמזוצה- וינוס-' צו שנאי יוסףנול. עצמותיו ראה. מה וינוס : ראה היםבפדרש
 ואם בחו"ל. נקצרה דאמו יען' 'בא";י לעצמות" 'רק נקבר דלכך . הטעם וקוץמ46רים; ונשאתני ' אעיה; יעקב שאמר' ו5מו'א4י4 והטליהם ; אטר ולח. .ע*מותיו*' :5טגשלתמוה
 ,עצסוהיו" גם בארז. נקבר יעקב היהלא"
 דכלאיט במושלמי ואיתא בגס".כלביתא עצמית מזיעת אביו 6י בא"י, !נקבריםלעה
 ארצי! את ותסמאו ותבואו וכו" ארונות .במגי

 ויחק י6תובוה..ובמד' תע.בפי"ב !במזיכם,
 הים את לקרוע. רצה לא יםוע*כלהשר"של

 עליהם יקורא,: ואני יוקש . של : אוהועא
 "עצמותיו" משראה אבל וכו' ותטמאוותבואו
 והנן יינוס באא נקבר לע"ה ויעקב יוסףשל

 יא.סימו
 .ארונן ראה מה הנא ראה. הים פירשהבמד'
 של  השר במד.';כי דחי" ונלפע"ד טסהשל

 :.וכיון !סמאם. -על יהיה מצרקש שטענתיקען התכמתו יסף הגה . מצרחת בבורזמזוינים' וחמשים  ,עכ"פ פסך" ואי* ובוש. סמוצס'.ליחו הא בישראל. ששעבדה משום אישממצריים.. להטביען רוצה אמאי הקב"ה אל . טעןנשדים
 סצרימ את ט6ףן.י החרש: רעב :הקביהוננשר

 הצה לעביתם לו פצרום . פל וקנה :ב%טמתג
 הנפצא הכסף כל. , וע"כ רבו. קנהשקנה;עבד
 הסדורן יובן ולפיז ילישראלן' ,1הךבמצרים
 ' הכסף דכל . הקרנהוכהשיב

 קחי
 ליוסדן .

 רצה ?א יפ 9ל דהשר; שפיר מובןוהשתא
 אבל סצריס: על סרובם על !"לס אתקיוע;
 לעבדים אותם יקנה ירסף של ארינךנתפראה
 וג"ש ליוסף. שייך הכקן וכר שקנהומה

 והפו וינוס. וע-כ. ראוה יוסף שלארזנו

 יב.סימו
 .ליה תקיפו הונא רב ע"ב וד דףברכות
 רב לגביה על דחמרא דני מחהחרבם
 סר ליעיין ליה ואמרו ורבנן. הע/טרדה
 אמדו בעיגיכו, השידגא ומי להו אמרבמילי
 דינא פלא דינא רעבי קוב-ה תשיר סילהג
 מלתא עלי דשמיע מאן אי,אינא להושמר
 יהיב דלא לו שלע הכי ליה אטדוליסדו

 קא מי להו אמר לאריסיה שבישאמה
 וצין - .לי:12ביק

 ליה..6444%נא עלי קבילנא להו 15מי
 מובס אין ' במילי והלשץ' עכ"ל

 צמעשל'. מר ' יעיין .הול"ל
צדיק והיתכן כ'פירסיי

 כמ8"
 יחטא?( %א טוב יעשאאשר צאדז ידיק ;אין הא כך: יאקר

 לפע"ד ואמרתי
 בסעשיג פשטט ,דר"ה רבנן זיועודודאי
 במעשיו.. יפשפשעלל באע שיסירין אדם רואה אם לעיףאמרי' בעצמו ש4'ה יבפרס *לים האונשכשהגיע

 6מ*ש-בזה: הכיר לא רבייה ום6הסא
 ומהעונש שפירו -והם בסופו. בעצמי

 ל" אמרו וע"מ וכו'. יהיב ל4א על יהוהשלו
 לאיתה -מה חיינו . "פסילי" ט54%נן"ל4עיין

 מאן האי יהודה 'א"ר ע"א ל' דףובב"ק
 וכו' דנזיקין מדלק. לקים תסייא למהוי דבעי'

 במרש"א( )וישע דברכוה. מילי דאבותמילי
 הרה"ק . בשם ע"ד ' די יצחק תורתובס'

 ניצוצוה מאכל בכל דיש זצלהשהמטוריסק
 ב45. ימגח "יי ו14'מדחמי

 בפרנץ
 לאו ואם לסעלו2 הקדושה. ניצוצותועלה
מילק. לקיים 11"6 להזיקם ויבולים למטה מורידםל"ו

 ופזה ה' לפני הבדכה בכהנה *ידבר פ"
 דנזיקין מילי יקסם ובזה אניצויית. אתי(?,ה
 דאבהז* "מילד י4ברכות. הניצו*4.ת-קראים" יבולים'להזיו וג:ו; יברך לא כ"א הטריקי(.מדנו ולנר* ליריית :שילי"נ:שפי' 6ל*1שלי
 יעלם. - ובימה ' וכף8ןלים' והי' .דבר כל על- מברכים היו י-4החבו.ג%כי*

 משלח. אם, ן "פמיל" '4ר ליעיכן ' איל הפיר' *לא .יכיון'.שרחו*י*5ן יברכות* "במילי
 להשי.ת. וסברו

 גלקיימ'. וזה4כינ%
 .פ.ילי ד6ויוין יק%פך5ילי וביה4י4%ות.'ל יצלה ובשה. ' .מילישל

יתקיפו .-%ש
 .הגאלות: (דא6ות' .מילי לא *וח6רו' זכו/ל4
 וכו' מעלים והע דבר כל על מברכים,היו.
 "צפילי יעלםובסה

 דברבות-

 השלב. וע"כ
 ברכתי ייא בעינינו חשידנא וסיר"ה

 אמילי. קימתי שלא בכונה להשי"תושבחתי
 המור.. דזה'עק דנזיקין.. מילי נרמסיושעי"ז
 דעביר ' קוב"ה חשוד איך א"כ השיבו.וע"ז
 -שבנשא מר יהיב חלא )כו'. דינתו פלאדינר

 *סילי ולקיים שלשביביך- וגרםלאריס-וג
 מד41 כנגד העונש,מרה סי' ובאסתדברכוה"
 והבן. . לוה. .היהוב:א. עלי קבילתםח'





 ' -- - - - --ששי
-

-  ילמעשוג להלכה ודרשה, באגדה רזורג דברי קהיתי-שייין ושגי'. 
 דהערזת שלמים, ובדרשות נהמדיג וברבר~םבמאמרים-יקריע

 גמרא ו-שנ"ך. על פרד"ס . בדרך ופלפולים, וחידושיםוביאורים'ש

 ע '.ע ישקן
 המרובים* בחסדיו ית"ש ה' זכנ3 מבת חדשות, ובהמצאותומשובות,

 שליט*א' מפורסמים וצדיקים ורבנים, גאונים עם בכתובים,לבאן
 ופרחים' ציצים שושנים, לקטתי ביאורים, שסעני אמרכם ואספתי.ן

 זצ"ל קשישאים מהגוהוצ גם מובחרים, ואדרכמונים ויאים,נאים
 והוספתי שבילי פתחתי דודי ה.קהלת ותחת ישנים, שפתילעורר

 -בעורה ענינים, באותו לענין נענין דברים, הרבהלבאוריהם,
118 חדושי בסופו צרפתי זעוד דרך" *שביל .לו נאה ושמו יתישה'

1~5 ישורין עדת 'בקהל בעזה*י ברנים שאדרתי ודרשה באגדהתורה

ש ן בסדר והכל פה חוברו אלה כל דויד, *ויאמד בשםוקראתיו
 בעזיה: סדרתים,נכון
4 _דערע למנדבם הבהונןבעזררע

י % 0אימ טצ~לפ שהוא המליעזך אפרים מאי-מ רהרנשו  4 שלישיחלק ראשוןהלק שגיחלק

ש .ני" נוי"ס ,ק"0ס ,",קוי" .ן" 27:ע.יי""",יש
 וף%".הא%ש1ששששישש%ששש%ששששש% 2'שנש%ך ~%ה ש ששש 181אשם



 מגאוני תהלה ומכתבימטכסות

 וצדלק-

 שליט"א זמנינו
 .שלשלת סוע"ה חו"ב 5ו יאמר - יי קדיש ביצ"ק 'חיה"ג אדמי'יהמכמת

 חש"ק פה*ד ופרישא "סידאהיוחסין
 אשר יהושע אררי הרה*ר כקשייתציס"ע
 בעהמח"ס מקאלביעל. שליט"אאלפונן

 '_ יהושע. אמר*הק'
. 

 היקר א/.. ה' ה' בעמיו טוב עשה אשרהן
 יחי' דןד כמר בתויי המופלגהתשוב

 ומשמיע כנסיות בבתי תורה הרביץאשר
 יקר כל הן נפשם. ותחי בנ"יאזני
 טובים דברים בהם ויש ועיינתי ליהראה
 המעשה בעיני וישר המושכים, אגדהדברי
 ופעלא פילא יישר ואמרתי עשהאשר
 בהפצת גם להוי חיבא הוא טבאשבא
 ויאדיר תורה להגדיל למען בהדפסהדבריו
 חכמה .ראשית חכמה תרבה סופריםבקנאת

 *שועת המצפה כנפש ה'.יראת

 הרה"ג ר ארמי קמשת כבירהסכמת
 צמ"ס צי"ע בוצ*ק התורהשר

 והדרו הדור סופת פ"ה ב"הרשכבה"ג
 ורבנא סרנא כקש"ת ישראל תפארתעטרת
י'

 שייט"4ש שמעון ישראל 4ל5תי
מנאוואמינסק

ב

 אחב"י מאת מבקש ממינסק ש" אדמיויכן
 הנוכחי המוכ"ז את לקרב שיחי' היקרים .'

 בהדפסת לו ולסייע נ"י; דוד כו'המופלג
 שיוכל כדי כעת שמדפיס דוד קהלתמפרו

 הטוב. מעשהולבצע
 תרפ"ט טבת ה' נ' ליום אור עה"חבאתי

 ווארשא. יפ"ק.
 חיים. ב"ר אויעס אביגדור צבישוס

 ותורתו. ה' .כבוד שיתרבהה'
 . תרפ"ט. ויגש פ' ד' יום באה"חע"ז

 ווארשא החופ"ק מקאלביעל אלחנן אשר יהושעאורי

 שישית בח"ק היחיג אימי"יהסכמת
 הדור מופת פ"ה ע"ההיוחסין

 שליט"א תיימ ר' ורבנא מרנאכקש"ת
מנאדרזין

בעזה*י
 דיד" "קהלת הס' 'אי-צ יאיתי אנכיגמ

 הר' בזה ועמל טרח אשר דוד*"ויאמר
 מפה שיחי' ךוך סמה וכו' המופלגהיקר
 ואמרי אגדה על תורה חידושי דודויאסף
 ולפעולא בהצלחה השי=ת. יעורוהכז"ל
 לפני' להורות לס' ד' אור "שרטבא

 ווארשא.תרפ"ח
ב-ה

 נ"י דוד כמר כו ג הוו קי ה .* ה)הנה
 *שביל השני בחלק כעתהוסיף

 הייח(יו שנשית "כה"ג "ימייתהסכמת
 ע"ח ופרישא חסידא.בוצ"י

 ר' ורבנא מרנא כקשית הדור סופתפ"ה

 מאמשינאי. שייט"א קאלישירמי
 תרפ"ט וישב ב' יוםב"ה

 היקרים אח3"י מחת אבקש ג"כהנני
 את לקרכ ולומדי' התורהמחזיקי

 נ"י דוד כמר כף בתורה המופלגהמוכ"ז
 דוד* .קהלת ספרו בהדפסת לו''ולסייע

 שיובל כדי כעת פדפיס אשר דודי"ויאמר
 הטוב. מעוה4 לבצע.
 ולומדי' חתורה כבוד למען הכיתבהנני

 זי"ע וצללה*ה בהה"ק. קאלישירמי'

מאמשינאי
 אדוא. לאדפוסי ראוי אשר . נחמדים ' דברים בו וראיתידוד"

 סנאדרזין זצללהיה בהת"ק חייםנאום

 טירקא הפר"ח אדר כו'בעזרה
 חורב בהוקי עוסק וצורב המופ5גכברד

 ובז' בלום אוצר ושלםיקר
 עם כליונו הגיעני נ"י אצאפ ךןךסר

 כבוד אומר כולו דוד" *קהלת*רחונו

 במשכיות זהב תפוחי חפניו מלא אסףאשר
 הללו בעתים והנה אופניו, על דברכסף
 ישאו מהצעירים רבים בעוה.ראשר

 קדימה ברוח נשברים מבורותמשאבות
 טוב ומה שער. יוצת ישאיה וסערסואה

ומה



 שליט"א זמנינו וצדיקי מגאוני תהלה ומכתביהסכמית
 תורה, הדושי אורה, להפיץ נעיםומה

 ואגדה, בפלפול התלמידים לב אתלהלהיב

 ברוח נתיבה, להסליל ולתעודהלתורה
 שרשיו ויעל, עמו ד' יהי' סבא.*שרא?
 תארכנה יונקיותיו, ילכו ממעל. ופריושתחת

 יפריח ישגש דליותיו. ותגבהנהשארותיו,
 מבתל ברצ"ה יצליח, יעשה אשרוכל

 ולומדי' התורה לכבודהמדבר

 והגליל האבדפה"ק מישעל סג"לאליעזר
 ומהד"ת מהד"ק ,אליעזר משנתבעהח"ם

 ררארשא ית"ש, ובעזרתו ה'בשם
 ושלבנם יריא המפואר המופלג ידידייקז

 מפה אצאפ 3"י דוד מ' ' וכו' רענןזית
 להדפיס ידו שנית ינופף בפולטוסק,הכעת
 דוד" "ויאמר הוספות עם דוו" "קהלתהס".
 בפלפול ח"ח והקהיל אסף אשר וח"גח"ב

 ומופלגי מרבנים דמיטב תילי מכלדאגדה,
 נחמדים, דברים מדילי' הוספות עםתורה
 ולהאדירה, תורה להגדיל ויעל, עמו ה'יהי'
 ויהיו ברצון, ספרו יקבלו תורה חובביוכל
 לבצע יוכי למען סמך, ואחי עור לאחייו

 הצופה ידידו הכותב כצפיית הטוב,מעשהו
 ישראל. בכלל ורחמיםלישועה

 לפ"ק. תרפ-ט בסלו כ' וישב ב'יום

 דפה. הרבנים ביעד מיכלזאהן יהזקא5צבי

 יחזקאל, בית שו"ת השמים, דגןבעהח"ס
 וש"ס. הביתפנות

 לפ"ק דרור מר לך קח לסדר א'בעזה"י,
לאקאטש

 ד דע מה כי ד* ידי בתהיהאפתח
 מהיר איש הזיתי עביר,יטב

 דרך על יתיצב רבנן מיכי לפניבמלאכתו,
 דברי אגדות חידושי קהלות מקהילטוב

 ותיק בחד"ת החו"ב הרבני ה"החמודות
 נדבה אשר נ"י ווצ~שפ דויד מרוחסיד
 ספרו להו"ל הרבים את לזכות אותורוחו

 בדברי דויר" .ויאסר וספרו דויד"*קהלת
 מוסר בדברי הלב את המושכיםאנדה
 ובודאי ש"ק ושמירת ויר"ש תורהואהבת
 נדרש הנני והנני בר. תלוי הרביםזכות

 שאני אעפ"י עמו. תכון ידי אשרלשאלתו
 פפרים על בהסכמה ולעלות מלבואנמנע

 כי לנא, וסכומ-ו סמוכו יין מאן כלאבל
 ספר ניכה הוא ומתוכו לעצמו, עדהאמת
 ומוסר טוב לקח להטיף לש"ש שכוונתוזה

 לאורייתא, חיליה יישר - ואמינא -השכל
 באהביי ומובטחני טיבותא, לזה!ומחזיקנא
 פנים ובסבר יפה בעין כי ווורהמחזיקי
 ביר מחירו וישלמו זה ספי יקבלויפות
 להו"ל נ"י המו"ל ידי תחזקנה למעןנדיבה
 לתורה ואגדה מוסר דברי בפעםכפעם

 לכבוה"ת הכותבולתעודה.
 פייגענבוים הלוי יוסף שלוםהק'

 וואהלין פלך לאקאטשאבדק

 דלתי על מתרפק איש בזמנינו מאודלקך
 בה ילכו ההרך ב"י וללמדהתירה

 מילדי היקר הוא א' בית העילהבמסילה
 הריף ה'... וי"א בתורה המופלגקהילתינו
 בווארשא מגירו אשר נ"י דור . כמרושנון
 ויראה התורה במנסני לאתוו ב"י לבומעורר
 חכמי .מדברי תורה דברי לאורהומוציא
 הראוים דברים משלו נופך ומוסיףזמנינו
 העת 3י ותחת מלכים, שויהן עללהעלות
 בני להסיר מינות ספרי ר"ל מארבהרבי

 יהחזיק מאוד ראוי תורה"ק סדתהנעורים
 המופלצה הר"ג יד ולאחוז התורהבכבוד
 לב המושכים אגדה דברי לאורהיריציא

 "ויאמר דוד" ,קהלת בשם ה' לדרךבשי
 התורה, לכבוד המדבר דברידוד".
 וכף ושמר השמעון עקב לסדר א'היעה"ח
 קאלשין. פה ישראל, קרן ותציץתפר"ה

 הכהן .קאפיל יעקב שמרגולממני
 והגליל קאלאשיןאבד'ק

ב"ה

 וח"א( דוד" "ויטמר דוד יקהלתבספר
 הוא ראוי פנינים, כמהמשובצים

 שובבי בין להתפשט כזה זהמה ספראפוא
תורהי

 קעשנוב. תרפ"ח אדר י"ט'
 צירלסאהן ליביהודא
 והמדינה הנ"ל דקיקאב"ד

 לרושללב(ב"ה
 קקהלת מספד הקונטרסים לידי הניעכן

 המוריג מהרב דוד" *ויאסר גםדוד*
 ועיינתי סווארשא. שלים"א דוד מוה-ריר*4

בהם



 שליט"א זמנינו וצדיקי .מגחוני תהלה ומכתליהסכמות
 המסכימים מן אני גם לכן בעיני, והוטבבהם
 -דברי לאור להוציא חידושי' הדפסתעל

 עמנו נדיבי מכ5 ואבקש ואגדה,דרוש
 שליט"א, הנ"ל המחבר לבעללסייעו

 ירושלים פה תרפ"ה ניסן י"א א'יום
 בב"א,עה"ק

 ראפינשטיין הכהןאלימלך
 תצ"א .עה"ק אביב כעוז מראחובהרב

 יצעו ארסלר תרפ"ה פ"שבה,
 וי"א ומופלג מופלא החו"ב הר'לכברו

 אצ~שפ .דוד מוהר"ר וכו'וכו'
 והנחמד היקר ספר והמועל העורךשליטיא
 בק"ק דורי *ויאמר והמח"ס דוד".קהלת
 ספרו קבלתי רבה בתודה יצעו.ווארשא
 ואברכו יכבדני, בטובו שהואיל ה"רהנחמד
 התויה קרן להרים שיזכה מרובה,במצלחה
 הרבים אתולזכות

. 

 ציצים בו נמצא כי
 ובעוהשי לתומנה רבה ומצוה יקרים,ופרחים
 יפולח אני באהבה, לקבלו אזר נכוןבל"נ

 שלום" *דברו ספרי הנכבדהלהמערכת
 בכל *המגידו חלקי ה' וג"כ ש"יוקונט'

 וכס"ס, ויקר כבודרחשי
 ודושה"ט ומכברו המוקירוידידו

 הנ"ל אבד"ק לעוויטאן יצחקשלום

 טטרבונר. תרפיה ויק"פ ה'ב"ה
 אשדה שלמא והדרן בכבוד אדרןבחודש
 נ"י דוד מיה' כש.ת וכו' מופ'להה"י
 יפרח וכשושנה הודו כזית יהי'אצאפ,

 כחוק וש"ת אהדשה"סכבודו.
 קבלתי דוד" "ויאמר עם דוד" "קהלתספרו

 קטן אנוב אנכי ומי נהניתי.ימאוד
 דגלי וך(י דברי על הסבמה ליחןשבקיר
 ברבותיו, נמלך עושהו שהוא מה וכלמסכתא
 טיח איך תלמידו זוכר דוד הרואהוכל
 לקרב לי הניין דין מדתו כדי ומצאועמל

 דכולא הזה בבושם ד', ליראתהלבבות
 אדם של לבו המושכין .ואגדה דרושביה

 חוצה, מעינותיו יפוצו שבשמים,לאביהן
 לטובה. תדרשנוכנפש

 טטרבוגר מבדיק ונרסק אליהו בהנא4ןהילל
 הילל, ודברי הילל ביתבעהח"ס

 אייהו. ופסקי אז*גוהמו"ל

 וירטת בתירה המיפיו להבכביהמוכ"ז
 ומדוץ המעלות פאר טהורהד'

 'רוצת .מפה אצאפ יח" דוד כמרכף
 "קהלת ספרו הדפוס מכבש עללהעלות
 בו אוסר וח"י, ח"ב דוד" *ויאמרדוד"
 וחידושי דאורייתא בפלפולי חשתאסף

 תוספות עם התורה ומופלגי מרבניאגדות
 רבא גברי' אתמחי וכבר משלוותורה
 ונתקבל .הדפיס אשר ח"א דוד קהלהבס'
 לאוריית48 וחיילו כחו יישר סבאימעלתה אמרתי ולזאת לרצון, רואיו כלמאת
 במתי על יעלה חוצות מעינותיויפוצו

 מ-ייג שיתקבלו רעוא ויהאהצלחה,
 ואבקש תושי/ חובבי בעיני חןוימצא
 לר לסייע עמינו נדיבי אחבקי מאתבזה

 לו ליחנו כדי ממש, בו שישבסיוע
 אל מחשבתו ולהוציא זממו לבצעהינולת

הפועל.
 ווארשא, לפנק תרפ"ט בסלו כעג מקץ ב'יום ולומד" התורה לכבוד המדברהכ"ד

 קאנאל ברמ"א מאיריצחק
 ווארשא לעדת הרבניםבועד

ב"ה
 נ"י. דוד .מר חו"ג החיב ה"הלכבוד
 ואגדה בהלכה שבתוכוסהח"תי קינג  ישבעתי ריי" ,קהית הס'קבלתי
 ולרעתי בהלכה הנוגעים מעניניםובפרט
 לדברים הבכורו-ק משפט ייתןראוי

 נחוצורע ולשאלוו-ע להלכו-עהנוגעיהם
 לתמכו מוכן והנני הפרק, עלהעוטרים
 בעזהש'י להלכה הנובעים ח"חבמשלות
 לו לשלוח עת הרשני לא לע"עארי
 למועד חזון -ועוד החג טרדת מחמתת"ת
 דרגיו בכל דוד שיהי' סירבווהנני
 וילכו כמותו יה" עמו.שהלכה וה'משכיל
 ימים לאירך ויופיע ספרו, לאוחרבים

 וגונגבעררו
 התורה קרן- להרמת המצפה.כנפש
 מאקס אבאהק' יצ"י קראסא תיפ*ח ויקרא ב' יוםנאעה"ח

 ושיאשוויטץ יאבאתא אבד*קמלפנים

בעזהי"ת



 הקרמהבמקום
 ב"א הייי ר' אתרא 5ההיא א"יעי אבא גי חייא יר' אביהו י' ' מ'( )ד' סיטה21גמ'

 לקמיה ואתו ב"א הייא לר' כוע שבקו אגדתא דריש אביהו ור' שמעתתאדריש
 שסות הגדול ולדאבוננו היתה, התורה מרכז מעולם פולין מדינתינו וכי/ אביהוזר'.

 עולמני לתוך לאט לאט יסחב הומן ונרם מיושביהם, הורקו מבתל בתי הרותניבעולמני
 מרובה קללתו שאין יום שאין האלה עתים בצוק גם ואף כשרון, בעלי כל אתמגשמי
 ועל המחיה ועל טרפם, לבקש שיכרחו הטרדה ים וגלי  הולך'וסוער, הזמן וסערתסחבירון
 יוצאת וביק דבריכן ואין אומר אין חבירים. ישיבות ובטלו נד, כמו בצבוהכלכלה,

 שיהי' כזה ספר להוציא הצורך ביותר הורגש ולכן עליה, תהא מה תורה! יום,בכל
 אביהו דר' לקמיה ואתו בוא חייא לר' כ"ע שבקו כי ודרשה, לחגרה מקלטמקום
 מתאוה אדם והיה מצויה פרוטה היתה לשעבר לוי א"ר ב'( )עה.ש במד' כדאי'וכו',
 חולים שהם וביותר מצויה הפרוטה שאין' ועכשיו ותלמוד .והלכה משנה דבריישמוע

 ה"ר( פט*1 סופרים במס' ועי' ונתמוו! ברכות אלא לשמוע מבקשים אין השעבודנון
 הטרודים והאנשים מאוד, רבו הפרנסה טרדת אשר האלו בדורותי כןואו

 ילהבין לעחן להם קשה המעשה ימי ששת ובכל מעבודתם, והיגעיםגפרנסתם.
 ודליתי הפץ אבני. לקבץ יסדתי מקלט ומקום. קמתי ולזה אותם, וסניהיםכפלפולים,
 זצ"ל קשישאים מהגוה"צ מיוסדים, הקדושה תורתנו דברי על אשר על מובהרים,אדרכסונים

 לא ומפינו נצח, למוכרת תהיה למען שליט"א, מזמנינו והרבנים מהגוהרת וגםיוי*ע,
 על לברך בעמלי, פרי לחזות השי"ת שזכני ואחרי מטעמים לאחב*י ולעשותזשכח,
 באספו אשר חדושי בקרבו המכיל וה"ה, שני חלק דויד" "קהלת הספר 51ראותקטוגמר
 יד( ה' )משלי ועדה קהל בתוך אמרתן ככולם, ורובם ידי על ב"ה ונקהלוזנערכו
 ואמונתך כה( ל' )איוב יאשוע בבהל וקמתי כ"ג( כ"ב ותהלים אהללך קה5זבתוך
 ובמקהלים א'( קמט )שם חסידים בקהל ותהלתו ו'( ס"ט )תהלים קדושיםבקהל
 ע"ב( סא )ברכות וכדאי כט סח )שם אלהים ברכו ובמסהיוון סו( כו )שם ה'אברך
 מאירות פנים שו"ת בס' קטיה, בריש מש"כ ז"ל רש"י ועי' גרבים קהילותמקהיל
 הגאון וכן והאריך. בסתם ספרו ולהדפיס לכתוב לאדם טוב אם ונסתפק עלהמ"א

 שמו להזכיר שלא לנהם שרוצה מי והעלה הזכרונות( )ערך הגדולים שם בס'אזולאי.
 רגלי כפות תחת אני עפר דויר* *קהלת קראתיו וע"כ רוחא. רמות יהא חיבור.על

 ולהקריב לטהור מחובר להיות אני גם אמרתי והאחרונים, הראשונים הק'זבותינו
 אשר משלי מעט ג"כ הוספתי קהלתי, ועל השי"ת, חנני אשר עשתנותי פרימראשית

 שגלה מי בל תק"ל הסידים בס' כדאי' לכתוב אלא לי גלו לא כי הטוב, ה' ליוכה
 לו גלו לא כי לו שגלה מי נוול היו לכתוב ויכול כותבו ואינו דבר הקב"הלו
 )ברכות כדאי' לי, עמדה וזכותם בשבילם כי דוד"". "שניל וקראתיו עכ"ל, לכתובאלא
 ונף שתהא בשביל יד( )שבת ונדאי' בני חנינא בשביל ניזון העולם כל ע"ב(י'1

 צ"א( ק' ד' )ב"ב כדאי' שביל הוספתי וכו' נברא בשבייי ה'( ד' לסנהדריןוכדא.'
 למשה שבילים לתת הקב"ה התחיל פ"ב( )חגיגה בירושלמי וכדאי' כרמים, שלשביק
 שביל, יובלע וגתרגום ב'( ע'1 )תהלים רבים במים ושבייך מ"ו( ו' )טהרות ועי'וכו'

 .כדכ' נתיב הוא ושביל ט'( יט )תהלים לב משמחי ישרים ה' פקודי אם*קודיך

 והודעת דרך הוא ושביל שלום, ונתיכותיה לה( קיט )תהלים מצותיך בנתיבהדריכני
 ע"ב( 0:ן לקדושין כדאי' תורה אקרי ודרך יתרו( )בפ' בה ילבו הדרך זן!להם

 אמי נשטח לוכרון . מוקרש הזה הספר כי רחל פייגא בן דוד בגימטר' דוד*ונשביל
 ועיתה .י*ל'אשו.צלקחה רחל פייגא מרת וחסד. צדקה רודפה ההסירה הצנועהקורתי
 קראבין ישורון עדת בקהל ואסרתי . השי"ת שחנני ומה החיים. ארץ ועזבהקסמים

ויסטר



 הקרמהבמקום
 שיתקבלו לי יעמוד זי"ע הגוה"צ וזכות שבשמים אבינו יפני רצון .יהי דיי"ודיאמר
 דאימא רעוא ויהא בי, יתקיים ר"ז ותפלת הורה, תופשי כי לפני אלה דבריברצון
 נבונימל ושבחוחו חכמים,, ויהללוהו רמים, ראוהו שרים, ושמעוהו דתתקבל,מלתא

 נתקבלה מנחתי אמרי כי לי, היתה אבי צדק ולאות ' רבנן מלכי מאן .מלכים,וקלסי-ו.

 רוח הימנו, נוחה הבריות שרוח כל מ"ו( )פ"ג באבות כדאי' ב"ה, האדוןברצון..לפני
 אצל מקובל שאין הגם ישראל, בני אצל החיבור שנתקבל וכיון הימנו, נוחההמקום
 )בדר"ח כדאי' החיבור בזה רוה"ק כח קמשיכין ציבור, בשם הנקרא בטךט, ל"אהכלי,

 ד'( )ובאמרות הריב"ש, בשם ומע"ר(-

 רגלי, לסוט נתן ולא ועמלי, חלקי בחיים שם אשר על הנורא ריתהלל ותבוראלתנדג
 דוידא "ויאמר דויד" "קהלת ספרי, זיכני, .לאורולהוציא

 חלקי וששם המוגמר, על לברך וי"ת להשי"ת תודה לתת בפי מלה ואין וח"גח"ב
 כרוך דויד" "ךיאמך והיגעני. וקימני ההייני הוה שלומן ה' וברוך תורתנו,בדברי
 הקהל* כל לעיני ה' את דויד ויברך וכו' והגבור(-ה הגדולה ה' לך _יכו' ה'אתה

 ה' יעזרני וכן העבר, על בשבח הנני המוגמר, על ולברך אותו לסדר זכיתי.וכאשר

 יאור. יצאו-ע העתידים והספרים ההיקים, יתר את לאור להוציא הרחמים,אלהי
 יבאו הספרים גם כי לי ינבא ולבי ולהאדירה, להגדילה ואורה, תורה בישראללההב?ז

 לכל. ברכהגעזהשי"ת
 ותודה טובה עמנו, בני כי תקוה מלא ובלב באמת, תורה אוהבי

 והספרים החלקים, שארי ולהוציא למהר יאמצני ובדבריהם ובמכתביהם יחזקני,5י
 ומעשרה וכו' ה' נועם ויהי ויתקיים ועוז עצמה לי יתן כי השי"ת אל נשיאותועיני
 במהרסם ותורתנו, קךננו ובהרמתם עירנו, ציון בנחרז עינינו, ותחזנה וכו'יאינו

 אמן.בימינו,
 יע*א מיוארשא טצט9 אליעזך אפרים בלאאמו"ר דךיךדברי

-וש44ישמ4__ לפיק ה' אתה ברוך דריך ךיאמךבשנת
8י---שז-שטפ84  מרה הצניעה מורתי אמי נשמת לוכרון מוקרש  הוההמפר
8

 פ א צא י ח ר ה ג י יפן
 השמים. ועלתה נלקחה אשר קירשענבלום, ז"ל אהרן משה ר' החסיד הרבניבת

 ן יפ"ק ךערפ"ב שנת ז ש כחר4ך לחודש כ'"דץ ביום החיים ארץועזבה
 יכרה והיראה. התורה דרכי ' על לגדלם. ויגיעה, עמלה רבות עזבה. לאנחהואותנו
 ישיני יקיצו אשר עד החיים בצרור צרורה נשמתה ותהא לטובה אלקי להנא

 ישועים: נעלה כלנו ובמהרהחברון,
.8 .תנצב"ה

%
 אר ולהדפיס גבולי להשיג שיהי' מ* יהי' ומדינה עיר בכל .איש כל על אוסרבנני.

  בשנוית נם מקצתו או כלל דוד* *ויאמר דוד* *שביל דוד* לקהלת הספריםוהעתיק
 והמו"ל.המחבר רשותךבלי



 ד ו ד ת ל הק
 שניחלק

 ועכיא: זי"ע זצ"ל קשישאי וקרושי מנאוני ישג-ם שפחי קהלהמדור
 רסימן

 מנחם ר' אדומו"ר וכו'מהגהיק
 יצ"ל מליבאוויטשמענריל
 הרה"ג יד-נ עיי גידי)הגיע

 אייבשיטץ( הלוי יהונתןר'

 אשר עמי עני את ראיתי ראה ג(ושסות
 צעקתם ואתבמצו.ים

 להצילו וארד- וכף נוגשיו מפנישמעתי
 ב"י צעקת הנה ועתה וכון מצריםמיד
 ועתה וכו' הלחץ את ראיתי וגם אלי.באה
 עמי את להוציא פרעה אל ואשלחךלכה
 ראה כבר מקודם א' דהא ילידוכו'.
 דבריו שנה ולמה צעקתם, את וכו'ראיתי

 דהא ועוד ועתה, תיבת. מוז גםבכפל.
 א' יאח"ז בעצמה להצילו וארד א'מקודם
 ואשלחך,יכה

 ופ-

 גלות בכלל דהנה לפרש
 כביכול השכינה גלות ומצאישראל
 צעקתם ואת ראיתי ראה א'מתהילה
 צערן בשביל דווקא, נוגשיו מפנישמעתי
 וע"כ השכינה, גלור-ע משום ולאוגלותן

 שליח, ע"י הצלתם שיהי' ביכלתם סי'לא
 אע"פ עמהם, לעשות כוה גדול דברכל

 כ"כ, לפעול יוכל לא לזה, בדאיםשאינם

 בעצמו לירד כביכול הוא ההכרחרק
 יהציים )א( בעצמי "וארד=להצילם
 כי ראיתי כך מתוך ועתה עמהם,ולהיות
 על שמצטערים אליי ובאה ב"י צעקתהנה

גלות
 דודשביגעם

 השכינדע' על שצועקים ראה ואח"כ ה', ירד שבתחלה יפ'ד ק"ק לכאררהש(
 לפניו, חרדל של כגרגיר העולם כל והלא לרדת ה' יצטרךלמה

 יליד וע' והרד"ק, הק' ואוה"ח ז"ל רש-י ועי' ירידדה, בלא להצילם יכול הי' לאוכי
 מעתיד מהפך הואו כי וארד ולא ארד לכתוב לו הי' א"כ ירד שעתה הק'בדבהיו
 ארד וארד וכר להציל וארד )האזינו( בזוה"ק שמצאתי כמו בע"ה כוונתי וכןלעבר

 דאלמלא מצרים מיד להצילו ולמה למצרים יעקב נחת כד בקדמייתא וארר ליה,מבעי
 ואכבדהו אחיצהו בצרה אנכי עמו כדורש גלותא למסבל יכלון לא בינייהו הוהלא
 ירידתה לרמוז מצרים מיד להצילו וארד הק' האלשיך פי' הכוונה ובע עפש,.כו'

 מאז והוא כקוצים, זכות ומחוסרי נמוכים להיותם לסנה שנמשלו ישראל עםשכינת
 לומר אין לפע"ד וע"כ ע"ש, מצרימה עמך ארד אנכי כמד"א מצרימה יעקבירד,

 ראה עה*פ כ' הק' האלשי"ך השכינה, על שצועקים ראה ואח*כ ה' ירדשבתחלה

 וכוני ראיתי כבר עתה רואה שאתה מה כי לך תצר אל. למשה ה' אמר וכו'ראיתי
 קודם. מאז שמעתי עתה שצועקים צעקתם ואת במצרים, אשי עמי עני אתמתחלה

 ושורע עה*פ אש ברשפי וכדאיתא לפניו וידוע גלוי והבל מכאוביו את *דעתיכי
 אענה, ואני .יקראו טרם בבחינת ע"ש נוגשיו, קודם ר"ל נוגשיו .מפני" שמעתיצעקתם

 שם( אש ברשפי )עי' אשמע ואני .מדברים הסהעוד
והנלפצ*ד



דור לסימןקהלתמן
 כמ"ש לוה, כדאים הם א"כ השכינהגלות

 לאותו צריך והוא  תבירו ,להמתפלל
 עמנו המתחברת השכינת על היינודבר
 להיות יוכל א"כ תהלה, נענה"וא

 וכו/ ואשלחך 5כה ועתה שליח ע"ימגאולה

 לאמימן
 ר' אדומו"ר וכו,מהרה"ק
 זצ"ל שלעלעולררך

 מהג'ל( לידי)הגיע

 ביכה ום " כס 'פנ דתן אנכ ראהבפ
 תשמעו, אשר הברכה אתוקללה

דעיקר
 דורשביסי[

 יכף כבה כי סדים'יעמויה צעקת ה' ייחמי עה"פ יירא פי בהקדם עידלהנלפע"ל
 אחרי יל"ד ולכאורה וכו' אלי הבאה הכצעקתה ואראה נאארדה.

 שמלשע גראס ז"ל סרשזי והנה לראותן ירד ולמה חייבים שהם השי"תשהחליט
 וחו"ל ש"ח,( )עי' בדבר ולחקור ולראות ללכת מכסאו שיורד כאדם משמעירידה
 שלא אדם לבני ללמד זה נכתב יתפש לפניו וידוע גלוי שהכל אע"פ אך ד"אימדו
 ז"ל הרמב"ן והנה מיבי"ם( )ועי' רד"ק( )ועי' לראות א' השי"ת שהרי במשפטםימהרו
 וכו' הבאה כצעקתה ואם ברחמים ואראלה מלת"ד אל רחמים ממדת ארד וז"ל כ'שם
 א"ש ועתה וע"כ לראמים ממדה'ד ושירדתי "וארד" כאן ג"כ לפרש נראה לפ"זעי"ש

 בהיותו לרחמינו המרומז העצם . כשהשם ההנו ה/ דרשו כי ואשלהך, לכה"ועתה"
 בשמות פי' שהרמבץ הגם והנה יקר( בכלי )ועי' לרחמים, ממדה"ד שירד היינוקרוב,
 כמו היא .או וכונו סיני הר על ה' וירד כטעם באש הזה ההר על הנתגליתישם

 לפענ"ד ונראה עכל"ק, סודו פירשתי וכבר אלי הבאה הנצעקתדה ואראה נאארדה
 שפיר, אתי והשתא כדלעיל( וירא )בפרשה סודו פרשתי שכבר הרמב"ן דעתשזה
 לא זה גם אבל בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה שהתאוה אר"לל כו' להצילווארד
 והגם לס פ' הניא )ועי' ומטה, מעלה בהי' י,או לפניו שייך לא הנה כי לפידקשה
 מים וכו' אני מצרים בארץ ועברתי כדכ' בעצרו ירד שכביכול ז"ר בכהאר"ישאי'

 והבן. יכפיר והשם לתורה. פניםעין
 דרכים ב' לפניכם שנתתי עוד ולא במד"ר הגי ר' .אמר שזה נלפענאד א()ב(

 בחים, ובחרת ואמרתי הדין משורת לפנים לכם שנכנסתיאלא
 ועזר כח שיהיה רושם בו עשה בהיים ובחרת שאמר שמכיון הביתא ישראלובעבודת

 בחיים. לבחוריאדם
 מישראל ויחיד יחיד כ5 רעל נראה רבים לשון לפניכם ואח-כ יחיד לשון ראהב(

 צינור הוא מישראל 8ו"א כל כי לתקן ויכול לתקן, פוסל ועלל'מחויב
 והבן. משניכמש לנותן יחיד בלשון לבדי שאנכי* .ראה יזש"א לרביםהמשפיע

 יל*ו הנה החלי וזה דאולריכס בביה"כ שאמרתי מה ב' לוד* "ויאמר נ*מפרלט
 משנה כל הלא לאנכי" אומרו ותו הידוש, דבר איזה כמראה *ראה'אומרו

תורה

 בעצמם ליאות להוכיחם שבאחבוונה
 ברכה לפניהם ליחן שהוצרךולהתבייש
 די הי' הלא החומרי, ועונש בשכרוקללה

 )ב(  תשמעת אשרבברכה

 לבמימן
 יעקב ר' אדומו"ר וכו'מהמזעק

 זצ"5 מלובליןיצחק

 מהנ"ל( לידיגהגיע

 וכו' האגשים על חעבודה תכבךשמות(
 שקר, בדברי ישעוואל

 לפרש ונ' שקר, לדבדי למכתב דה"לק'



מזדוד לבסימןקהלת
 להשכיחם הי' בגזירותיו פרעה כיונתועיקר
 נלכה אומרים שהישראל וכששמעבה'

 דה' עוד שמזכירים כיון א' 5ה/נזבחה
 ישעו ואי העבודה, תכבד לכךנפיהם,
 מתגבר שקר דברי שיהי' פי' שקר,בדבר
 לה', כ55 בהם, ישעו שלא עדעליהם
 ולהאמין בה' להתחזק צריך באמהאבל

 כמו אוהנו יגאל שבודאי שיימהבאמונה

 לעתיד. אי"ה יהי' וכן ממצרים, אותנווכנאי

 לנמימן
 יצהק ר' אדומו"ר וכו'מהגהיק
 בעהמה"ס יצ"ל מגורמאיר

 הרי"םהידוותי
 מהנ-'( לידי)הגיע

ז יהנהולרע
 הלך אברהם את שרפאורפאל

 לשלוה 5ו שהי' יל"ד לוט את להצילמשם

 ליישב ונ' לוט, את להציל , מיוחדמלאך
 1.אסר אשתך שרה איה שם כ'יהנה
 וביבמות היא, צנועה ופירש"י באהלהנה

א-

 שאיש לפי מואבית ולא ומואבי עמוני
 לפי לקדם, דרכה אשה ואין לקדםדרכו
 מזה א"כ פנימה מ5ך בת כבודהשכל
 דעמוני הדין נודע באוהל הנהשחמר
 אח משם להציל הלך וע"כ מואביתולא
 דוד יצא שממנה רות ממנו שיצאהלוט
 דויד את מצאתי במדרש ואיתאהמלך

 )ג( ניציל. שעי"1 במדוםעברי

 לרמימן
 זצ"ל הנשל מהגהיקעוד

 מהנן( לידי)הגיע

 שכם אנשי נענשומה נ1פ!נל)וישלח(
 גוי ארז"ל ע"דהוא

 לישראל אות שזה לפי מיתה חייבששבת
ביני..  דודשביץ-ן
 הלא ברכה" ,היום אומרו הו לפניכם, נותן ה' וה5'5 רעיה משה דברי הואתורה
 שם הק' זו. פ' נה5 הערבי בהקדם ואמרתי ו שברן לקבל היום ולא לעשותם היוםארז"ל
 שמיד שכרו, תתן ביומו וכ' ע"ב' ד"א ברכות בגמ' )עי' התורה מצות כל מקיים השי"תהלוא
 השכר, תיכף לו ומגיע עבודתו נשלם כשנסטר והאדם השכר, ליחן צריך העבודה משךשנשלם
 שניהם הבעה"ב על שכרכם 5הם ואמר פועלים ששכר שליח דקיי"ל הא עםותירצו
 ה"נ שכרן, שלא 5פי וזה שלו, הפעולה שאין לפי זה תלין, בבל עובריםאינם
 בית כאן ליכא משיה ה', מאת שכרם 5הם הבטיח מרע"ה ע"י התורה קבלוישראל
 על הקב"ה מחויב א"כ שמענו הגבורה טפי לך יהיה ולא דאנכי ידוע והנהעיסו.
 אחרי ל"ת על יעבור שלא בכדי בעוה"ז מיד שכרן לתת .הראשונית מצות ב'אותן

 לעב(, ד, יאיר בחות )ועי' אמרן בעצמושהוא

 יסורין לידי לבא ישראל ויצטרכו 5יכא, בה'ע מצות ששכר עלישראל דאגי כ יע " סים 1 "י5 5 בשב י בעיה ם איבי שי"5 ש מה כ5 י במד'ר13פכינר
 בעוה"ן יאכלו עבורו אשר ענין לישראל להם וזש*א בעוה"ז, לאבול בשבילםיחולי
 שמפי לקן יהיה ולא ה"א ה-אנכי. היינו חנכי" *ראה ויסורין, להולי יצטרכוו5א

 *והקולות" אז היה נס בתוך נס. ה' מפי שיצאו ועייכ דבר ה' ופי יצאו,הגבירה
 ולפיז וכו' ה.אנבי היינו הקולות" את ורואים העם וכל כסה"כ ישראל *ראו*הללו
 לפ.יכם "נתן וע"ג באנכי, שפתח הדגרות עשרת ראה אנכי ראה שכ' הבעה-טא"ש
 העמים מכי תהיה שברוכים חידוש, הוא וזה ויסורין, חולי ע"י ולא .ברכה"כזיום"

 רצונו. עושיםכשאתם
 ג"כ. בעוה"ז לאכול תוכלו מקום של

 מיאד ו שא 5יט "ת 5 יהצ יחד מ מיצי לשייח 5י שה קשה 'א ו5פענ"דע(ן
 ביחד, שלוחות ב' עושה א' מלאך אין דהיה שלוחות, ב' עושהא'

 כל בשלח בפ' וכ' כו' וירא על שארז'ל כמו אברהם את לבקר הן שבא כיוןאב5
המחלה



לןל לדסימןקהלת תמ

 אוו-זש ג"כ שהוא במילדה . גם הענין וזה לעצמו ליטול בא והעכו"ם רבינינםביני
 באין וידו. גיסו אמרינן ובגר לנו, אות במיתה, דינו 'וגזל גזל שזח נמצא אותאותו

כא'  סודשביש[
 בנימין ר' מהרהוק בכ"י מבתליך רופאיך ה' אני כי כו' במצרים שמתי אשרהמחלה
 כיח הוא הרי אשים ואם עליך אשים לא - רש"י מש"כ על שפירש זצ"למלובלין
 יש עדיין מהשי"ת ג"כ שזה הגם הטבע  ע"פ כשיתרפא רופאיך, ה' אני כי.הושמה
 וכשנתרפא יכו'( חוץ שמים .בידי הכל לכי הרעה ישיב לבלתי חריפים מדבריםלהזהר

 נגמר ובזה אברהם נתרפא מיד ה' שבא כיון ע"כ הושמה. .לא כאלו אומהשי*רץ
 שרפא רפאל ז"ל רש"י כוונת וזה לוט את להציל השליחות נתחדש ואושליחותו,

 ה' לו ונתן משם- *הלך לעשות. מה להמלאך היה ולא מלאכתו וננמר אברהםאת
 לוט. את להציל והלךהשלוחות

 'של המלאך זה בא מה מפני זצ"ל מראדוויל ר"י הרה=ק הק' רבים במיםואי

 אלא ירושלים נתמלאה לא ד"ו.( )מגילה ע"פ ותירץ אברהם אצל סדוםהפיכת
 אורח, להשבית הקליפה היתה סדום וענין ה/ עשה זה לעומת וזה צור שלמחורבנה
 של ממדתו ההיפך החסד הוא אאע"ה של ומדהו קט( סנהד')כדאי'

 סדומי
 העושה וכל

 וא' וז"ש בשמימי בראשי )ועי' עי"ש חסד מדתו שהיה א' פרקליט קנה א'מצוה
 סדום. את"להפוך"

 תולדות פ' בש"ק 2 גזיבאוו ברה' ז"ל, קודש לייביש ר' של בביהכ"נ שאמרתי זה כעיןרו1ך14
 ה' את לדרוש ותלך אנכי זה למה א"כ ותאמר בקרבה הבנים ויתרוצצו בב()פ'

 וע" שלה. ליסורים ומרפא ארוכה העלה במה להבין בבטנך, גוים שני לה ה'ויאמר
 המוריה, הר למקום יצחק עם הלכה ועי"ז מאוד, יסורים לה היתה האבאוה"ח
 הלכו וכן בפדר*א( )עי' בהריון לה ודהיתה היסורים ממנה להסיר שםלהתפלל
 ארונה העלה לא עוד גוים ב( דהשיב ובזה הדור, וגדול נביא שהי' ועברלשם
 רציצה שסתם דרשנו אומר הזה הפל ע"כ ויתרוצצו על ז"ל רש"י בכוונת יל"דוכן
 שכ' בפירש"י ועי' וכו' מפרכס יעקב ה" בה"מ על עוברת שהיתה וכו' היא מהזו

 הי' אנטינינוס היא לרבי אנטינינוס הקדים ולמה כו', שם של לבה"ח וכר לדרושותלך
 אחר של בפו שבא עי"ש ע"ב( סו )ד' בחגיגה אי' הקרוש, רבינו רבי שלתלמידו

 הא א' ורבא זרק, קליפתו אכל תוכו ומתרצי מאחר ר"מ למד האיך שם ומקשהוכו'
 א"ל הקב"ה קעביד מה א"ל לאליהו שילא. בר רבה אשכחיה ע"ש בקטן האבגדול
 תוכו ר.מ אמאי א"ל קאמר לא דר*מ ומפומי רבנן דכולהו כפומיה שמעתתאקאמר
 שלא שעד יוסף בלקוטי ופי' אומר, בני מאיר הקב"ה קא' השתא זרק קליפתואכל
 וידוע הי' גלוי דבשמים אף זרק קליפתו אכל הוכו ור"מ בגדול החילוק כןנאמר
 בר רבה שא' וכיון עוהיו על הלכה שנא' עד השי"ת א' לא מ"מ השי"תלפני
 )ב"מ בנמ' וכדאי' אומר, מאיר בני א' השי"ת אליהו, א' מיד הלכה, לאליהוסילא

 דמיבעיא ע"ב( ש"א בסנהדרין ואי' היא. בשמים לא תורה יהושיע ר' שא'נט(
 יצירה  משעת רבי וקאמר לידה משעת או יצירה משעת אם היצה"ר באדם נכנסאימת

 לפתה דכ לידה משעת למדני מאנטינינוס זה דבר רבי וא' לידה משעת א'ואנסינינוס
 דמשעת משמע בקרבה הבנים ויתרוצצו ברש"י דמובא במהרשאא ומקשה רובץ,חטפת
 בצ"ען ונשאר ע"ז נתח על לצאת פפרכס עשו הריונה בימי דעוד היצה"ר נכנסיצירה
 כאשר רבקה משלי נופח קצת עם הכל בזה ומיושב הנ"ל הגמ' עם! יוסף הלקוטיותי'
 דפליג* ועשו יעקב נכדי ואנטינינוס רבי והיינו לצאת א' כל דמפרכס ביסוריםבאה

בזה



מטדוד לדסימןקהית
 ועבדים צדיק אותו יאמר שלא . וכו'בקשה
 המאמר אין ע"כ בו', קיים אותםוענו
 בו צווחו וכבר דרשיני, אלא אומרהזה

 לא. צדיק אותו יאמר בלא דאטוקדמאי,
 לדקדק יש ועוד הבטחתו, תו השי"תיקיים
 באמרם אך מיותר, שהיא "בהמאבתיבת
 די הא רכוש .להם ליחן השי"תאביב
 גדול- רכוש לך אין כי התורהבגחינת
 האדמה על וחייו האדם תכלית ;ה כימזה
 אותו יצמר שלא כדי אך נברא,ולזה
 "בהם" קמם אותם וענו ועבדיםצדיק

 דודשבילוק
 לצאת מפרכס עשו וע"כ רבי כדעת יצירה משעת אם באדם היצה"ר ניתן איבתיבזה
 יצחק שידע וכיון מלידה, אם מיצירה אם ההלכה, בעולם ולצאת ע"ז פתחלפני

 או כרבי הלכה אם נבחר דרך יורהו אילו המוריה להר הלך וע"כ זומהרציצה
 ארוכה תעלה ולא יסורים לרבקה שהיתה וכיון בזה דפליגי ועשו יעקבכאנטיניגוס

 שהלכה השיית לפני וגלוי דידוע דאף בשמים נאמרים כי והבין ידע ליסוריםומרפא
 רובץ, חטאת לפתת דכ' לידת דמשעת אנטינינום למדני ד"ז רבי שאמרכאנסינינום

 לרבקד:( יצחק שלחה )וע"כ בביהמ"ד בעוה"ז הלכה שנאמר עד השייח קאטרלא
 היכה יפסקו ואם ההלכה שיפסקו ועבר שם של לביהימ ופירש"י לדרוש ותלךווש"א

 מודה רבי ג"כ שבוו הלכה מ בבה וכשיאמרו היצה"ר ניתן לידה דמשעתכאנטינינוס
 ליסורים, ומרפא ארוכה יעלו ועי'ז בשמים ויסכימו יאמרו הרגע ומזהלאנטינינוס

 שתדע לה שאמר והיינו לה אמר והיא נאמר לשם ופירש"י לה ה' ויאמריושנא
 כי לרבי קודם אנטינינוס ורבי אנטינינוס כ' גיים ופירשא בבטנך גוים ב' הואשכך

 רוביי חטאת לפתח דב' לידה דמשעת למדני מאגטינינוס ד*ז רבי א' זובפלוגתא
 ליצה"ר עוד דליתא משום היסורים סמנה נפסק אזי כן בבה"מ כשאמרו עתהוא,כ

 הלכה כשא' ברצםכדמצינו
- 

 בבטנך גוים שני שא' וכיון כר"מ היכה חקב*ה אמר
 מיושב ובזה היסורים ממנה נפסק ומיד לרבי קודם אנטינינוס בזה אבל הוא כןאמת
 המורית בהר הספיקה לא וכי ועבר לשם המוריה מהר שהלכה דר"א הפרקישפיר
 אם וממ*נ 1 לבה"מ הלכה ולמח כרחב*ד בפא: אפלתה שגורה אם להבין לה הי'ועוד
 בזת ומיושב 8"ש, כדלעיל אלא לילך, לה . הי' לא לא ואם הלכה למה היתהשגורה

 חמהרש"א.קו'
 ממחזי יפאיהי היא יבשמחה ש לש מציה עישה כשאדם כ דוע ד ללפיד)ד(

 אך היום - כל הורכנו עליך כי ז"ל כמאמרם מכבה מילה שכלוהגם
 מ"א סימן דוד* "קהלת לקמן )ועי' ומצלית מגינה המצוה ובשמחה לש"ש שצושהע"י

 הקב"ה ובא הף למילתו ג' יום חנינא בר המא רבי וו*ש אלימלך.( הנועםובשם
 הג' ביום ויהי כמ"ש ביותר החולי ג' דביום 8ץ1 )בב"מ כדאיתא בשלומוושאל
 ות"א וכו' ויהי וכמתש סכנה יותר הוא ג' דיום פליגי לא צ"ע נדול ובמילרעוכר
אבל. ממחץ, ד' ירפאוהו ובשסהה לש"ש המצוה  שיעש: ע"י אך ככיהון עליהון תקיפוכד

 ביום ויהי וג"ש הרעים מקוי כל ומשיגים ושקר זיוף לשם 4,"ע מלו שכם
 במעשבת א"3 שסלו על דווקא *עייהוןן תקיפו כד ות"א כואבים" "בהיותםבר'

שקר

 לוהעגייר באו לשן שכם אנשי אבלכא',
 )ך( כדין, נהרגו ע"כ לתאוותם לבא כדירק

 להסימן
 יהרדא ר' אדומו"ר וכו'מהרה"ק
 בעהמח"ס יצ"ל מגור ליבארי'

 אמתשפת
 אליעזר אפרים ר' הרה-ח מאסמו-ר מכת-י)העתקתי

 שליט-א( אעאפ יצחק מ17הבר'

 ס' ברכיי-ןבגמה
 איי

 'שין אלא נא



דרך להסימוקהלתב
 כל מאת מהם ג"כ לקבל יכול היה ואז בגופם "בהם' קיים לא וכף ואה"צבגופם
 )ן( תרומתי. את תקחו איש )ה(י וכו' ממך בבקשה לכך בנשמתםוק

 לומימן יוסימן
 ישןצי' ר' אדומו"ר 'וכו'מהרהבן
 פראגא. האבדק"ק יצ"טמדשקאט

 מהנ"ל( לידי)הגיע

 קתררמה,
 תרומה של זהבו יבאהקב"ה

 ק' ולכאורה עגל. של זהבו עלויכפר
 כמומרים, שעה באותה היו ישראלדהא
 מקבלין ראין דחולין פ=ק בגמ'ואי'

 מהם קיבץ והאיך המומרים, מןקרבנות
 יכול הי' לא באמת דהנה והנ'הזהב.
 נכונה. עצה הי' זה אך מקודם. מהםלקבל
 והיינו הרומה -לי ויקחו ב"י אלדבר
 ודאי בזה קדמי, ויפרשין כתרגומולשמי
 אף לבו מנדבת א' בל להפרישמותר
 יכולים מ"מ מהם, מקבלין איןשאנו

 וכיפר תרומה של זהבו בא א"כלהפריש.
 מומרים מכלל ויצאו עגל של זהביעל

 ר* אדומו"ר יכו'מהגה"ק

 מ"י מטשעיכנאיאברהם
 מהגן( לידי)הגיע

 ופירש"י תשמרו שבתותי את (11*)תשא(
 המשכן ממלאכת שבת למעטי

 שבת למעט דלשון ז"ל הרמב"ןוהק'
 בזה יש הרי שבת נתמעט שבזהמשמע
 דאי' לפרש פ' )ן( מלאכה לעשותהיתר
 לרבות אלא מיעוט אחר מיעוטראין
 המיעוט כשבא דאפי' בקידושיןמבואר
 הוי מיעוט עוד כשבא ג"כ הסבראמצד

 סברא צד נותן הי' ובזהלרבות.
 קרבן דאם שבת דחי משכןדמלאכת
 גבוה צורך שהוא משכן כש"בנדחה
 ג"כ הוי דאך וקרא במכילתא.בדאי'
 אחר מיעוט והוי שתדחה לשבתמיעוט

 )ח( לרבות. רבאמיעוט
סימן  דודשביל[

 פי' ולוי. שמעון נקמתם ג-יקחו וששקרנים רתכת ילהעביר תאוותם למלאשקר
 ישראל(.עבודת

 מגופם הניציצות כהמם שיעלו במצרים בנ"י חיו שע"כ בסה"ק דאיתא רנלפע*ך)ה(
 משה אל ויתן עה"כ שפי' וכמו התורה )קבלה יזכו ועי"זמרכושם

 שיתו ווט-א הולד יצירת קודם יום מ' כנגד בשמים יום מ' הי' שע"כ וכו'ככלותו

 הבטיח השי"ת והנה הגשמים. יום מ' בשבלה .ככלתו' רוחני שהוא התורה משה"אי
 ורכוש בשמי, רכוש ענינים ב' סובל הוא .רכוש גדול. ברכוש יצאו- ואח"םלאאע"א
 "בהבם' קיים הענוי וכו' יאמרו שלא וכ"ז כ"כ שישאלו הקבל שבקש וזהקוהני.
 בבקשיש לכך החורה. לקבל יזכו והאיך להם1 קוים לא והרכ,ש וכו' ואחריבגופם

 התורה( לקוטי .)וע"וכר,
 דפרנסה פנחס. ובזוה'ק עבדוי. פכלון ולבתר מלכא דייכול צרוך כשקהילה.ו(

 יינול מלבא דמרא ופרנסה צלוהא. בתר לא למשאיל חוילא
 תתרומה סוד שהוא קוש קורין מאימתי ברכות בגמ' וזש,א עבדא "כול ולבתרבקדמחתא,

 קאמר ולכן שלו. תרומתומלכא דחכוי צריך ומתחילה )דחקא( בתרומתן לאכול נכנסין שה.הנים משעה הקב"השל
 שככנסיי

 הכהנים של תרומתן אכילת קודם כלומר לאכול
 ויקחו יובן ולפא משה(. בפני )עי' הקב"ה, של תרומתו סוד שהוא ק"ש של זמנוהוא

 נדאי' הגדול הכהן שהוא הקב"ה של תרומתו סוד שזה לשמי ז"ל ופירש"י תרומהלי
 מהם. ג"כ קבל וע"כבסנהד'

עי



קהלת

 להסימז
נאלדד לחסימן

 ]ב' .למה-,כ' והק'~ העבודה מןאלק.ם

 מוהר"ח אדמו"ר וכו' .מהרה"ק
 הא בפעם ]כ רז ית העבודה' מן םפעם

 זזשה"כ להיפכו אנשיםלאכת בקראשגיעוויץ ומנ"כ זצ"ימפלאצק
 העבודה; מן אלקים אל שועתםותעל שייט-א( בגו ע-י יידי)הגיע

 אל ודייק נ"י,ן של הצעקה הי'לאת ואמר אין, הבהמה מן אדם מבתלכוא(
 ולא פולקות, :מזבדות העבודה מןאלקים יותר שאדם המותרותזאת

 )יא( בשו*ד.יעבודת )ט( אין, בבמי' שהוא מבהמהחשוב

 לסמ"מ
מהנ"ל

 של מטבע יו הראה ה' יתנו, זהערך
 התלהבות, אש ,ל מרמואש,

 במדרגה תמיד להיות מחויב. שאדםשעיקר
 )י( בקרבי. לבי חם כמש"כחמה

 מכייבמן
מהנ"ל

 מן ב"י ויאלחו )שמות( עה"חערך
 אל שועתם ותעל ויזעקוהעבודה

 מאסימו
 ליאיר ר' אדומו"ר וכו'מהרגה"ק
 יצ"ר מחסטראווצא הלוייחשל

 שארפחארז ורד ישראל ר' הרה"ג ע-י לירי)הגיע
 ז(טזעבר9

 לח' ניפול דמשו*ה ר"5 לזאביך לא()בנדה

 עצבין א1"א יהיהל שלא יכי
 ג"כ מות קודם דהא לפ"ז וקשהע"ש
 צ"ל וע"כ טמיאה, דל"ה לשמונהנימול
 הטעם זה גם א"כ לחי דנימול אחרטפם

יצדה
 דודשביל-

 א' מיעוט ה' שרמו עי"ש הק' באוה"ה )ח( ושמש. ובמאור הק' באוה"ח קולן)ן(
 ונשמע נעשה ישראל שא' בהגעה הפליאה בהקדם והנראה וכו' שבתבשמירת

 אל המשכן מלאכת על לצתתם השי"ת שהפקד ואעפ"י ע"ש. שם ברמב"ן וכןושמור זכוי דהיינו כמחשבה הוא 'שבת. שעיקר בסה"ק אי' תרומה. . לי ויקחו הקב"ה א'מיד
 נעשה ישראל כשא' ולפיא כמהשבה שהיא השבת את לדחוק בעיניהםיקל

 ע"כונשמע ואח"י
. 

 כדכ' המחשבה שהוא הרומה לי ויקהו הקב"ה א' מיד עיקר המעשה ימי
 ואע4*י ביש"י לומר אפשר ~וזה במחשבה. שהיא שבת והיינו 'וכו' תתנו תרומהראשית
 במחשבה שהוא תדחה אל '"שבת" "משכן המצוה."מלאכתן בזריזית וזרוזין רדופיןשתהיו
 ומתגרש ערכו לפי מישראל .כאו?א אל הקדושה בא בשבת גשת, אותיות ושבתועיקר.
 שממלאכת* .יותר ה' לפנ" מתבייש שבת .שע"י שבת* .למעט מיעוט אך וזה ה',לפני

 והבן.המשכן.
 קרואים אוה"ע ולא אדם קרואים אתם עמשארז'ל כ' דוד" "ניאמר בכןפרל)ט(

 יתיש בשמו פגם ע"ה ע-י אדה"ר והנראה מובן, אין לכאורהאדם,
 שגימט. הא -ואו האיוד

 יסה-

 גימט' שג"כ "ארס* .נק' וע"כ סא( בראשית בזוה"ק )יעי'
 ילקים בצלם שנברא אדם חביב אבית ובמסכת - עמת. אשר את לתקן*מה"

 היינ-
 ואהרון ומשה כו'. אוה"ע ולא "אדם" קרואים אתם . וזש"א ה' צלם שהואשאדם"
 שיכלו עד בא משיה אין כי )אדה*רז "אדם" בחינת נהם שכלילים פי' .מה ונחנואמרו

 .אדם* ומיתר וזששא .אדם* שהוא לשמי "לי" יעשה . שמה* וכדבי ..שבגאל הנשמותכי
 נשמה. יש אדם נוטר' אין הבהמהמן

 וכם'ש בראשונה . ואש מים נבראו וע"כ ראשיה. שההתלהבות קק י יבע אי*)י(

 התלהבות היפך בעצלות בא הקב"ה של שונא ועשו התלהבית. אש וכן המיםפחי
כדאי'



 מאסימוקהלתנב

 מבואר במדרש דהנה לנ"ל היום. גםיצדק
 ויתחזק כדי לח' מלין דמשו"ההטעם
 רש"י. מפ' וא"כ כחו יתחזק דב"חכוחו
 רוש אמר דבזוה"ק לשיטתו רישאולם

 שבת עלי' שיעבור כדי לח' נימולומשו"ה
 ר"ש פריך שפיר וא"כ עלי' יגיןדבשבת
 עלי' בשעבד מבתלז לח' נימולדילמא
 יגין שבת דמצות כיון אותו. ימולשבת
 אותו ימול לאה"ש שרהי' ואימתיעליו
 שלא כדי הטעם לומר ריש תיצרךוע"ז
 שבת דל"ה מ"ת קודם אבל עצביןיהי'
 כלל ל"ק שוב ואוכ ח"מ ששבתוב"נ
 כוחו שיתחזק - דצ"ל לח/ נימולודללה
 דטעמו נחמד דבר לומר נראה 'יהנה
 דתמי' עצבין או"א יהי' 'שלא כדידר"ש
 ונראה לח', נימול יהי' זה דמשוםטובא
 כדי הוא דהטעם במד' אי' באמתדהרה

 אולם סכנה ח"ו הי' דאל"ה כוחו,ושיתחזק
 כל דהא עליו יגין, המצוה דעכ"פקשה
 עורגנו .עליך כי וגמ' כמאמר סכנהמילה
 המצוה דמדום צ=ל אך מילה, זו היוםגל
 מצוה דשכר קיי"5 הא אך עליוידין

דרהמא
 בסה"ק דאי' לפ"מ אמנם ליכא,בה"ע
 ליכדת בה"ע דשכ"מ דאף אלימלךנועם
 בשמחה ,נעושין המצוה משמחתמ"מ
 -ואיכ עלמא בהאי גם שכר נותניןמזה
 עושין עדיין דמילה בגם' דמבוארלפ"מ

 מילדה דמצות י"ל שפיר וא"כבשמחה,
 צריך ול"ה יגין המצוה- של דשטההיגין

 הדבר ומעתה כוהן, שיתחזק עדלהמתין
 ואמו אביו הי' ראם ר"ש בדברינפלא
 שינין, מהמצוה שמחה ל"ה א"כעצבין
 כוונת וה"פ ח' קודם סכנה יהי' שובא"כ
 דשמחת ח' קודם דנימול דפריךר"ש
 הי' דמקודם כיון אמר וע"ז יגיןמצוה
 המדרש וטעם דר"ש ' טעם וא"כעצבין

 דתמוה מה בזה ומיושב יחדמתאומין
 כוחן שיתחזק כדי במד' טעם עלטובא
 לידה טמיאה אמן ראין היכא למהא"כ
 ח' קודם סכנה הוי הלא תיכףנימול

 טמאה אמן שאין דהיכא הד"נולהנ"ל
 למול מותר ושוב עצבין לוש א"כלידה

 רצריך  והא יגין מצוה שמחת בשכרתיכף
 )יב( וא"ש. לידה. דטמאה היכא לח'למול

בה"ע
נועם
מ"מ
מזה
לפ"מ

סימן-  דודיצביע-[
 להיות השי"ת מראה וזה עשו, זה . חדק כמשיחת עצל דרק תשא כי בתנח.מהכדאי'

 . כנ"ל. בחתלהבותתמיד

 אלקים וירא עהופ זצללה"ה מפרשיסחא _ היהודי הרה"ק נמ"ש  לפי  והנראהליא(
 אלקיכ שיש ידעו אז ב"י את ראה שכשהש"י אלקים וידע ב"יאת

 ותעל וע"כ ויזעקו וזששא שם, מציונין י' שהיי מלמד עה"פ ויל המהר"ל וכמ"שנעולם
 העבודה. 8ן א* אלשועתפ

 הביא לא המפ' טעם הנה)יב(
 .שב-

 והלאה השמיני מיום ביה דנ' לקרבן שצומה
 כל שהרי לשמיני שנתנה. מילה גדולה במד' דאי' .בזה. וארוחנאוכו'.

 יהיו שלא כדי לח' הוא דמילה ועפ'  לטעם ונ'.  ותיוג.  לשמיני, נימולוהשבטים
 ב' בין והחילוק כדלעיל. לקרבן דרומה טפ' ודעת שמהים. העם וכל עצבין..אושא

 מורה זה אין הגמ' לטעם זצ"ל. הכהן הירץ נפתלי מוה"ר הגה"ק בשם ראיתיהטעמים
 חשובות כורה זה המפ' וטעם ובו/ אויא על חוסה דהתורה אלא המצוה חשיבות5ל

 חשיבות שיש גדולה ודייק ית' שנתנה מילה גדולה המד' ומפ' לקרבן. שדומה"מצוה
 לז*4י דב"ח, כוחו שיתחזק כדי המד' טעם או הגמ' כטעם וא"ת לקרבן,*דומה

 כל
 לקרבה שדומה לח' שנתנה . ,בזה שיש ) לחשיבות כיונתם ובודאי לח' נמושהשפטים
 מצד לידה טמאה. אמו :  ארי . וא"כ וחבט . כל עם נולדה דתאומה במג' שאמריגןמגם

 רדומה מטעם לח' שניתנה הטעם דעיקר .גדולה" מ"מ אבל . לת' למול וצריךלנקבה
 לקרבן. דדומה מסעם לה', בימול ג"כ מ"ת ךקודם וע"כלקרבן;

הנלפ*ד



נגדרך מבסימןטהלת
 בשלוה לישע שמבקשים אלא לעוהיבלהם

 דאסו תמוה הדבר - )יג( . ענ"לבעוה"ז

 .להו סני מי עלמי תרי אכלו א4צדיקי
 ומדוע 'ע"ב. יוד ד' הורגזת בשמםכדאי'-
 ישבו אם ד' ' בעיני רע יהי' -כביבול
 אבל .)אב( בעוה"ז, גם בשלוההצדיקים

 הרג-שו שלא התורה מפרשי כל עלפלא
 שר4 בפירש"י. טעות- סאן שישלתקן

וצ*ל
 דודשבילם

 ברכות י'( י' )משלך הה"ד וכו' ברא, בראשית המד' בהקדם הניפ"ך א()יג[
 ואי' חמס יכסה רשעים ופי צדיקלראש

 בנם-

 נ' ליה. /ברכות ן
 ביכה קודם כאן ל"ע לבנ"א. נתן והאלץ לה' שמים השמים וכ' ומלונה. הארץלה'
 ברכה בלא העוה"ז מן הנהנה כל פפא בר חנינא ר'. א' שם ואי' ברכה. לאחרוכאן
 קנך -אביך הוא שנא: כח( )משלי או"א גוזל שנא' ישראל וכנסה להקב"ה גוזלכאייו
 שמים ברא שה' כיון ליה דקי וז':כוונת.ה:ך' ק"ב(, סנהד' )עי' ליב()דברים
 בהפ' תי' לכן מהקרעו. מעוה"ו להנות רשאים ובאיך כהקדש הוא א"כוארץ

 תחת להיות וקונה מהקדש פודה ובזה ?ה' שמברך משום צדיק צדיקי לראש"ברכות
 שמים קונה עליון ?אל אברהם ברוה י=ס. י"ר בראשית יצחק בתורת ופי'רשותם
 -רשעיכם אבל וארץ", שמיבם ,"ונס עליון לאל שמברך בברכתה פ"וארץ,

 וגזלן וכמסן היא פי' חמסי יכסה רשעים "ופי וז*פ כגזלן. הוי ברכה בלאשאוכלין
 ועי' תהיתו, . 'באלמת במרמה אחיך בא עה"פ המד"ר מש"כ ?"י ובזה בהקדש,ימעל
 שפירש"י נ' ובזה )יך( התורה. לחכמת  שצריך .מה במרמה עוה"ז. שלקח שהיינו ז"ל.ברש"י
 לעוה"ב . להם שמתוקן.' מה לצדיקים דיין לא הקב"ה אמר פי' וכך מהמד' איןז"י
 עוה"ז פודין כי בעוה"ז בשלוה לישב מבקשים הם, שצדיקים אחרי הקב"הואמר

 קפץ מסתם ז"ל רש"*. דהא ק' לפ"ז והנה לבנ"א. נתן "הארץ" ברכה ואחרמהקדש
 קאפיל יפקב שמואל מוה"ר וכו' פה"ד המפוקסם הגאון הרב לי והראה יוסף. שלרוגזו
 זצ"ל. מו"ר מדורי. שמעתי ביקוטים מזהב נחמד בספרו קאלושין, אבד"ק שליט"א.הכהן

 שהשי"ת אינו שהפי' הנעל 1*ל רש"י ד' על וצללה"ה מלובלין הרבי הק' רבינובשם
 בב' טוב להם שיהי' השי"ת .ירצה ל4 דמדוע בעוה"ז לצדיקים טוב שיהי' רוצהאינו

 לדורות כן ופעל אע"ה יעקב רצון עשה שהשי"ת בניחותא הוא הפי' רקעולמות,
 שלא כן באמת הקב"ה א' בעוה"ז בשלוה לישב רצה אע'ה יעקב שכאשריז.ש.א
 בשלוה לישב שפועלים פ" שמבקעים רק, בעוה"ב להם שמתוקן מה לצדיקיםדיין
 מסיים רש"י דהרי כל בעיני המות הי' יה מלובלין רבעו א' וכאשר בע.ה*ז.גם
 וא' משרשיסחא וצללה*ה היהורי הרה"ק אז שהי' שפ ואי' ז יוסף של רוגזוקפו
 וע"י במד'( שארז*ל )כמו ברזל של בשלשלאות למצרים לירד יעקב הי' ראוי כיהפי'
 גדול בכבוד בא עילז יוסף של רוגזו עליו קפץ בעוה"ז לצדיקים טוב שיהי'ושפעל

 רש"י פי' על להק' כוונתו שאין שכ' הק' באוה"ה ויעי' וא"ש, ל"ק ולפ"זיטצרים.
 חיים. אלקים דבריו כי ולהשיג1"ל

 פ" על זצוקלל"ה .מראדוימין ארי' יעקב ר' הרה"ק בשם בכ"י ראיתי וו;נד1)טר(
 הדברים השטן* "אפר אי' ובמד' וכף לא הקב"ה אפר הנ"לרשוי

 יסורים להביא מקטרג השטן ושליהם צדיקים בשאר מיתוקם במד' דשם ונ'סותרים.
 שהי" אע"פ ביעקב מדבר כאן אבל וכו: אלם א'( וטיוב כמ"ש בהשיית שיבעטוכדי

 מכמימן
 יעקב ר' מוט וכו' האמיתימהרהט
 קרטוב. אבדק-ק יצ"לשור

 אייגשיז( יונתן י' הרה"ג יד"נ ע-י לידי)תגיע
 מבקשים צדיקים ב'( )פ' ניפ,לרש*ל)וישב(

 אמר בשלושהלישב
 שכמעיקן מה לצדיקים דיין לאהקב"ה

השטן



דוד מבסימןקהלתנד
 מקור כאשר להקב"ה השטן אמרוצ"ל

 רבה בראשית מהמדרש הוא רפ"ידברי
 לא אמר ומקטרג בא השטן נא' ושםכאן
 יכון זה ומאמר ע"ש וכו' לצדיקיםדיין
 לתקן ומצוה לדידיה. ניחא דלא השטןאל

 בפירש"י.כן

 3הגמיכמן
 זצ"ל הנ"ל התורה שר מהרה"קעוד

 הניל( יריק ע"י לידי)הגיע

 הבור אל ראובן וישב כס( )פ'לישב
 הי' עסוק שם היה לאובמכירתו

 אביו יצועי שבלבל על ובתעניתובשקו
 תעניתו עליו יעכב לא כי פובן אינועכ"ל

 והרי הצאן. במרעה אחיו עםמלהיות
 ומה ונהרגהו לכו כשאמרו עמהםהיה
 נ' המקראות יפי )ובפיט מיומיםהיום
 לדעתי ויתכן )טז( אחד( ביום הכלשהי'
 דבתענית *ד ' ר' יומא בש"ס המבוארעפ"י
 דכ*ע כיון באוכיין להתעסק .אסוריחיד

 למינלי אתי נמי הוא דילמא חיישינןאכלי
 אצ5 לשבת להמתענה לו אסור ג"כולזה
 לנזירא אמרי' סחור דסחיר האוכליםבנ"ב
 חולין בש"ס אמרינן וכן תקריב. לאלכרסא
 בנ"א בב'ק*ז

 המכיריי
 האוכל אסור זא"ז

 אתי דילמא גבינה האוכל אצל לשבתבשר
 ליוסף מכירתם בעת כאן והנה ע"ש.למיכל

 ראובן לפ"ז והי' לחם" לאכול "וישבוכ'
 מהם לו לייך או מוכרת בתעניתוהעסוק

 הי* לא שפיר ולזה אליהם להתקרבולא
 שם.במכירתם

 מדכמימן
 זצ"ל הנ"ל התוהה שר מהרה"געוד

 מהנ"י( לידי הגיעעינ

 יגס העביים מאיץ עבתי מב כישם
 אותי שמו כי מאומה עשיתי לאפה

 פתר טוב כי האופים שר ויראבבור
 שולה יוסף דברי אריכות להטעיםוכו'
 כי מעתה האופים שר הבין האיךוגם
 התכהנת כי מאמרו עומק וניל ~ פתר.טוב

 כמו נבואה ממדרגת מדרגה ה"פתרונו
 וכתרגומו פתרונים. לאלקים הלא.שאמר
 כי יוסף והבין חלמא, לפשר ד' קדםמן

 יוסף שיכוון אפשר האיך לחשביפלא
 שורה הנבואה שאין מ המק מצוי הןוזה

 היותו ומלאכתו האדם מצד -הןבחו"ל
 והורש בעריות פרוצים עבדים דסתםעבד
 זה. ענן ספני במאסר לשבת נתפסבאהד
 אל ה' דבר הי' פי' במד' מבואראמנם
 בחו"ל גם שוב ה" ולכך בא"י הי'יחזקאל
 בי הפ' 'בזה שפ" חן לוית בס'.)ועי'
 . הגםאמרה

 בשם וואל אחרי ראיתי הלוא
 יוסף התחכם ולזה : זצ"ל( מהר*נהגאון
 ואמר גנבתי גנב כי לאמורוהקדים
 העבריים, מארץ ונגנב בעצמיותו, עבדשאינו
 מעתה אשר נבואה למדרגת שם זכהוכבר
 וגם בחו"י גם עליושורה

 פה.
 עשיתי לא

מאומה
 דודשביל[

 יום לפני וחשוב גדולה יותר עבודתו יהי' וא"כ יסורים יעצרהו לא כי יודעהשטן
 בכ"י. ראיתי ע"כ גבוה, יותר למדרגה שיבא כדי הקב"ה רק השטן אליו א'לא

 הק' ודבריו שלפנינו הגירסא מקיים יותר ולפ"ד זלל רש"י בר' לגרוס קשהויפענ"ד

 וכו' שערי ננעלו תפלה -ששערי אע"פ ע"א נש )ד' ב"מ במהרש"א כנ"ל. מהמד/אין

 וישב כמ"ש חלק בפ' כמ"ש באבותי כמו צרותי לי באו בשלוה יושב להיותכשבא
 בארץ ישראל וישב דיבתם. את יוסף ויבא וגו' יעקב וישב שנא' צער לשון אלאאינו
 בעוה"ז בשלוה לישב מבקש כשישראל במד"ר וכדאי' וכו' ישראל ימי ויקרבווגו'
 ז"ל בפירש"י העיר ולא ומקטרג השטןבא

 שכ'וכמו
 במלבי"ם. מש"כ 37י')טז(

 מהמדרש אין רש"י ד' אלא זכו" הקב"הא'
 כנ"ל.לעיל

הביא.



נהדור לבסימןקהית
 כי ואמר )ין( בבור אותי טמו כימאומה
 בעבור הי' בבור אותי ששמו מה .אדרבה

 נפשי ומסרתי מאומה עשיתי לא עשרזה
 בעריות לחטוא שלא בצדקתילעמוד
 יכוין כי האופים שר להבין מעתהולזה

 והבן. לאמיתתן חלומות לפתורהוא
. 

 מהמימן
 קליינער ז"ל יצחק ר' החסידמהגאון
 הגאון מרבו ששמע מהממלאווא
 מלאווא אבדוק קלינגער מהר"יהחסיד
 ~שדסו*ר הזקן י ה41 מרןמהרה"ק

 מ"5מררארסא

 דפוק סו-צ קליינעו דוד הרב בנו -נ ט עתי לידי)נשלח

 נהו וביכה פירש היא ה מ א פביומא
 הוא ובברסנירא ובוכין,פורשין

 והן לצדוקי שחשדהו ובוכהפורש
 למה וקשה עכ"ל. שחשדהו עלובוכין פורשיי

 אשרי הלא שחשדהו על ובוכה פורשהוא
 כה"ג על . )בפרט בג ואין שחושדיןסי

 מובחר ועי' וסהרה בקדושה מלא הי'אשר
 לפכי נכנס להיות ישראל מכלאנושי
 הנכבד והשם ישראל בני על לכפרולפנים
 בקדושה כה"ג פשי יוצא מפורשוהנורא
 בוכה שיה" לבו על יעיה וכו'וטהרה
 ותירץ אדם(. בני אותו שחושדין זהעל
 על כה"ג בכיית הי' זה דעל הק'בפיו

 וידוע לו. יזיק ח"ו אולי דזאתשחשדהו
 אדם על שבח אומרים דאם קבלהבספר
 הבורא לעבדות לו יועיל אזי צדיקשהוא
 לא דברים עליו יאסרו ח"ו ואםב"ה

 והפי' הבורא. לעבדות לו יזיקטובים
 ובוכה בהתבודדות פורש הוא ובוכהפורש

 בשלימית יהי' שעבודתו ד' לפניומהחזיק
 על פגול ומהשבת פסול שום יארעולא

 הוכרח שחשדהו' על הפי' וזאתשחשדהו
 בשלום שיצא ולהתחנן 15כותהיכף
 קליינער יצחק ר', הרב תירץ ושבזהעכ"ל,
 הנ"ל. -מלאווא הגאבד"ק קושית אתהנ"ל
 אלה ד"ה ז"ל ברש"י נח פ'בחומש
 והזכירו הואיל צדיק איש נח נחתולדות
 צדים זכר יוד( )משלי שנא' בשבחו'ספר

 כיוץ לרש"י דקשה היינו עכ"ל,לברכה
 אם) נ=מ לי למה נח תולדותדהזכיר
 והזכיר הואיל מתרץ להכי צדיקאיש
 אבל וניחא. צדיק, שהוא בשבחוספר
 באם זאת נמצא לא במשלי הלאק'

 צדיק שהוא בשבחו יספר אישיוכיר
 לברכה צדיק זכר רק נמצא שםהלא
 אבל להיפוך ובן יברכו צדיק יזכוראם
 הגה"ק הק' וכן צדיקי שהוא שיזכירלא

 במידין שיעורין למודו בעתממלאווא
 הנ"ל קלייגער יצחק ר' הרבואמר

 הזקן מהריי הנ"ל ששמע ספרשבדבריו
 קושיא ג*ב מתורץ זצוקללה"המווארקא

 על יזכיר באם אשר הנ"ל שלפי%
 גדולה טובה יהי' שבח דבריאדם

 בכל יו ויועיל ב"ה הבוראלעבודת
 כוונת זאת א"כ ברכה ויה"ענינים
 נח איש את והזכירו הואיל 1"לרש"י
 באם התנו צדיק זכר שנא' שהזבחוספר

 צריו שהוא לזכרון איש עלמזכיר
 ברמת. היא בעצמו זאת היינו"לברכה*

 רשעים מזכיר באם להיפך ח"וואם
 אדוש על שמזכיר בעצמו בזההיינו
 קללה חיא בעצמו זאת ח"ו רשעשהוא
 והזכירו הואיל נח גבי ג"כ ולהכיח"ו
 איש שהוא שבה היינו בשבחוספר
 :כר הנ"ל משלי מקרא וראיהצדיק
 ואש צדיק : בשם שמזכירו היינוצדיק

 ברכה.היא
מדור

 דודשניל[
 בעצמי  שידעו מהיאר בביי איתי ששמי מה כי מאימה חטא שלא יא" הביא)י0

 אותל הרגו היו הלא חוטא הייתי שאם הצדקשאתי
מדוו



דול סו.סימןקהלתנר

 שליט*4ע: אסדיר וחכמי רבני גדולותי מגלשוני ההדרוש" "קרסלו-ןמדור

 מוסימן
 כד( מ"ב )'יש'י' בט"שיתבהפטררת-

 יעקב .סה למש נתןמי
 בדרכיו אבו ולא לו חטאנו זו ה' הלאוכו'
 בדרכיו אביתינו אבו ולא וברש-יהלוב.
 חיי . פ' בזוה"ק שהק' ע"ד היינוהלוך,
 ולא ג"כ הול"ל חטאנו דנא' כיון קלדדף,

 ולא רשיי כ' ושפיר שמענו, ולאאבינו
 הזוה"ק קושי' תירצת? ובבר אבותינו.אבי

 ר"פ המנחה קומץ בס' מש"כבהקדם
 שער סו"ס בשמי . שנדפס מה ועי'דברים
 בהקדם נ"ל ועתה הפטוהת על רביםבת

 אפריון בס' הובא בשעה*ש השלה"קמש"כ
 ובעונות בחטאינו כי הכ' לפרש אמורפ')

 )דניאל לתרפה ועמך ירושליםאבותינו
 מיחסים שאנו ק' לכאורה .אשר סו.ט'.
 ולאבותינו השגגות שהם החטאים אתלנו
 לכאורה. כראוי שאינו .הקשים. העונותאת
 אבותינו כי הוא, שהכוונה ז"ל הואועי'
 הי' לא קיים ביהמ*ק סי' בימיהםאשר

 שהיו בשביל רק שגגות בהובילנחרב
 שכבר מעתה אבל נחרב לכך עונותבהם

 במהרה שיבנה מצפי'ם להיותנוגחרב'
 מעכבים הקלים החטאים גם הנהבימינו.
 הראי/ עליו מחבירו המוציא ע"דבדבר
 ירושלם אבותינו ובעונות בהשאינו כיוזה
 לו חטאנו זו וזש"א ע"ש. להרסהועמך
 קאי מניד חיינו אבו ולא שוגג, גםהיינו
 *בקהלת ועי' )יה( והבן. , אבותינעל

 ומזן ב' ס' נחמי' )ועי' יוד סי' ח"אדוד"
 מעט ובספרי סק"ב. תקפד סי' מגיאועי'
 בכל אי ל' נצבים בפ' כתבתי עה"ת,צרי
 נדחך יהי' אם וכו' הדיחך אשרהגוים
 ואף מ"ד( )כ"ו בחקותי ב3' וכןוכו'
 לא אויביהם בארץ בהיותם זאתגם

 תליא בהא דהא היינו וכו'מאספים
 הגלות וצרות בגלות היותם .דמשום
 מאסתים לא וכן לחטוא גורםוהמקום
 שפי' ע"ד וכו', הדיהך אשרבשביל
 וקח קטגור )יט( הס ליוהכ"פבפיוט
 וקת הקטגוריא שתשתוק פי' מקומו,סנגור

סניגור
 דודשסיע-ם

 שמיסר צדיקים דרך ה' יודע כי א' לעיל פי' גוים .רגשו למה ב' וטוויליםניח(
 מהם היסורים את וכו' ננתקה הגוים א' וע"כ עונותיהם לכפרהצדיקים

 ילעג ד' באמרו עליהם משחק ישחק בשמים יושב השי"ת אבל מהגלויה יצאו לאובזה
 קבלו כאלו להם נחשב בגלות שבהיותם קטן צער שאפילו פי' דין לשון שהואלמז
 תחת עהיפ תורה באור ראיתי זה וכעין בגלות. צער בחיי ששרוים ע"י גדולותצרנה
 השי"ת אבל לחוץ כיובאין שנראין ישראל עמו נדהי מקבז הספיר לבנת כמעשהרגליו
 עוה"ז צרכי ועל המחי' על מחרידין אנו בגלות כי וכו', מצוה לצורך שהוארואה

 ואכמ"ל. במהרה עלינו ירחם השי"תוכו'

 דרושי ובתוך ז"ל קודש לייביש ר' של בביהכ"נ  דרשתי תרפ"ט תשובה בשבתני~
 פשע מגיד מול יושר מליץ באין בהקדם לישראל המלצהאמרתי

 המון כי וירוע וכו/ קטיגור הס ליוה"כ ובפיוט וגו' ומשפט חוק דבר ליעקבתגיד
 יעקב לבית תאמר כה עה"פ ישראל. בשם ותגח וצדיקים יעקב. בשם מכוניםעם

 ישראל והוא אל ישר אותיות ריש כזה במילוי ר' כי בסה"נ איי כי לבנ"י.ותגיד
 הק' זצללה"ה מאפטא העשיל יהוש5 אברהם ר' הרהצה*ק והנה דאורייתא( רזין)עי'
 יעקב שמך עוד יקרא יא כ' הלא ישראל אלקי ולא יעקב אלקי בשמ"ע א'למה
 ואגדלה וכו' גדול לגוי ואעשך ד"א ויל ברשיי לך בפ' והנה שמך. יה" ישראלב"א
 חותסין בך ברכה והי' ת"ל בכולן חותמין יהיו יכול יעקב אלקי שאומרים זההומיך

ולא



נו דוד, סוסימןקהלת
 ויר"ש התורה מרגש אטומה ולבנו,להתגשם *מקומו" לסנגורך תקח טענה ואיזה*ניגור
 הגענו באשר מיה, גדולה סנגוריאואין הגיעו הגזירות גורם "המקום" כיהיינו

 האיומות. הצרות ע"י .כזה איוםלמצב ואוסר הצרות שמרוב עד ראשלמעלה
 וע"ד כ/ דרוש אהרון מצח בס'מבתל .אותנו הוכרחו ומצוקות והתלאותפרנסה

דחז"ל
 דודשביע-[

 ז"ל לרש"י הק' והנה אחר כמנין אותיות י"ג יש יעקב יצחק באברהם והנה בהםזלא
 אותיות 5"ד יהי' וא"כ שמיך, יהי' ישראל כ"א יעקב שמך עוד יקרא ולא כ'וא
 אותיות י"ג שחותמין חותמכן" "בך הברכה פ' וע"כ בכולן חותמין יהי' יכול רש"יע"ש
 שאעקר לא בישראל אבל וכו' עובר אברם לאברהם הקורא וע"כ באברהם בך אחדו'

 אותיות כ"ו יש יעקב אלקי יצחק אלקי אברהם אלקי שבתיבות ז"ל ובכהאר"ייעקב,
 ברזין מצאתי וכן וצללה"ה, מאפטא הרה"ק קשי' ומתורץ א"ש, ויפהנ"ל הוי' שםכמנין

 ב"ה הויי לשם מכוון יהי' לא שא"כ ישראל ולא יעקב אלקי א' ולפ"זזאורייתא
 שהוא .השם ע"י אבל *ישראל" נא יאמר כ"ט מספר ושהוא לנו שהיי ה' לויי פי'ובזה
 מרובים והצרכים רבות בצרות נכר אדמת ועל בגלות בהיותנו כי והנ' יעקב. א'יוחמים
 וממדרגתינו ממעלתינו ונפלנו יהתגשם הוכרחנו וע"ז אפים בזעת המחיה על טרודיםוהכל

 אלכסנדרי רבי תפלת אנחנו מתפללים אבל יעקב לבחי' ישר-אל, "ישראל" מבחי'הגדולה
 שאור מעכב ומי ך רצו לעשות שרצוננו לפניך וידוע גלוי. העולמים רבון כוחנובנל

 הצונך חוקי לעשות ונשוב מידם שחצילנו מלפנ.ך רצון ויהי מלכות ושיבודשבעיסה
 הדין יום בבא והנה ע"א(, ע"א בקידושין ז"ל רשה )ועי' 1"1( ד' )ברכות שיםבלבב
 ועסקו משאפ תחוו ורובצים גושיו קרוצי יצדקו ואיך בנ"א, יפקד עה והזכרוןהנורא
 הקטגוריא והנה וכו' עון מלאי ואנו וכו' בו .אין ראש ועד רגל ומכף שעהבחיי

 וצועקים יעקב בבחי' ונשארנו ישראל מבחי' הגדולה ממעלתינו שנפלנו וצועקיםנתרבה
 סנגור* לוקח קטגור" "הס הקטגוריא שתשתוק אנחנו מבקשים וע"כ ביעקב"1"פשע

 יעקב. .בבחי' נפלו המר גלות שע"י סנגור. ממקומו לקטרג שיצא ממקומו פי'*מקומו*
 באין וז"ש סנגוריא כך מזה אחד כנגד וי"ג כ"ו גימט' הן השלם השם .יעקב"וע"י
 יעקב לבחי' ונפלו נתגשמו הצרות ע"י כי ביעקב פשע פי' פשע מניד מול יושרמליץ
 בבתי והם נסוגו. הקשים צרות ע"י פי' הקשים דברים נידין מל' כדרז"ל "תגיד"ע-כ
 תקם הקטגוריא מזו "מקומו* סנגור וקח קטגור הס ועתה ליעקב" "תגיד לזהיעקב

 שיעבור והגלות הצרות אע"ה יעקב שראה וישראל" נכתב לא שע-כ שאדרבהסנגוריא
 דוקא יעקב בשם שלם השם כי קטגוריא יהי' לא ממדרגתם, ויפלו בניו ישראלעל

 ליעקב. דבריו מגיד כץ )קמ*ז תהילים וכדכ' ישראל ולא יעקב" "אלקי אומריםוע"כ
 לאלקי משפט היא לישראל חוק כי ה'( )ס"א ותהילים לישראל. דווקא ומשפטיוומשפט
 הקם. את ואכלו כדכ' ט"ו ביצה וכן מזון פי' לנערתה וחק ט"ו( )לן ובמשלייעקב.
והיינו

 ע-
 נשארו הם ובמשפט נתגשמו וע"כ לישראל הוק כי ווה והגלות הפרנסה עול

 שע"ר יעקב" *אלקי "משפט" .מקומו* סנגור וקח קטגור הס א' וע"כ יעקבבבהי'
 שלא יעקב אלקי יבין ולא שם וכדא" ישראל. אלקי ולא ריקא יעהכ" .אפקיאומרים
 בכל ושמרתיך עמך אנכי ליעקב הקב"ח שהבטיח דוקא יעקב אלקי כ' ,חעיכיבינו
 יאר והשיית יעקב. אלקי יבין ולא על השלה-ק שפי' כצאהי שכן ושמחתי תלךקשר
 בית קראו ויעקב יעקב' הכית כרכ' מצפים שאנו טלישי בית נגד שהיא שם.וגהיל"ס יעקב- .לאלקי והריעו ה'. נאום ביעקב פשע ולשבא נואל לגיון ובא כתורתו*וגי

 13. סי' דור קטלת בספרי עי' או"א. ב"ב מצפים שאנו הביתוזה
וכן



דוד סוסימןקהיתנח
 וידוע גלוי רבש"ע י'ז( )ד' ברכותדהז"ל
 וכו' מעכב ומי וכו' שרצוננויפויך
 קושי' לישב נ"ל ועד"ז מלכייתושעבוד
 והמקים בגלות דירן רגבי הנ"להשלה"ק
 אבותינו ונגד שוגגים, נחשביםגורם

 והבן* מזידים נחשבים אהמתמ עלבהיותם
 מב(. ד' רב צבא בס' )ועי'.

 סומימן

 ק לצר אחד קדה כ( פ )א"י רבמי
 כשיצא נח וכו' נח זהולרשע

 הי' ולא ושברו האשי הכישו התיבהמן
 ובו: תחתיו בנו ום והקריב להקריבכשר

 כשיצא המד' שי לדקדק ישולכאורח
 בהיותו הכישו הארי .והלוא התיבהמן

 בתנחומה כמבואר עוונותיו כשאיחרבתיבה
 יוסי ב"ר ר"א בשם דארוי פ"ט נהפ'

 הארי את לדון נח שהה פ"אהגלילי
 וישאר שנא' צולע ויצא האריוהכישו
 להקריב בשר ה" )יט( ולא וכו' נחאך
 היסורים נח קיבל דמקודם י"ל אכןוכו'

 לא וכאולי בנה. כלל הרגיש ויאבאהבה
 בצאתו עתה דייקא רק דבר. עמונעשה
 שנעשה מה הי' צערו עיקר התיבהטן

 והוא והבן. להקריב יכש ואיננובע"מ
 וכו' ויראו ט"ב נ' ויחי .)פ' רש"ינעין

 דמ"ג בברכות וכן קורבם. שהי'רישף

 קודם דהי' אף וכו' אחרונה קריעהוקרע
והבן.

 מיכלזאהן יחזקאל צבידברי
 ווארשא. דפה. הרבניםבועד

 תהילים. עי שלום נתיבלת כ"יספר
 לו ד' יחשוב לא אדם אשרל 5ב(ושם

 רמיה. ברוחו ואיןטון
 מעביר יט )ר"ה מחרז"ל עפ"ייבואר'
 ע"ב4 )פ"ו וביומא עי"ש. ראינתראשון
 ג4 לו, מוחלין וב' פ"א עבירה אדםעבר

 מהלי פ"ג רמב"ם )ועי' לו; מוחליןאין
 ולשון. שם. ולח"ג ומר"מ ה"ה(תשובה

 א/. שמעביר שאחר כיומר א' א"מעביר

 זלל'ה האר"י מכתבי וידוע א/ הב'נעשה
 ג4 דבפעם בחקותי פ' נחל בערביוהובא

 קליפת. תוך אל ורוחו ופשוממשיך
 האר"י בשם שפי' מה ע"ש ר"ל.העבירה
 שקר. משפת נפשי הציללה זללהההקדוש
 וכל "וקרי בשם נקראת הקליפהשכללות
 כח. מוסיף עבירה אדם שעוברפעם

 המילוי "שקר" האותיות ומקבליםבקליפה
 בפעם' והיינו רן*ש קו"ף שיין כזה,דהיינו

 כ"ו, גימט' ומצוא יוד ואו יוד נתמלאב'
 בתוך. אתם השוכן השי"תשכביכול

 שלא להציע כדי שם כבקשיםטומאותם.

 נכנס. שבנו שרואה המלך כמו -ישתקע

 שלא כדי שמה ומקדים הזונות, ביתאל
 לצאת יוכל לא אוצר ברשת הבןיתפס
 -נ-פ-ש. הוא המילוי ג' ובפעםמשם.
 משפת נפשי הצילה וזה נפש.אותיות
 יחשו לא אדם אשרי' וזהו עכ"ד.שקר
 מלעסו עכ"פ שנמנע כלומר טון. לוד'
 א א' מעביר הקב"ה וממילא ג'פעם
 רמי.ה* ברוח"ו ואי"ן טעון. יחשובולא

 מחמימן

כי
 ד דושביעזם

 יפס"ים י*ז( )דן ר"ה כד"" הו מיעיטיו ורקיו א3י1 הלא יי5"ד שם ביאתחנו רכן)כ(
 ם נט )ד' ב"מ בגמ' דאב והנ"ל לו מאין אד שנא' צולע שיצא אד)ד"ה(

 .ופירש"י וכר נשרף א' ר"א עיניו. שנתן מקום שבכל היום באותו הי' גדול אךתנא
 ול"ה במכה שלקה 2וכ נח אך וישאר א"ש ולפיז ע"ש. גדולה מכה גדול. אךז"ל

 בעלמא אשתארו דלא למעוטי אך )סט( בזוה"ק הוא וכן כנלפ"י. וכו' להקריבכשר

 ויקרר עי' וכו' ארעא ליה דאכיש הוה תגיר א' 'וסי ר' בהיבותא ודעימיה נחבר

 דאר* דמנ*ל ק' אך ל"ז. שוה64 תהקמ"ז. נ"כ שמעוני ייקוט ול"ו: . פ"ל ברירפ"כ.

 ואככ*ל. בפ"י והובא בבתיי ע" מנונותיו איחרו למה ועו*קהכהו
ואכמ"ל



נטדור מססימןקהלת
 שקר לקליפת נכנסים ורוחו נפשו איןכ*

 )כא( והבן.כנ"ל

 - נאמימן
 ימי ומדת קצי ה' ןשרדלענל לט(ישם

 אני, חדל מהואדעה

כי  דודשביש[
 אדם אשיי חטאה כמיי פשע בשיי אשיי משכיי לדש ידיד= "תהלה בספריע4ה

 את תוכיח הוכח קדושים בפ' רמיה, ברוחו ואין עון לו אב יחשובלא
 נך הנשמע דבר לגמר שמצוה כשם מה( )ד' וביבמות חטא. עליו תשא ולאעמיתיך
 והק' מפנו והמקבל למי להוכיח תוכיח הוכת מדכ' נשמע שאין דבר לומר שלאמצוה

 דהדרשות הפ=ו בס' ותי' פעמים, ק' אפי' תוכיח הוכח מן דרשינן דבעלמגהמהרש"א
 להוכיח שייך הוא והאיך שוגג. שהוא חטא עליו תשא ולא בקרא דקדקו דהמפ' א'המה
 מאהבה, וכאן מיראה כאן ומשני כזכיות לו נעשית שזדונות תשובה גדולה ר"ל א'יבא איני כו' כשגגות לו נעשית שזדונות תשובה גדולה אר"ל בפי' דבילמא ופי' שוגגעל
 פשע אין היינו מכופר מעט ומיראה מיראה, תשובה שיעשה לחבירו מוכית אדםואם
 צריך רק עודן אוכיחנו ולא בכך דדי אי יאמר לא וע"כ חטא.  עליו נשאר עדיין.אבל
 כולם רק עליו נשאר חטא שום אין ואיי מאהבה תשובה שיעשה עד ויהוכיהולחוור
 אך קונג. אפי' ישאר שלא "חטא* עליו תשא ולא עד, תוכיח הוכח וזש"אזכיות.
 לומר שמצוה רכשם ועכ%"ל מאהבה תשובה שיעשה הראשוז בפעם הוכיחו לאמדוע
 וםגרח מאהבה תשובה שיעשה בגדר עוד ל"ה הא' בפעם וע"כ וכו' כך הנשמעדבר
 וברשא חטאו עליו תשא "ולא פאהבה ולהוכיח להזור צריך וע"כ מיראה להוכיחו4"

 המזמור בזה ויש בשלהוק והובא אמרו תורגמן ע"י משכיל בו שנא' מזמור כלארז"ל
 ינהג האיך. ותוכחת ומוסרים מידות וכמה אדם, שיעשה התשובה על רבהתעוררות
 נשוי .עשרי והוא המוסר זה הבריות לכל להודיע מתורגמן עליו עמד וע"כהאדם.
 בתשובה שהוכיחו הא' ובפעם לחבירו, אדם הוכיח שאם וכלו' מזיד ל' פשעפשע*
 לא וע"כ חטא עליו נשאר עדיין אבל פשען לנשוי אשרי וזש"א מכופר ומעטמיראה
 ישאר שלא חטא עליו תשא ולא עד חוכיה רק עוד אוכיחנו ולא בכך דדי אדםיאמר
 ותהלותיו אשוריו ארם' *אשרי כן עשה ואם חטאה' "כסוי שיהי' וזש"א שוגג4פ"
 מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל כי עון )דייקא( לו ה' יחשוב" *שלא אדםשל

 אי' כלל. וחטאיו עוגותיו לו יהשוב לא לעשות שמחויב מה שעשה ולפי וכו'.נתפס
 המשחית סתנרש ואז רוחי, אפקיד בידך ויאמר לילה בכל להתודות צריך האדםבסה*ק
 הנשמה על מתמיה התורה ר"ל תחטא כי ונפש עה"פ בזוה*ק א' שכך מחטאיו.ומנברא
 צדיק תהי אוהה שמשביעין אלה קול ששומעת כיון שתחטא, ממעל אלקי חלקשהוא
 שלא וזשהיכ עתג ונשח יתודה שלא יגיד לא ואם ושתורה, תורה וע' רשע תהיואל

 ב"ה. כנלפענ"ד *רמיה* בנשמתו ברוחו* "ואין עון יו ה'יחשוב
 א' רגע אף מהשיית שוכח ה" שבאם א' זצללה"ה הק' דהבעש"ט נלע"ד י,ן"א.ב(

4*
 מהשבתו מפסיק אדם' .כ-אשר פי' אדם* *אשרי בנ"ה( )עי' עון לו הוא -

 רמיה'* ברוחו ויאין אזי עוד א"ע וישמור א"ז יבין וכאשר עוזי "לו ה'". יחשובוולא
 רוחא ליה יהבין זבח דבעירא מסיטרא נפשא ליה יהבין איתיליד כר נש ברבווה"ק

 טהורות( אמרות פעיי רמיה. ברוחו ואין וז"ש רוחי אפקיד בידך כדכ'כו'

שש"י

 של שנותיו רוב שעברו כל מאחו"לוידוע
 אב5 יחטא. שלא לו מובטח בקדושהאדם
 נספה יש דלפעמים ה'( )חגיגהארז"ל
 למאן ניתוספים והשנים משפט.בלא

 והוא ענים שהוא דהיינו במיליה,דמעביר
 ~וקיים. קבל הוי יד( )סנהדרין מאחז"לע"ד



 מטסימןקהלת

 בעיניו ואפל ושפל ענו שהוא -מיכי
 ז"ל פירש"י עי' ימים לאורךמתקיים
 והנה בעליה. מקברת הרבנית כישם.

 וכדאמר מאוד עניו שהי' אעפ"ידהמע"ה
 לא אבל איש, ולא תולעת ואנכיאנפשיה
 שאמר רעה"ש משה למדהגתהגיע
 לא הענודה, תכלית שהוא מה""ונחנו
 תולעת. כדוד ולא ואפר" "עפרכאברהם

 -כקומר איש ולא תולעת 'שא'.ואנכיוזה
 ממש עפר כזוחל בעיני שנחשבתיאמת
 אדם "אדם" חרפת מ"מ אבל אישולא

 שאת וכלומר נעשה דוד (~ברהםמטריקיך
 ,פאני אדם" "חרפת וזהו מהשהפחות
 ולא ואפר עפר ואנכי -,וא' מאברהםבוש

 ומכש"כ חי' לבעל אפי' עצמוהחזיק
 שא' ממשה לבי שברה וחרפה נכלםשאני
 ומדת קצי ד' הודיעני ואמר מה".קונחנו
 יתוספו ולא יקום כן כי - ואדעה -ימי

 יודע כלומר אניע "חדל .מהי כישנותי,
 ענודה לסדת הגעתי שלא בעצמיאני

 וא"כ מה מדת חדל ואני "מה"שלבחי'
 שמוסיפין כמו שנים יוסיפו לילא

 בעיניו נחשב שאינו במיליהלמעביר
 כמידי ואני' במיליה, ומעבירלכלום
 רק עצמו, מחשב אינו בעולםדאיתיה
 כבר אם לידע בזה ורצה כלום,בלא
 יחט~ן שלא ומובטח שנותיו רובעברו
 ל'( בשבת שבע"י יעקב בגאון )עי'עות

והבן.

 נבם'מן
 בשרי לך כמה נפשי לך הוכלאה סג(ישם

 ציון ומצד' מצ"דעי'
 ויש במקרא, דוגמא .כמה" למלתשאין
 כמהין בדחז"ל תרגום מישון שהואלרמז

 ד*מ( ברכות )עי' קיבו דמאויראופטריות

דוד
 מ"ב מארעא,' כררבו דמחויואעפ"י
 לך צמאה ו?ש"א מהאויר. יניקתםיוננתם
 ממעל אלקי חלק רוחנית שהיאנפשי,
 מן עפר שהיא בשרי ואפי' כול,כב

 שיונקיסל הללו ככמהין לך" "כמההאדמה.
 אוכל שגופו שאעפ"י כלומרמהאויר,
 כדי רק היא אבל מהארץ ונהנהושותה
 דמאוירא ונמצא לעבדך נפשילהחיות

 שגם הספה"ק וכמש"כ קרבי.-מרוחניות-
 להברות כדי מחכוין אם ומשתהבמאכל
 אכילתו נחשבת השי"ת, לעבודתגופו

 שמים ולחם לש"ש, רוחניותכעבודה
 )כבימתקרי.
 ננמימן

 על והנחם מתי ער ד' שןבדן צ'()שם
 מאחז"ל ידוע .עבדיך

 וא' יום כל עליהם מתחרט הקב"הג'
 שברא על ומתנחם מתחרט שכביכולמהם

 שבזמן וארז*ל הרעותי. ואשר דכ'היצח"ר
 נקראים מקום של רצונו עושיןשישראל
 מקום של רצונו עושין שאין ובזמןבנים

 שכביכול ד'" "שובה וזש"א עבדים.נקראים
 כביכול כמתחרט תשובה ועושה,שב
 עבדיך* על שוהנחם עד מתי".ועד

 אין ידו שעי היצה"ר בריאת עלשתנחם
 שבענו ,עבדיך" רק בניך נקראיםאנו

 שתגאלנו בגאולהו כלומר חסדך,בבקר
 בבחי' תסיך ונשבע הגליות.מלייות
 תעביר רודתה ואת הגאולה שהואבקר
 ימינו. בכל ונשמחה נרננה ואזמה"א
 כי הבחרות ימי גם לטובה. שויםכולם
 שבימי הבהמיות ותאות יצה"ריבטל
 והדרך פעלך "עבדיך* על ויראהנערות,
 הכל יעשו שאו כלומר "בניהם"על

 כי "בנים* למדרגת ,עבדים'ממדרגת
הכל

 דודשרביע-(
 מקאמיו משה י' מפו אדמו"ר יפי' דמייז. יי ואיו תאיה ל' פי' ז"ל ררש"י)כב(

 ענ"ל לה דוטה שיהי' בעולם כלל דמיון שום אין התאוה זאתזללה=ה
 )מנ"א כג( )תענית מ"ר( פ"א פיאה )הר"ש נה(. )נדרים אי' כן ינקי סאייראידפה"ה

 ד'(. ס"ק רעדאו"ח
ונלפעניד



,מאדוי נץסימןקהלת

 תיבת ושיעור ב"ה ערצש"מ יהיוהכל
 נג( )יחזקאל .פילגשיהם" תיבת כמו"בניהם"

 והכ' ע"ש. פילגשותם כמו ז"לשפירש"י
 )כג(. ודו"ק שלהם. בנים מדת כלומרבניהם

 נבסימן
 שספר אליה כי אסות לא קי"ח()שם

 כלומר )כך( יהמעשי
 ח=ו רשע ,שאהי' עד אחטא שלאהצילנו
 כי בעת אמות לא וזהו סח קרוישבחייו
 אל"כ כי ב"ה יה מעשי אספר ואזאחיה

 לספר, לך מה אלקים א'ולרשע
הדרושה

 דודשבין-
 ועד דלעילא אתערותא והיינו אליני שנב רבש"ע ה'" *שיבה רנלמענ"ך)כט

 רצש"מ שיעשו דלתתא אתערותא היינו אלי. שובו תאמרמתי,
 שרצוננר יצה"ר שבראת ע"י .עבדיך" שהם עבדיך" על .והנחם רק *בנים"ויקראו

 )ע"א(. קידושין )י"ל בברכות כדאי' מעכב שבעיסה שאור אלא רצונךלעיוות
 מדוכאים: האגשים וושדהמע"ה ערצש"מ אין בבחי' הם עבדים מילין לאלקי,3ןךב(

 להם תן רבש"ע להם. אין וקמח ופרנסה צואריהם על גלות זעולביסורים
 בדת לפניך לשוב כח להם ויהי' הדעת הרחבת להם ויהי' מחסורם וכלפרנסה

 "עבדיך'. שהם על והנחם מתי, ועד ה" ושובה ועכשיו שליסה,ובתשובה
 מצותך כי עבדיך, בקש איבד כשה תעיתי )קי"ט( תהילים בהידם נראדה וקטרךג(

 במשל - זצללה"ה נ"ע ממעזביז ברוך ר' הק' מרן אדמו=ר ופי' נוכחתהלא
ן את יחפש הולך תיכף עצל אינו בעה"ב אם מאדם שה נאבדכאשר  וכ"ז השה, 
 שנשכח, עד ימים כמה יתמהמה העצל .אב5 בעה"ש של קול את שכח לאשהשה

 דהמע=ה, ותש נאבד, והשה השה קול נשכח מהבעה"ב וגם בעה"ב של קול השהמן
 שלא כ"1 שכחתי לא מצותיך כי עבדך' *בקש לזאת אופר" .כשה ה' ממךתעיתי
 מכל נשכח אהי פן מה זמן על אותי כשתעזוב כי לחתורה היא קולך אתשכחחי
 אהין פן אותי כשתעזוב כי עיניך תעלים מתי עד ה'" *שובה דהמע"ה וז"שוכל.

 עבדיך. על והנטם וע"כ מכל,נשכח
 כי אמות" "לא וז"ש נשמה בלא כגוף והוא חיות ביא העובד הוא מת בחלי)כד(

 עצמותי כל בחי' ובחיות בהתלהבות הש"י את לעבוד צריך האדםאחיה,
 יה. מעשי ואספר וכו' מיתאמרנה

 מארז"ל על זצללה"ה מקאברין משה ר' אדמו"ר מרן מ"ש בהקדם נלפע*ד ר,נרן6ב(
 מינו דער כחיה, ויך נענען ויי מאס בדבר מתים קרויים בחייהםרשעים

 זענען זיי וואס מיס דער חיים קרויים במיתתם צדיקים מתים. געריפען 5ז זייןעיעז
 והבן. אחיה כי א"ע אמות לא וז"ש חיים. גערופען ז% ווערען ממיתזיך

 כ** בשריים חיים אינם הצדיק שחיי נודע זצללה"ה הרז"ש כ' נלפע"ר ןן3רךג(
 באמונתו וצדיק כ' באמונה כי ואהבה ויראה אמונה שהם רוחנייםחיים

 "חיים: *מצא וחסד צרקה רורף נ' ובאהבה .לחייסן ה' יראת כ' וביראה חיהן*
 והבן. וכו'. .אחיה" כי אמות לא דהמע*ה וזש,א אהבה. הואוחסד

1נ927ג"ד

 גגסימן
 , דרך תמימי *~שרל קיט()שם

 תורת אחו"ל ד/בתורת ההולכים-
 דרך והנה בן קדושין )עי' דרךאקרי
 למקום, ממקום הולך האדם אם הארץכל

 בדרך הליכתו אין אבל הנלה ג"כנקרא
 מחוז למקום וכיגיע אלא הנרצה,התכלית
 ורק לגופו נצרך הדרך שאין נמצאחפצו.
 יכול הי' ולו אליו, והמגיע שהלךהמקום
 לילך. טורח ה" לא למקום ממקוםלקפוץ

 התמימוו-? הוא אשר וחתכליתבדרך,



דרך נגסימןקהינהסב
 אשרי אבל הדרך* איננו לוהדרושה
 ד' בתורת ההולכים ודרך""תמימי'
 כי תמימה, דרך היא תורה שלוכדרכה
 וההולך הנרצה, התכלית היא בהההליבה

 באמת והוא חפצו. למחה הגיע כברבה
 כש"ס, הוא ב"ה שהנותן כמו סוףחין

סומן  דודשביכם
 אתה כי ההסד ה' ולך ה*ט. )פ"א קידושין הירושלמי בהקדם ףנלפענ"ך)כה(

 דידית מן ליה יהיב את ליה, לית ואי כמעשהו לאישתשלם
 ברכות בגמי אי' מובן. אין ולכאורה כמעשהו אלא כ' אין מעשהו סנהדריןיבירוש'

 תורה משום אי קצבית אמאי איל בכי דקא חזיא ר"י יגביה - על חלש ר"א)ה(
 זצללה"ה אייבשיץ יהונתן הרבינו והק' הממעיט, וא' המרבה א' שנינו הא אפשתדלא
 כי ולמדת ולא והגית דכ' יען בראשית פ' יצחק בתורת ותי' בקרבנות, היא זה"א

 העוסקים עם המון כל ע"כ עכ"ל. אה"צ שתלמוד ותהגה* שתעשה מה .בכלכוונתו
 נפשם שמוסרים שלאחר כיון יהשי"ת עובדים המה וכדומה במסחר הומןובהבלי
 משלימין או בתורה ועוסקים לומדים ואח*כ בנפשם, יביאו לחמם כי עוה"זבעניני
 הנעשידע למצוה הכנה הי' שהכל העסק כל נזדכך עי"ז בניהם את למלמדיןונכר

 מהנטפלים הכל א"כ מקודם שעשה ההתפעלוה בלתי געשה הי' יא שהמצוה כיוןבסופג
 לעסוק והיצרך פרנסה דוחק לר"א דהי משום קבכית אמאי לר*א ריי וזש"איהמצוה
 בוו .והגית עושה אתה אשר בכל כוונתך והנה תירה. בלא הזמן מאבד והי'במו"מ

 אנסני למען עה"ח ויל אהרן משה ר' המפ' החסיד מאוז שאמרתי וכמו הכל שכר 9ך1יש
 יהגה אם עוה"ז ובעניני לעסקיו שהולך בשעה נסיון עיקר פי. לא אם בתורתיהייך
 הקב"ה חסד כי וכו' אתה כי חסד ה' ולך הירושלמי .א"ש ולפין לא. אם בתורתיאז
 תשלם אתה וכי עושה אשר בכל בתורה יהגה כוונתו ורק במו"מ בעסקיו שעוסקשוף
 מחסדי הדמיון בכף פי' "כמעשהון אלא כ' לא מעשהו הירו' ודיק כממשהו"יאיש
 ה" שנשה מה שכל יען הקב"ה של סעשהו זה הי' כאלו טוב שכר לשלם"שם
 אבל עוה"ז בדרכי *ההולכים* דרך תמימי אשרי דהמעוה וזש'א והבן: לעיקרטפל
 תשלם השי"ת לעסקיו שהלך שבעד דרך תמימי נק' וזה ד'* "בתירת יהגה גם,םם

 עדותיך, אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתי נט( )קיט תהילים סי' ולפ"ז"כמעשהוו.
 אל רגלי אשיבה "השבתי' ההברהחם עוה"ז בעניני היינו בדרכו עסתו בשעתשאף-

 אף *דעהו* דייקא לדרכיך" בכל ו( )ג' משלי 11"פ רגילותה. מל' )רגלעדותיך/
 והבן. למעני. עסוק עוה"ז בעניני  עוסקכשאתה

 ס'5 דבי "'" "'ע עף ביי שב" מ5'ם יי וי, י"ביה5 י י'יבוששית

 יותר לאדם לו שיש מה יותר הא בכל ברוך הי' האיך כן לא דאי כל לי יששא'
 ואינו ההסתפקות מדת לו שיש מי אבל רוצה. מאתים מנה לו שיש מי כי לוחסר
 יומם בו והגית מצות מקיים הפרנסה עבור לו שצריך מה כפי רק בעסקיועוסק
 1.ק במוים לעסוק מוכרח והאדם בריותיו עם בטרוניא בא הקב"ה אין כיולילה;

 טפשאי בבלאי כהני לא ומצות בתורה לעסוק ביכלתו שיהי' כדי שעוסקשיחשוב
 אשרי אבל עוד במו"מ לעסוק בריאים שיהי' דאכלו ס*ז( וביצה בנהמא נהמאהאכלי
 ע"ע הירושלמי יובן ולפ"1 מ/ בתורת יהגו אז ונם בעסקם *ההולכים' דרךתמימי

פרג

 ולעולם בה, דכויו בה והפוך בהוהפוך
 תכליתית הליבתו ולעולם הולךיקרא

 )כה( והבן. דרך,ותמימית

 הלוי.פייגענבוים שסף שלרםהק'
 וואלין פלך לאקאטשאבד"ק



סגדךך נדסימןקהלת
 נרסימן

 יוסף אב,תיכם אלקי 127 דברים(נפ'
 פעמים אלףעלינם

 פירש"י לכם, דיבר כאשר אתנםויברך
 קצבה נותן אתה ישראל שאלונ"ל

 יברך ה' אבל משלי זו א"ללברכותינו
 הלא המפ' שאלו כבר קצבה. בייאתכם
 יברך שה' כיון מנה סאתים בכלליש
 )3ך( לברכותיו. צריכים למה קצבהבלי
 בחק"א עפמשש נ' וכעת בזה, כתבתיוכבר
 על זצללה"ה מלובלין הק' רבינובעם
 וכו' ולישמעאל ע.פ במדרש שא'מה

 יצחק את אקים בריתי ואת וכרשמעתיך
 חם האמה מבן נלמד הגבירה בןבאן

 אקים בריתי ואת ק"ו ומעתיךלישמעאל
 ללמ.ד צריך למה מובן שאין יצחק,את
 כ' בפירוש הלא בק"ו וישמעאליצחק
 וכו' תשמעו אשר הברכה אתבתורה
 זכאים ישראל אין אם נצרך שהקוואמר
 מישמעאל הק"ו מידת ע"פ נושעים מ"מב"כ
 גריעיבם שהם שמעתיך לישמעאלשאם
 יצחק. את אקים בריתי ואת ק"וורבה.
 חז"ל כמוש הדעת מצד בא ק"וזהנה
 שוה שכלו עפשי מדעתו ון אדםק"ו
 וידוע מהקל. החמור ולומה קל, וזהחמור
 כסו הדעת בחי' הוא שמרע"המסה"ק
 וא' וכו' ה' כי לרעת הראת אתהשנא'
 שנא' והודיעם לך י"ל טובה מתנהמזיל

 שזהו במק"א )וכתבתי ה' אני כילדעת
 מבהי' "מדעתו* א' יום משה הוסיףענין
 התורה, שניתן טרם להוסיף שדרשהדןת
 הם דברים והג' הדעת מבהי' הואק"ו

 שיבר וכן ההון מצד האשה מן.פרישה
 מצד א' יום ודיסיף ק"ו מצדהלוחות
 דלאו התוס' כ' שזה כמהר, היוםדרש
 כתבו דסהוק וק היא, גמורהדרשה
 מצד בשבת יהא התורה שנתינתשרצה
 אני כי לדעת 2א' וכבשבת הדעתבת"
 במתנת משה ישמה מנאת בח" והיאהי:
 מרע"ה ובהוכיח כאן ולכז ואבמול.(חלקו
 אשא איכא להלן א' וג'כ ישראלאת
 לא א"כ וריבכם ומשאכם שרתכםלבדי
 היינו משלו, אוחם גירך ב"כ, זכאיםהי'

 אב הנ"ל. הק"ו מצד שלו הדעתמבתי
 גריתי ואת ק"ו שמפתיך,לישמעאל

 ישראל על ה' שיוסיף יצחק אתאקים
 בעת ה' אבל כ"ש זכאים כשאינםאפילו

 יברך ית"שן מלכותו ?ייבםשתקבלו
 וע"ד קצבה. מבלי לכם דיבר כאיוראתכם
 במילאו ודעתי .מדעתי" היינו משליהרמז
 ולכן אלף. בגימט' יוגד תי"ו עיוןדי"ת
 י"ל הנ"ל ע"פ כנ"ל.( פעמים אלףאתכם
 לראש צריה הי' באיכה המד'דברי
 פשעיה. רוב על הוגה ה' כי שליאוביה
 וב ר על תשל מגן על יכול הוגה ה'כי

 א דינ קוב"ה עביד וכי מובן ואיןפשעיה,
 הנ"ל ועפ"י טגן. על להעניש דינאבלא

י"י
. . 

 ורדשביל-[
 לריק אמרתי ואני כד דאפרסמון נהרין י"ג קמיה לברין אבהו רבי ה"א()פ"נ
 לדיה האדם את שטכניסין בשעה )ל"א( שבת התוס' קושית ומתורץ וכי/יגעתי

 ביה. וכנלפ'ד ז' ר סי' ה*ר דודן "ויאמר בם' ועי' בוכה הקב"ח ג' על ה'( )ד'ובהגיגה
 מצאתי מאלף א' אדם )פ"ז( קהלת במד' דאי' ע"פ זהב עפרורע בס' ך4אלועל)כר(

 מלמד דור לאלף שנתנה התורה 11 ואשה דור לאלף שבא משהזה
 אלף . שבכל המובחר הף שמרעלה וכיון התורה לקבל ידו שפשט וכי' הקב"ףשצפה
 אמרתי ולפיז ע"ש פעמים אלף לכ"א וליחן דור אלף כנגד כח בו הי' לכךדור

 ל"ש כי ה' בעיני יקר הי' ע"ה שמשה יקר טל' זעיראא באלף .א' ו?קראלפרש
 כנגר וכח שם זעיר אלף כי והמעם היקר". וז"ש במד' כדאי' הקנקנים בכלמצא
 אתכם יברך השי"ת אבי יותר כח בי ואין כחמלי זה א' ולכך בו הי' דיראלף

 לכם. דברכאשר



 נדסימןקהיתסד

 אינם ישראל אם אפילו שאם לפיי"ל
 מעכו"ם גריעים אמנם אם מ"מזכאים
 שמגדיל במה להקב"ה יש ריווח איזהא"כ

 אם ק"ו יש ואדרבה עליהם,שונאיהם
 על הוא וא"כ כנ"ל. שמעתיךלישמעאל

 פשעים ח"ו לישראל יש אם אבלמגן
 על אינו העונש א"כ ההקב"הלהכעיס

 וזה וכו' גריעים הם ח"ו כי בחנםמגן
 בלבנו יתן והשי"ת פשעיה רוב עלי"ל

 בכ"ט. נתברך למען ואהבתויראתו
 הכהן קאפיל יעקב שמואלממני

 והגליל* קאלאשין אבדוקגליקסבערג

 גהסימן
 ו חבב דףבכורזה

 כריש הובא חיצונווזהתום'
 שרי דחלב הגמ' יליף לא אסאיאלגזי

 לאורחיהם חלב שהאכיל אע"המאברהם
 כך לתרץ נראה ולי שתירץ מהוע"ש
 ס"ה סי' יור"ד הפרמ"ג שכ' מהלפי

 חצי אסור אין החי מן דאברבמשבצות.
 לומר שייך דלא משום מדאורייתאשיעור

 חולין בגמ' דאי' משום לאצטרפידחזי
 מן דאבר ז"ל פירש"י פטור בחוץחלקו
 אין מכשיע.ר פחות פחות אוכל אםהחי

 אתי ולפ"ז פרס אכילת לכדימצטרף
 דייל משום מאאע"ה, ראי' דאיןשפיר

 ואין מכשיעור פחות פחית אותםדהאכל
 ודויק. פרס. אכילת לכדימצטרף
 מראהוב הרב רובינשטיין הכהןאלימלך

 הובב"א. בירכתייםב3ת

 וסנדו להם פת יאקחה ה' י"חבראשית
 המר-ר רש"י מביא וכו'לבכם

 כתיב אין לבבכם חמא א"ר : מ"חפ'
 יצה"ר שאין מכאן )כז( לבכם אלאכאן
 המד' בעי סה וי"ל ע"כ. במלאכיםשולט
 נפקא ומאי -תירץ מה שהביאו ורפ"יבזה,
 אם במלאכים שולט היצה"ר 8ם מינהלו
 י"ב, ב"ב דאמרינן מה ע"פ ונ"עלא.
 אדם שיאכל קודם חיפה דמן אבדימיא"ר

 שתי לו ישונשתה
 שאכל לאחר לבבות .

 נבוב ואיש שנא' אחד לב ין ישושתו-ץ
 לי' קשה הי' ולפ"ן בפירש"י ע"שילבב
 להכתוב והו"י אכלו לא עדיין הלאלהמד'
 דהמד' בא ע"כ לבבכם" "וסעדולכתוב
 להם כי במלאכים, שייך לא רזתלתרץ
 אכילה כלאחר אכילה קודם שוההכל
 הכל. מבואר ובזה בהם, שולט יצה"רשאין

 ציזלינג אידאיהודא
 אשמינא. פה ישראל. ארץ ייקנסבעהמח*ס

 נומימן
 י" כמפן שהובא פייאה המדישליישב

 חוה לו שהראה עד אדה"רחטא
 דהוה בפסוק מבואר והנה )כח( נדהדם

 כדכתיב עה"ד בהסא לאדה"רהכשיל
 הכלי וכ' ויאכל. עמה לאשה גםותתן
 אשר החשדה טענה לו הי' דאדה'ריקר
 האשדה שנתת מאחר שאמר עמדינתת

 הכיו-ז צורכי כל ולהכין לבשלעמדי

דיר
 נומימן

וחשבתי  דודשביל(
 שוות דעותיהם שאין לפי לבבכם לומר שייך דבבנ"א לח( )ד' בסנהדרין אי')כח

 וכדומה בחמסנית והיינו באדם ששולם היצה"ר כי בש"ח ראיתיוטעמו
 בדעותיהם וע"ב יצה"ר יהם שאין דהמיאכים משא"כ זל"ז שוות לבבם איןוע"כ
 שדעיתכבנם בודאי *לבכם* אלבש כ"כ אין לבבכם חמא א"ר וזשפרש*ישוות

 ופשוטשוות
 "כ יביתי צייתיד "שי העץ המז יאדה*ר הקב"ה שא5 המד' בהקדם ונול)כח(

 הי' כוונתו אם שאלו הקב"ה עוד. ואוכל אכלתי והשיב אכלת.ממנו
 אבל לאכול הי' והכתנה אכלתי האכילה דבשעת והשיב עוד יאכל ולא דתשובה עשהלקיים
 צדיק או נדול תשובה בעל אם במפ' פלוגתא והוא תשובה. ועשה נתהרסעכשיו

כידוע



קהית
 אותי מאכלת שאינה שחזקתהחשבתי
 זה שפרי שפיר חשבתי ע"כ איסורדבר
 קשה באמת ולכאורה עפש. אחרמעץ
 מכשילו שאינו הדברים לכל האמינההיאך
 נדה מדם הוכהה יש אך ר. איםבדבר
 בכל ומעשים באיסורין נאמן אחדרעד
 ומליחה הלב על עלי' דסומכיןיום

 דילפי' דגיטין ק .רפ תוס' כמ"שושהוטה
 וספרה דכתיב מנדה באיסורין נאמןע"א
 שהראת כיון ניחא וממי' ע"ש לעצמהלה
 דע"א דנאמנת ראי' א"כ נדה דםלו

 . וז"פ. וא"ש סעה"ד, אכל ולכךנב"א

 ,יאיפהארץ ש" יצהק בר' דודישראל
 שעברשין דפה"קשו"ב

 נח,סיבון
 עמדי 3תת אשי והאשה פ עהבמד*

 ואוכל העץ מן לי נתנההיא

 אכלתי ואוכל אלא כאן כ' איןאכלתי
 יציר יכוי דהאיר תמוה וזה עוד.ואוכל
 ולנמר נגדו כ"כ להעיז הקב"ה שלכפיו

 שראיתי לפ"מ ולע"ד )כט( עוד. ואוכלאכלתי
 דאדה*ר בראשית בפ' ליהודה זאתבס'
 לאכול ה' לו התיר הגן עצי דמשוםחשב
 לו התיר שלא מעה"ד א"כ גול, הויולא
 וכו' הארץ לד' כי גזל הוי אסריאלא
 חודה לפיכך גזל א" מצד דהויא"כ

 דהוי מחמת כלל גזי דוי לא לושנתנה
 אין ואית מהעץ שתלשה מעשהשינוי
 המד' ד' א"ש ולפ"ז גזל. דין עודבפירי
 עמדי נתת אשר דהאשה אדה"ר א'ושפיר
 תלשה דהיא ר"ל העץ: מן לי נתנההיא

סהדרך נוסימן
 שינוי דהוי לי ונתנה העץ מןהפרי
 אה"ס כלל גזל כאן איןא"כמעשה,

 שום דליתא משום עודואוכלאכלתי
 דבעה.ד בזה טעה באמתאבלאיסור.
 לאדה"ר לו שיודע ד' רצה שלא אי'יש
 אחר באופן נגל. האי' מלבד הרעענין
 עה"ח יהונתן בתפארת לפימש"כנשל

 מחוה למד אדה"ר כו' הארםויאמר
 שפיר ובודאי נענשה לא ואעפי"כדאכלה
 א' וע"כ אכל הוא גם לפיכךעבדיהם

 שפיר כו' עמדי נתת אשר דהאשהמשום
 בזה טעה ובאמת עוד, ואוכלאכלתי
 אבל למגן לה פי' אדה"ר דזכותמשום

 לשניהם. זכות אין הוא גםכשסרח
 בראנשטיין יעקבמשה

 מנאשעלסק. נועם' "דברימת"ס

 נםמיונז
7 חז עפ ל נ נח תילייתאלה

 ולא ש"א שנותיו רובשעברו
 אן הק' ז"ל ורש"י יחטא, לא שובחטא

 ופ" צדיק, אוש נח ומפ' תולדותאלה
 ובזה מעש"ט. צדיקים שלדתולדותיהם

 ש"א שנותיו כרוב ל"ו בגימט' .אלה*א"ש
 וכו' תמים צדיק איש נח ופ' פי'וזח
 דכיון צדיק, הי' אח"כ שחי השניםבכל

 האלקים את וא"ש וכו' רובשעברו
 שעברו שכיון מדה"ד אלקים נח.התהלך
 הפי' וזה במדה"ד, אף התהלך וכו'רוב

 שנותיו, רוב כמנין "אלה" נפש ידידבזמירות
 שלא שמובטח תתעלם, ואל נא חוסאוהיינו
 באשפצין לאנדא לייזער אלעזר עור.יחטא

סימן
 דודשבילם

 ברכות בגמ' ואי' אגרא ונקבל דוונות אפיתחא :כיף א' בזוה"ק, שא" מהכיד-ע
)לא

 ע*ג~
 ג' הקב"ה לפני חנה .אמרה חנינא בר' יוסי א"ר ,הראה ראה אם ע""פ

 ז"ל רשוי ועי' וכו' נדה הן יאלו מיתה דבקי ג' ואיל באשה בראת מיתהבדקי

 הן מיתה דבקי ג' א' ע"ז לאדה*ר מיתה שגרמו על נצטוו איו מצות והנהע"ש
 אדה"ר חטא לא וזש"א כסף.( )ובטירת )ויפית( בע"ס )ע" תמות אותה .קיימו לאשאם

 אין עומדים שבע"ת ובמקום עוותה אשר תתקן ובזה נדה* דם "הוה לו שהראתעד
 תשובה.  ועשה נתחרט עכשו אבל ואוכל אכלתי מתחלה וזש*א תשובה ולהורות וכו/צדיקים
 כח, סימן דוד שביל שי')כט(



קהותמן
 םמימן

 משה על לחלוק קרה ראה מחמלמר
 ופליאה. ראה. אדומדםפרה

 יש יכאורה דהנה לפע"ד ב"הואמרתי
 רע/'ה ממשה קרח ירא לא איךלתמוה
 .הכמים" שנתנו מקום כל ארז=לתא

 עה*פ ודרן"ל עוני או מיתה אועיניהם
 ובפרט משה. זה מצות יקח לבחכם

 גדול לנו ומי המצרי את הרגומשה
 קרח ויקח הפ' בהקדם ואמרתיגמשה.
 זצללה"ה מווארקי יצחק ר' הרה"קופי'
 קרח לקח המדרגות את קרח""ויקח
 שכתוב רע"ה ומשהבעצמו,

 ן
 ביתי "בכל

 בשמים הי' מה ק' שלכאורה היאנאמן
 רצה לא רע"ה שמשה הפי' רקליטול,
 קרח( בנ"ח )עי' המדרגות בעצמוייטול
 למשה הקב"ה שאמר פה וא"ש יובןולפ"ז
 עניו שאתה פי' פ"א טעם מגלה אנייך
 טעם לך לגלות בעצמו אני שמוברחכ"כ
 והי' הי' גדול שצדיק קרה משא"כפ"א
 השי"ת אל להתקרב גדול השתוקקתלו

 א"ש ולפח המדרגות לו לקחובעצמו
 ושהשיג שראה ראה אדומה פרההמד'
 וע"כ פ"א טעם שהבין למדריגתוהגיע
 ש"ב לי אמר זה וכעין משה, עלחלק
 וכו' סוע"ה פה*ר המובהק הנאוןהרב

 שליט"א מיכלזאן יחזקאל צבימוהרשר
 ד' ר"ה גם' בהקדם משלי, נופך קצתעם
 ב"ק יצתה כמשה להיות קהלת ביקשכ"א
 עוד קם ולא אמת דברי יושר כתבוא'
 אליך ויקחו חקת ובפ' כמשה,נביא

 פרדה שמיך על נקראת לעולםופירש"י
 ברכשם בס' וראיתי במדבר. משהשעשה
 שאין מי כל האריז"ל בכ' דאי'שמואל
 שרמזו והרמזים ברכות י"ח לכווןיודע
 בלבו יחשוב ז"ל כנה"ג אנשיוכוונו
 שרמנו והרמזים הכוונות לכלשכוונתו
 א' בע"א והנה ז"ל, כנה"ג אנשיוכוונו
 ולאחרים מגלה אני לך לסשההקב"ה
 יודעים אינם ישראל כל נמצא מגלהאיני
 פ"א שעושה מי כל וא"ע פ"א שלהטעם

דוך ססימן
 רעיה משה שכיון כוונות כל לכויןמוכרה
 ועת זמן בכל מוכרחים היו וע"כבנה

 מפ"ג האפה מן מעט להוסיף פ"אשעשו
 על נקראת לזאת במדבר משהשעשה
 נגלה ולו ,במדבר משה שעשה פרהשמו
 להיות קהלת שביקש ולזה פ"אטעם
 ששהמע"ה פ"א טעם ג"כ לו שיגלוכמשה

 ב"ק יצתה ממני רחוקה והוא אחכמהא'

 עוד קם ולא אמת דברי יושר כתבואש
 טעם מגלה אני לך והיינו כמשהנביא
 קרח ראה מה במד' שהק' וזהפ"א

 אך כו' קם לא והרי משה עללחלוק
 הוא וע"כ מפ"א הטעם ראה שקרחיען

 והבן. ראה. פ"א תירצו שפיר וע"ככמשה
 אליעזך אפרים בלאאמו"ר ורךדברי

 אצאפ.שליט"א

 הלכה* "בירור קהלתמדרר

 מאסימן
 זוארסא. תרפתה טבת כ"ג וארא ב' ה'בשם

 חו"ב הגאון. הרב ש"ב יד"נלכבוד
 מוהר"ר וכו' צנמ"ס בלוםואוצר
 דינא מבי שווארץ שליט"א?וסף

 גראסווארדיין בעיררבא

 יבדבי פנק סי5 האיי הנעםמכתבו
 שנקרעו הסות עודתשובתי

 המהומות בעת הארורים הזדים ע=יונפסלו
 ח*ר דוד* *קהלת בס' נדפס ר"5,בעירו

 בזה מש"כ אז ראיתי שלא אגידהאמת
 קדושים, דעת הס' עם הנדפס יונה בניבפ'

 סקמ"ג רפ"ב סי' פעט במקדשומש"ב
 מרשיי ח"ב מאהבה בתשובה מש"כגם

 ומש"כ ד"כ. ב"ב ומגרא כ' ד'סוטה
 כי נ"ב סי* חיג אליעזר מנחתבשו"ת
 רק כתבתי ואני ידי, תחת הללו הס'אין

 מה"ת נוב*י בשו"ת ועה בזה,מנהגינו
 סי' היו"ד ע"ס ובשו"ת קטיו סי'תארח
 מהד"ק חאו"ח נוב"י בשו"ת ועי'דסקה,
 שיחי' יאזלאוויץ הגאבד"ק ומשיב ט',סי'

 שנדפס תתקל"ד ס" הסידים לס'בהגהותיו
מחדש



ס:ךוך מאסימןקהלת
 ס"ת גניזת בענין ועי' בלבוב.מחדש
 נק' קאלאמעא עיר קורות בס'שנקרא

 ר' הרה"ג ש"ב מאת לראשונים,זכרון
 הנ"ל. ראבד"ק שי' תאומים צביהיים

 באה"ר ש"ב ידידווהנני

 מיכלזאהן יחזקאלצבי
 דפה. הרבניםניעד

מימי
 פב

 לאקאטשב"ה

 במגדל להפליג מותר אם יביריש
 שמותר כמו )אעראפלאן( באוירהפורח

 המבואריבנם' בתנאים גספינהלהפליג
 שיש ידוע והנה רמ"ח. סי' או"חבטושכם

 רמ"ח סי' בב"י עי' שיטות. כמהבזה
 היטב ועי' סק"ק מש"כ שםובפמיר
 ולכאורה צ"ז. סי' ח"ו חת"סבשו"ת
 שבת בערב בתוכו הנכנס הפורתבמגדל
 הרבה יוד גובו: מעל גבוה באוירומתנשא
 שייך ~ לא השמשות בין וכשמגיעמאד.
 עירובין התוס' וכמ"ש שביתה קניןכלל
 תחומין יש דאפי' לימא, ד"הס"ה

 ברקיע. שביתה קנין ל"ש מאדלמעלה
 בתוד"ה שם ז"ל ורש'א מהרש"לועי'
 שם במשניות ז"ל ר'ע ובתוס'ליקנה
 הארכתי שם הים* "נתיב בת"יובספרי
 . להסובריבנם וא"כ היטב. ודוקואכמ"ל

 בשבת ירד שאם )ורק ליכא. תחומיןמשום
 רש*ל שיטת בין נ"מ יש הארץעל

 שביתה אז קשה אם לענין נ"ללמהרש*א
 מ"מ ודוקי דהתם לענין הארץ עלבשבת
 סי' בש"ע שתפס הטעם שלעיקרכיון
 ורמב"כם הריף כשיטת ב' סעיףרמ"ח
 )וכיש שבת. עונג בהוום ז"ל,וראיש
 יעשה שמא גזירה הפורח במגדלדשחך
 ששייך גמה יותץ שחטין שלהבית

 להתקלקל עלל. שהמגדל ידוע כיבספינה,
 בהכרח יפקדנו ולרנעים בפעםכפעם
 . מלאכות אופנ* ובכמה . ולסדרו לתקנובעליו

 ממש. במלאכות שבת חילול בודאישי"ב.
 ת"ו הת"ס בשואת וכ' וכיו"ב( הבערהכמו

 לאסור דטמפוואגען לענין צ"זסוס"י
 בקתדרא כמו בה שיושב בספינהודוקא
 ונד נע גופם בדחמפווחגן הנוסעיםאלו אבי בביתו כמו שבת בעונג לישבויוכל
 בשכתו שבת בעסקי לעסוק להםוא"א

 גמור איסור והוי בביתם בהםשרגילים
 מבתל שעונג ז"ל הרמב"ן לרעתמה-ת
 ושייך קביה. בדברי ומתבאר סה"תעיקרו
 חפצך עשות רגלך משבת ' תשוב אםבזה

 דרכיך מעשות כי עונג לשבתוקראת
 ק"ו של בנו בן ק"ו ועי"ש. חפצךממצוא

 יחוגו שהיושביכם שירועלאראפלאן
 תתבלע חכמתם וכל פמש כשכורליגועו
 גם ולענ"ד ממש. בנס באוירותלוים
 ונשפרתם משום ישראל לבר אסורבחול
 צריך דין לית ובשבת לנפשותיכם.מאד

 דאסור.בשיש
 פייגענבוים הלוי יוסף שלום"ק'

 הנ"ל.אבק*ד-

 מגסימן
 יטב ה' דברי כל את לסדר א'בעה"י

 לאקאטש.לפ"ק
 התלמיד לכבור וכוח"טשוכט"ס
 סחבה נ"י דוד מר וכו' וב' ח'ותיק

 דוד. ויחמר קהל*ד, ספרומו"ל
 אם סשה שנשסי מה ישיתאחד*ש

 בש"ק לחתוםמותר
 כדאי' רושם משום דאטור וכתבאבדרוק, בפינגער-

 קמבע"ל לא לאיסורא הנה ע"כ ק"גשבת
 בשוגג קרבן חיוב יש אם קמבע"לכי

 ונלע"ד בכותב. במניד וסקילהוכרת
 כיון ומיהו ליכא. כותב משוםדודאי
 דמלכותצ ודינא המדינה נימוסשלפי
 במקום באצבעו זו דיו הטפתתשמש
 כל שלא הנסיון הורה ומתם4שחתימה

 צין משהו הבדל ויש שוות.האצבעות
 דגיטיך כהא הוי א"כ בהכרה. לאדםאדם
 והיתלע ועשש. הושעיא. ורב חסדהורב_ חרותא חנינא ורבי כורא צחר רבל"ו:

 וא"ס לכך. לידיעה (;גיברת ידםחתימת'
 ציור איזה יסצייר כרושם הוי דזהודאי

שהוא



לדל סגסימןקהיתסח
 ברמב"ם כמבואר דכותב תולדהשהות
 סק"ן ש"מ סי' ובמנ"א שבתן מה',סופ"א-
 להטיף בדיו אצבעו טבל שאם  אעפ"יולכן
 דליכא פטור, חתימה לשם שלא הניירע5

 אחת אות אפי' ולא אותיות, ב'לתיבת
 בערכעות בשטר חתימה לשם כן בעשהאבל

 הוי לחתימה, זה שחושביםהממשלה
 *(. ודו"ק לענ"ד וו"ד וחייב. מחשבתמלאכת
 פייגענבוים הלוי יוסף שלוםהק'

 וואהלין פלך לאקאטשאבר"ק

 מרסימן
 גראסווארדיין* לפיק תרפ"ח בהעלותך א'ב"ה

 בתו"י גדול הרב לכבודשוכט"ס
 כש"ת וכו' ולתפארת לשםמפורסם
 המו"ל שליט"א אצאפ דודסו"ה

 וכו'. דוד ויאמרספר
 שליט"א כהרר"ג שהציע השאלהולנ"ך

 מותר אבדרוק' .פינגער אםלפני
 אין אם דעתי לפי ? ויו"ט . בשבתלעלוה

 משוכם אצבע חותם אבדרוק"ובפינגער
 בפלוגתת ותלוי הוי, רושם עכ"פכתיבה
 לר' רק לרש"י ק"ג בשבת ורמב"םרשיי

 איסור אין ולרבנן רושם משום חייביוסי
 היכפש א"כ כרבנן, והלכה בכתיבהרק

 ברושם. איסור שום אין כתיבה,דליכא
 משסור לרבנן -ר:ם סובר הרמב"םאבל
 דכותב תולדה הוא ורק כתיבה, כמורושם
 להלכה א"כ בפ"ע אב הוא יוסיולרבי
 כמו רושם אסור ולכ"ע' בינייהו נפ"מאין

 בינייהו איכא קיבן חיוב ורקכתיבה,
 ק"ג בשבת שם להרמב"ם בפיה"מבכתוב
 ה"מ. בפי' נכון ביאור בשבת בהת"סושי'
 נשבת רושם אסור לכ"ע דלרמב"םנמצא
 ואם הנ"ל אצבע לחותם היתר אין.א"כ
 וכאן רשימורת ב' כתיב ברושם גםבי

 א' רשימה רק הוי לא אצבעבחותם
 ובברכי ש"מ סי' בפרמ"ג מבוארמ"מ
 תורה איסור יש א' באות דאף שםיוסף
 א' ברושם  דגם ממילא שיעור . הצימסעם
 ואפשר מה"ת, ואטור שיעור חציאיכא
 יש הנ"ל אצבע במצשה דבאסתלומר

 ה-ואה שיראה כמו רשימות וכמהכמה
 כמה ימרש*ם חריצין כמה להאצבעשיש

 רשימורע דב' איסור בו וישרשימות,
 אסו בכך מה א' בפעם דעושהוהגם
 בפעם וחותם אותיות, ב' בו דישחותם
 ועוד אותיות, כב' חשוב יהי' לאא'

 של גגו ומחק הגיה דאפילו דקיי"לדהא
 רק דנעשה גם חייב, עיינין ,ב' ונעשהח'

 יש דבאמרת כיון כאן כן וכמו א'בפעם
 א' בפעם ונעשה אף רשימות, ב'כאן
 בכם כאן יש וא"כ רשימות, ב'חשוב
 היתר, שום בזה לברר ואין חטאת.חיוב
 ל"ד אות סוף במנ"ה שכ' מהרק

 כל דכהתב וכולרה הוי דרושםדלהרמב"ם
 פטור. דשמאל והרושם לה. יש כותבדין

 אמרו בפ"ע אב דהוא יומי לר'ודוקא
 שמאל בין ברושם חילוק דאיןבגמ'
 הוא כתיבה דמטעם להת"ק ולאלימין.
 הנאמן ידידו הנני וש"ת הד"שעכ"ד.
 ה' לרחמי מצפה בחפזון, הכותבבלינ"ח

 כלו. לחכי
 פוקםבנימין

 מהסימן
 הביים" =אגידין בביהכ"ננשאלתי

 לאלו אנשים" "שמותבענין-
 הנ"ל והתשת רהביה"כ בהקיום יעברושיסדו
 יש אבל מתו. שכבר מהם .ישוכערת
 היוכש ועוסקים עובדים שאינםמהם

 מחזיקים ואין והת"ת הבה"כבהקיום
 ולמחות להסיר רוצים וע"כ להחזיק,ובכחם
 האנשים" .השמות מן אלו שמותאת

 על יבואו ואחרים עד, לעדישהיא
 למחותם שאין אמרתי ולפעאד ?מקומם
 ועסקו שעבדו ע"י לזה וזכתו שעלווכיין

 לענין דהנה ירדו. אל מאזבהחזקתה
 שהוא הצריך השיעור ביותר ס"תתפירת

 נשים יתפרו שלא הפוסקים כתבו לנוירק
 לולב באגודת הרב"ט ס" המנ"אכמ"ש

 לאגוד, לאשה איןדלכתחלה
 לדחות תורה, ישראל דמנהג כי ט'שרש והמהרישי

 שוה המתנדבים בשביל בראשית ממתןכהן
כבוד

 וושט. הוי לכ"ע ניר"ז "גל חפוסקיס, מחיוקת יחע לבז גגתבי



סטדר מהסימןקהלה
 ממון הרבה שנותנים הנשים א"כהתווה

 שר ובעל התורה. וכבוד נוי זהוהיתפרו,
 סופרים שיש הביא גרה בעשריםהאלף
 שפורעין ממון בשביל לנשים לתפורסניהין
 ואיכא שלהם התפירות פותתין ואה"כלהם

 בהידור זכו בודאי כי ע"ש, וגזלאונאה
 אז ועברו ממון שנתנו כיון ולפ"זמצוה,

 שמותם באו ועי"ז והת"ת הביה"כבהחזקת
 האנשים" "בשמות שמם ורשמים לוחעל

 זה' הכותל מן שמשימים ובזה זכובודאי

 יותר. אריכות סובל ואיןאונאה.
 אצא8. אליעזר אפרים לאאמו"ר בןדור

 נסמיכמן
 ווארשאציה

 התילים רפ"י בכוונת דעתםחות סימי דוד "הקהלת מקייאי מבקשהנבי
 טוב, כל יהסרו לא ה' ודורשי י"א()ל"ד
 יב( זורמות מלאכה כל כמו טוב כל רש"ייכ'

 בזה. לדברויש
 דפה הרבנים בועד מיכלואהן יתוקאלצבי

 א'תשובה

 ימצאו ה. ודורשי קרא כתב אידרלאי
 לא אבל ניחא. הוי טובכל

 הוא הטוב כל משמע טוב, כליחסרו
 ואפילו מהטוב הלק אבל יחסרו-דלא
 רש"י . כ' וע"ג יחסרו. מכולן לבררובו
 לכם, יעשה לא מלאכה כל כמוז"ל

 האדם מלאכת כל פירושו, איןוכודאי
 יעשה, מלאכות מקצת אבל דלתהוא
 מאשר חוץ מלאכה שום "כל" ר"לאלא
 טוב מין *כל' ה"נ נפש. יכל*אכל

ופשוט.
 פייגענבוים הלוי יוסף שלוםהק'

 לאקאסש.אבד"ק

 ב'תשובה

 קיין )בלוא כ"ט יהסיר יא ה'ולירשי
 פשוט י"ל מלאכה. כל כמוניס(

 :יון טוב כל כ' למה דק' דש"יבכוונה
 סוב דבר שיש מה כל משמע כלדכ'

 וכל לכתוב צריך חי' יחסרו, לאבעולם.
 רשיי הביא וע"ז רבים, לשוןטובים"
 אף מלאכה כל *"ב בשמות מהפ'ראי'
בדנ' כ ש  *מלאכות" ג"כ לכתיב ר צר ה" 

 מלאכה' "כל כ' ומ"מ רביךבלוע
 *בל"א רש"י הביא והטעם יד. יבלשון

 ,גבעולם סרב דבר כל כולל דהואקתןויט"
 הפ" ג"כ מלאכה. כל דכ' במלאכהכמו

 _כל בולל דהוא בל*א מלאכה*ק"ן=
 נפש אנכל מלאכת חוץ שבעולםמלאכה
 לכאורה אך אך, דם בהד" התמהדמעטה
 י'ב משמחץ מהפ' ראי' רש"י דביאלמה
 כ' משמות רא" רש"י הביא לאאמאי
 מלאכה" .כל ל"ת יתרו בש בשבתדכתיב
 כל דכולל ע"כ הפי' וג"כ וכו'אתה

 משום י"ל יחיד, בל'_ דכ' אףמלאכה
 מקודם כ' יעשה לא מלאבה דבלדהכ'

 זוב מהפ' הביא ולכך יבבשמות
 שארפהארץ דודישראל
 שעברשין דק"קשו"ב
 ג'תשובה

 קצוי בכל המפורסםהמובהק הגדיי הגשו הסב ב ש הערתבדבר
 ר* מוה"ר כקשית וכו' ולתפארת לשםארץ

 דברי על שליט"א, מיכלואהן יתוקאלצבי
 כל יחסרו לא ה' דורשי שבתהיליםרש"י
 שאין יעשה גא מלאכה כל כמוטוב
 הגאון מהרב שמעתי הנה הכיונה.מובן

 יעקב שמואל ר' מוה"ר וכו' פה"דהמובהק
 אבריק שליט"א גליקסבערג הבהןקאפיל

 לו קשה שהי' פשוט. והגליל.קאלאשין
 באומרו די שהי' טוב כל אמרמדוע
 לא שאם ממילא ומובן טוב" יחסרו.לא
 כתב לוה בכלל, הוא הכל טוביחסרו

 טוב כל לשון לומר הוא בןשהלשון
 שג"כ יעשה לא פלאכה' לכל כמובכזאת
 אדרבה שהרי מיותר מלאכה כלהק'
 נפש לכל יאכל אשר אך נאסרשם
 שדרך וע"כ לכם. יעשה לבדוהוא

 וכמו בזה. בכיוצא כל לומרהלשון
 אמר כן גיטץי )אלדיס לומר הלועזשדרך

כל



דוד סו ימןםקהלתע
 הכוונה ג"כ מלאכה כל שם וכן טוב".כל

 מלאכה. שנקרא דברכל
 אצאפדוד

 מדמימן

 המפורטם הגאיו הטב ב ש 'פבהעיר
 יהוקאל צבי מוהר"ר וכו'פה"ך

 ב' שאוחזין הכוונה שליט"אמיכלזאהן
 שאמר ברוך שאומרים בשעה דוקא ציתצ

 להשיב. נא ציצית. ד'ולא
 אצאפדוד

 מאהבהתשובה

 בהגיעך בסידור- 1"ל יעב-ץ הגחיוכ'
 הציצית ב' בימינך ותאחוז וכו'לב"ש
 נ"א סי' במנ"א וכדאי' וכו'שלפניך
 יעב"ז הג' עור וכ' שם, ובמפ' ק"אסעיף
 ע*ם כנה"ג אנשי תקנו זה שבהז"ל
 הנבות פ"ו ובו משמים שנפלהפתקא
 ד' באמרות ומצאתי ולגרוע, להוסיףואין
 גדלים בתורה דכתיב במטעמים גםהובא
 שבשעה לרמו פ"ז גימט' שג*כחסר

 שיאחז תיבות פ"ע בו שיש ב"ששיאפר
 ציצית, ב' למה אך פיז. שגימט'בציצית
 הוא ב"ש כי יתכוין ביעב*ץ דאי'ולפי
 פעמים י"ג בו יש לכן דיצירה כתרנגד
 ע"ש. אנפין דאריך תיקוני י"ג נגדברוך
 אהד כמספר יותר ולא ברוך  פעמיםוי"ג

 הזכרת בלא ברכה .דאין דידועולמטעמים
 בהם שיש ציצית ב' אוחז וע"כהשם
 קשריהם עשרה ציצית ובשני חיטיןת"ז
 ואכמ"ל. וא"ש הויה -שם .נגד כ"וס"ה
 בכהאר*י דאי' ב-ה לפענ"ד הנראהועוד
 כגגך הם תפילין של פרשיות שד'נ"ל
 ציצית .שהד' ובודאי הויה מהטס אותיותד'
 והב' הויה מהשם אותיות ד' כנגד נ"בהם

 מהטס הא יוד כנגד הם הראשוניםציצית
 181 כנגר הם אחראים ציצית והב'הייה
 ולכן בתפילין נמו הויה, מהשםהא

 שאסור ל"ב דף מגחות בגמ'מסקיגן
 שקדושת יען מזווה  שבלו כתפיליןלעשות
 שיש יען מזוזה מקדושת געולהתפילין

 משא"כ הייה מהשם אותיות הד'בתפילין
 קי"ט4 )משפטים בווה"ק ועי'במזוזה
 כל על מורה הא יוד ואותיותוכנ"ל.
 אותיות ב' שמאלו י"ה תהללהנומה
 והם להשי"ת ושבח הלול שתרבהניתוסף
 ובברוך דציצית ארזא והם דתפיליןברוא
 שמברוך ברוך פעמים י"ג בו שיששאמר
 וכמר ושבח הלול ונתרבה ניתוכףלברוך
 *נהללךש וכו' המהולל הרחמן אבשנא'
 "מהולל* מלך ומסיים וכו' בשבחותהגא

 .תהלל* הנשמה כל כנגד וזהבתשבחות
 שלפניך ציצית ב' בנגד ה8 יודיעה

 הויה מהשבב הא שהואו בזהוארותנא
 על מרמוים אחרונים ציצית ב'כנגד
 א-תזין בק"ש ולכן אדם ופעולתמעשים
 אם לוהיה שמע ' קדמה כי הציציתהד'
 תחלה שמים מלכות עול שיקבל כדישמופ
 ופעולוונ מעשי שהם המצות עולואח*כ
 וחותם מסכים שהשי"ת בשלמיםאדם

 יכפיף ה' שגיתי ואם וכנלפע"ד והבןעליתם.
 אצא48 אליעזר אפרים לאדאמו*ר בן דוד-

 הפלפול* "קהלתמדרר
 מהסימן

 מארד. תרס"א ניסן ר"ה ה' יוםבאה

 גיסי לאהובי ושלום חייםשפעת
 החסיר צמ"ס הו*ב הג' הגאוןהרב

 וכו' והמעלה היחס מגזעהמפורסם
 שליט"א יחזקאל צבי מוהר"ר תכקש

 שמעתי פלונסק האבד*קמיכלואהן
 לחו"ו. הבדולח עין הס' מדפיסיםכי

 שולח והנני זצ"ל, מקעמפנאהנה"ק
 הנוגעים בענינים גרגריםאיזה

לחידושיו
 סהל4ב אמר רבא א ע " יףבפסחים

 זבתי דם חמז על תשחטלא
 כו' קיים החמץ ועדיין הפסה תשחטלא

 לקמך לקיש לריש הצל"ח הקשהעח*ש
 לא משום חייב דאינו דס*ל סיג()דף

 עמו החמץ בשהי' אלא חמץ עלתשחט
 לר4 סובן א"ב בטמוך על דגעינןבעגיה
 היו חם? להשבתת אזהרה הכאןללמוד

הזינן



עאדן.ך' מתסימןקהית
 העולם מן אהשבתה קרא קפיד דלאחזינן
 דמדביי ואף בעזרה עמו יהי' שלארק
 מ"מ לקיש ריש על .להקשות איןרבא
 וע"כ כן דורש ישמעאל ר' שגםכיון
 שאין אעפ"י סבר ישמעאל דר'לומר
 ר' על ר"ל פליג ואיך בעזרהעמו

 בצ"ע. שהניה יעו"ש תנא מבתלישמעאל
 ספר גכת"י שראיתי מה עפ"י ל"שבינ'
 הנאון זקני חמי למר חי' הבדולחעין

 בעהמ"ח זצללה"ח מקעמפנא הרבהמובהק
 הש"א קוי על שתי' מה הברכותמעין
 לשוחט מלקות לה משכחת איך ע"וסי'

 ספק התראת הול הא החמץ עלהפסח
 מועיל דביטול להסוברים ביטלושמא
 מהני בלב ביטול ואפילו ידועלחמץ
 מלקות לה דמשכחת ז"ל הגאוןותירץ
 דעובר החבורה סבני לאחד . חמץביש
 )שם( לקמן כמבואר תשחט לא משוםנמי

 אין והשוחט ילין בבל עלי' דקיימיהנך
 החמץ וגעל חבירו של חמץ לבטלבידו
 והנה הנחמדים. עכ"ד ביטל שלאאומר

 לאחד חמץ ביש יהסתשק ישלכאורה
 חפץ אינו החמז ובעל החבורהסבני
 וכי כולם החבורה בני יעשו מהלבערו
 ונראה כלל פסח הם יעשו לאבשבילו
 בכתובות התוס' מ"ש לפי פשוטלע"ר
 אלא לה כתב שלא ד"ה ע"ב מ"זדף
 ההלוקה א"כ התוס' הקשו . לכונסהע"מ
 דהכי אדעתא יאמר ונטרפה מחבירובהמה
 בדעת התלוי דדבר ותירצו לקחתילא

 ביבמה משאיב כן לומר ל"ששניהם
 לומר יכולה שחין מוכה לפנישנפלה
 דלהבעל עצמה קידשה לא דהכיאדעתא
 ולפי"ז יעו"ש אחריו שיארע במה נ"מאין

 יש הפסח על דהגימנין דאע"ג לינראה
 ממנו להפקיפ יבול ומי דפים קנין בולו

 יכולין בכה"ג מ"מ קנינו שהואחלקו
 לא דהכי אדעתא לו לומר החבורהבני

 לא כלל נ"מ אין דלדידי' עמךנשתתפנו
 החמץ על הנשחט דפסת להסובריםמיבעיא
 . בשם ס'צ ב' לקמן בצל"ש עיופסל

 נ"מ אין החמץ דלבעל פשיטאהירושלמי

 הפסח יפסל דבלא"ה כיון ,2יסלקוהובמה
 מ"מ הוא כשר בפסת להסובריםואפילו
 אלאו דעובר לשחוט א"א דלכתחלהכיון
 מפשיית לגמרי יתבטלו א"כ  תשחטדלא
 בחלקו ההמץ לבעל נ"מ מה וא"כהפסח
 יוכלו לא בעבורו דע"כ כיון זהבפסח
 לה משכחת איך טובא קשה וא"אלשחטו
 חמץ על תשחט דלא בלאו מלקותכלל

 הרי החבורה מבני אחד של' חמץבשביל
 הוא הרי מבערו ואינו חמץ לו שישכיון
 לשחוח השוחט ומותר החבורה מבנינדחה
 לה דמשכחת לק"מ בפשיטות אמנםהפסח.

 רוצה נמי החמץ דבעל להדמשכחת
 חוץ להוציאו לו א"א . וגם לבערויו שא"א שעה לפי אונס והוא החמץלבער
 ושחט השוחט זה וקדם זו בוצעלעזרה
 ובכה"ג שיבערנו ער המתין ולאהפסח
 מחבורתן דידחוהו לומר שייך דלאלוקה
 כת עם מלשחוט עליהן דמעכבמהמת
 ועכ"פ זו לשעה אונס דהוא כיון.הזריזין

 לא דהכא אדעתא לומר בזה שייךלא
 חזי. הפסח החמץ דלבעל כיוןנשתתפנו

 שחיטת דבעת נימא אי יתכן זה כלאמנם
 חיוב עליו והל בהנאה אסור חמץהפסח

 ולהפקירו, .לבטלו בידו' אין דתו.השבתה
 שריפה ע"י העולם מן לבערו בידוורק

 אבל לרוח לזרותו לעזרה חוץולהוציאו

 שעות משש אסור אינו דחמץ נימאאי
 תשתט דלא גרידא לאו איכא רק.ולמעלה

 לבטלו היא ברשותו ועדיין חמץעל
 העומדים ג' לפני נמי בפה אפילוולהפקירו

 הרי כן עושה שאינו וכיון בעזרהאצלו
 הפסח מלשחוט הבירו על מעכבבמזיד
 מחבורתן לסלקו החבורה בני יכוליןוא"כ
 על השוחט שיעבור לה משכחת יאותו

 חמצו על רק החבורה מבני אחר שלהחמץ
 כנ"ל. ספק התראת הוי תו ובזהממש
 נקט למה המפי שתמהו מה מיושבובזה
 ולא השא בפ' המאוויר תשחט דלא קרארבא
 על תזבח לא משפסים בפ' המוקדם קיאנקט
 ולהנעל אפסה נמי דקני זבחי דםחמז
 דלח קרא מהאי רק הילפותא דעיקרא*ס

תשחט



דרך סחסימןקהלתעב
 זבח לבוקר ילין ולא גבי' דכתיבתשחט
 על דעובר בגמ' ילפינן דמיני' הפסחחג
 דקיימי הנך החבורה מבני אחד שלחמץ
 אסור דחמץ מנבח דמטה ילין בבלעלי'
 עליו דיש הפסח שחיטת בשעתבהנאה

 ודו"ק. השבתה.ביוב
 יבוא( עוד)נ-ה

 גילערנטעך 23שה אביב גיסךמאת
 הזוה"ק( עם תהלים המו"ל )בעל מארדאבד4ק

 טפטימן
 שעברשיןב"ה

 לשתות אסורים דכהנים בהא י"ס)תענית
 יבנה שמא ,גזה"זיין

 הם סים כלנו הלא בתוס' והעירוביהמ"ק
 בציבור דט*ה ותי' וז' ג' גואהוצריך
 דהעיר מגור שליט"א הנה"ק למרןוראיתי
 עפי"מ ל"ו סי' ד' הוברת דרושיםונקובץ

 ז"ל מקאצק הרבי בשם אומריםומהעולם

 הותר שיהי' טנוכה בגס המפ' קי'ית"
 שאני דבתינוך תי' סמא, ומןשצרוך
 בח"ש כ' וכן בטומאה. לחנךדאסוד
 דיגנה כאן והנה חנוכה. הל' בשועהנדפס
 כה"ג דגם וחזינן בהשתחלה הואביהמ"ק

 בזה נ"ל ולפע*ד עכדה*ק. בציבורס"ה
 שאנו דביהמ"ק מ"א סוכה רש54עפי*ד
 ומשוכלל בנוי השמים מן יבואשצפים
 על זאת לעולם מנהות בסוף ומבואריעיש
 בנוי מזבח זה א"ר גידל א"רישראל
 עליו ומקריב עודד הגדול שרכמיכאל
 צדיקים של נשמותיהן בתוס' והביאקרבן
 הוי דבכה"ג ואפול - אש של כבשיםיי*א
 ביד*מ ועי' אח"כ לחנך כלל וא*צספונך
 בשם דהביא ץ"ב בפ' ויקרא המד"רעל

 נו-תחנך מעלה של דמזבח ז"להאלשיך
 ואיכ ישו*ש צדיקים שלבנשמותיהן
 כלל צריך יהי" לא ביהמ"קנשיבנה
 ס"ה נימא ושוב חינוך פעלה שלמזבת

 לעורר דיש מאי א"ש ובזה וא"ש,בציבור
 קיי"ל הא בציבור דט"ה בתוס' דתי'בהא
 של בתמיד אלא מזבח מחנכין ראיןמ"ט
 ומבואר מתו*מ בפ"א הרמב"ם וכ"פשהר
 מבוקר שאינו תמיר דהשוהט מ"בבסוכה
 שם התוס' וד' חטאת חייב בשבתכהלכתו
 דלא כץ והרי יע"ש תם נמצאדאפילו

 ואיה כבשים נתבקרו לא ביהמ"קאיזוני

 אמאי וא"כ ביקור קודם להקריב א"אהרי
 דביהמ"ק א"כ יין לשתות מקודם~שסורין
 למעלה דנתחנך חינוך צריך איןלעתיד
 ל"ק חנוך לעתיד דצריך א"נ ובזהכאמור.
 צריך לעבודה כשיתחנך כהן הלאאיפוא
 עורבא התויר ול"ד האיפה עשיריתלהביא
 מה הלט"ז כה"מ מהל' בפ'ה במ"מועי'

 קרבן וא"כ יעיש י*ב יומא בש"סדהעיר
 ועי' טמאה וא"כ יחיד קרבן הויחנוכו
 וא"כ שבת לענין דכשכ ע"ח מנהותתוס'
 איד חינוכו קרבן ס"מ בציבור ט"האד*נ
 חינוך א"צ מעלה של דמזבח א4כטומאה

 וא"ש.כמובן
 יבוא()עוד

 אבדפה*ק בלאנקמאן אברהםיחיאל

 עסימן
 עיה"ק ירושליםנעה
 והא עא עז ד מבב

 וכ' יום, כחצי אפילו לחזוריכול

 שאסור כשם א"כ תימה ותל מרדכיהגהות
 להשכיר אסור יהא כך עברי בעבדלמכור
 דפועל י"ל עבד. פועל הכא מרקריעצמו
 מנ' טפי רכל שכיר אלא עבד מקרילא

 דנפקא כיון שכיר. מתורת לי' נפקאשנים
 לי כי על עבר קא שכיר מתורתלי'
 וק"ל בקיציר. עכ"ל עבדים ישראלבני
 הע"ע הא ע"ע של קנין להול יוכלאיך
 נימא א"כ עכדים ב"י לי כי . עלעובר
 כמו ט ל"מ א"ע ל"ת רחמנא דאמרכ"מ

שהק'

 דהה לחלק כ' 5"ד סי' ח"אבתשובות
 אמרי בריבית שנעשה במו"מ כמואיסור

דל"פ

 מאיינת הפנים שיטת 'פי יתרץ נ"לק
 עושים דשניהם היכא דוקאדל"א



עגדרה 9סיןקהלת
 עבדו לשחרר אדון יכול האיך הח*סשהק'
 בהם לעולם העשה על עובר האדוןהא

 א"ע ל"ת דא*ר כ"מ גימא א"כתעבודו.
 בחושן דהנה כך לתרץ לי נרפשהל"מ.
 חפז אינה הקונה שם אי' ר"ח ס'משפט
 חל חמאי הש"ך שם והק' דקנה.בשבת
 ל"מ. א"ע ל"ת דא"ר כ"מ נימאהקנין
 בקונה כגון בהיתר. דמשכהת דהיכיומחוז
 בכה"ג לקנות מותר שבת דמוצאיבשבת
 8תי ולפ"ז יענש באיסורא עביד אימהני
 ס"ק של*נ סי' בש"ך היטב דבבארונפיר
 דהיא נ=ל וו"ל הרמבים בשם שם כ'י"ג

 דבכה"ג וכסות פרנסה לו כשישדוקא
 עני הוא אם אבל ע לע עצמו למכוראסור
 הרמב*ם דכ' כסות אפילו לו שאיןביותר
 עכול עצמו למכור דמותר שםוסמ"ג
 במשנה מבואר שרובין ובגמ'בקיצות

 דעת ולא המקנה דעת לא כאן דאיןדל"ם
 לי כי על עובר שהעבד הכא וכמווכו:
 לרבא דאמרינן דהא סשה סמיכת במש2'

 לו הוי שאין אעפ"י בדמאידמערבין
 אפקרי' בעי דאי משום מערביןאעפ"כ
 העניים את ומאכילין עני והוילנכסיו
 משכהת ג"כ ע"ע במכירת נם א"כדמאק
 משוס וכסהז פרנסה לו *ש אפיליבהיתר
 לכן עני והוי לנכסיו מפקיר בעידחי

 ודויק. ל"מ א"ע ל"אבכה"ג
 ראבינשטיין הכהןאלימלך
 הנ"ל החש"ק מראהובהרב

 עא:סימן
 רומניע נראס~ארדייןב"ה

 נ"ב יימין ניכר נו שא דה'זקבסוגיא
 מנסך א' רב מנסך אתמרעכב(

 הרמב"ם הנה וכו: מערב א' ושסואץממש
 דהא עליו, והק' ממש דמועך כרבפוסק

 )ע*' בדיני כשמואלהלכתא.
 במפ"

)* 
והנלפענ"ד

 איסור  צושה דאחד היכא אבלהקונה.
 ועוד כנ'ג מהני. לרבא אפילו וא"כב"י
 תה*' דל"מ נאמר דאם הפירוש איןל"מ

 דלף כמאן עביד אי הלגל דלפת דז*א כלל עביד דלא כמאן ושקהי' המצשה כלבטל
 אם לצשותו שלא המקום שצוה רואין דאנו היכא וכל כך הי8 רבא כוונת רקעביד,
 יוכל לא ציותה לתתורה שגירוש אונס כגון הרעיט, מעשיו מהני לא ועשאוובר

 אקרקפתי' עזעץ האיסור 8ך להחוירה צריך דאין דניסא ושלחה ועבר ימיו כללשלחה
 וכמעקר כנותר רק שחט שלא כסו תה" דשחיטתו דנימא בשבת בשוחט אבלמונח,
 אקרקפתי' עדין והאיסור ב"י לי כי הלאו על שעבר נ"ל ולפ"1 עכ"ל אמרינן לא~ה

 -- יב48 עוד ובע"ה ואכ"ם להאריך ויש עברה בד הע על חל הקנין אבלמונח,
 כל יאוכ. קמבק, י5פינ1 דיא סיבי דשמיאי בגמ' אמיי' דהנהוהנלפענ"ר4(

 אחד כל יבא שלא קנסן מצר סחייבין אין במשנה, מפורששאין
 זן5 שפירשא ובמו ילפינן קמבק סובר ורב חב-רו, של טהרות ומטמא הולךואחד
 שלא והטעם וכו/ ממש מנסך דאמר רב התנו קמ"ן דיליף ולמאן בדיה ע"א נ"רשם
 ניכר שאינו דהיזק בפלוגתא והנה תבירו, של טהרות ומטסטר הולך אחד כליהא
 ובפרת בטאת במי מלאכה העושה אלעזר ר' מחיב התם ואמרי' בגמ' שםהקשו
 היזק שמי' ניגר שאיש היזק א' ואי שמים בדיני ותתב אדם מדיני פטורחטאת
 העושה וכן וז"ל ה"ד חובל מה. בפיז הרמבים והנה וכו: ליחתב נמי אדםבדיני
 הראב"ד שם והק' פטון: בשוגע לשלם חיב במניד הסאת ובפי חטאת בפרתמלאכה

 משש( בדיה התוס' פסק )וכן שיזק שמי לא ניכר שאינו דהיזק הרעבים דלשיטתז'ל
 מקנסא קנסא למ"ר שם בגמ' דאמרינן ונ"ל ע"ש כסויו אף אדם סדיני פטורא"כ
 כל יהא שלא קנס מצד מחויבים  אין במשנה מפורש שאין מה כל א"כ ילפינןיא

 שסובר לשיטתו הרמב,ם אבל מעיב, כגסך דסובר לשמואל דוקא וזהו וכו' הולךאו"א
דילפען



ליל עאמימדקהלתעד
 בד"ה התוס' עפימ"ש ליישבוהנלפע"ד

 וככבר מ"ש לשמואל וא"ת וכו'מנסך
 איסור לידו שבא קודם בגניבהנתחייב
 עד"ז התוס' קו' לישב ואפשר כו'הלב
 א' ניסוך מיני ב' שיש ידועדהנה

 הוא וזה ע"ז לשם בידובשמשכשך
 יש וגם בזה; נאסר שחיין האמתיניסוך
 לא אפי' ע"ן לשם החבית כשמגבי'ניסוך
 על להקשות יש לפי"ז וא"כ כלל,שיכשך

 דמדאנבי' משום קלב"מ די*א רס"לרב
 שעת עד הוי לא בנפשו ומתחייבקניא
 בלבד בהגבהה שנסכו אפשר האניסוך,
 מתשלומין, ויפטור קלב"מ הו"לוממילא

 פי"ב ברמב"ם דפסק עפי"מ דבאמתרק
 ולרע שיכשך ולא דמראגבי' מא"אמה'
 נלמד דוה הכ"מ וכ' מותר, הר"זנגע

מגיטין
 נ'ג.

 קניא מדאגבי' דאנור ע"ב
 דאי )פי' לחוד בהגבהה לנסך דא"אש"מ
 משום לשלם חייב אמאי לרב ק' הכילאו

 בחגבהה דנסכו גימא קניי אגבי'סברת
 א"כ לנסך( א"א לחוד בהגבהה איוכנ"ל
 ושמואל .רב פליגי דבנה י"ל שפירלפי"ז
 לח.ד דבהגבהה דסובר לומר ההכרחדלרב

 משא"כ הכ"מ וכמוש מנסך מצילא
 לשמואל וי"ל כן לומר ההכרח איןלשמואל
 די"ל קניא אגבי' סובר לאדמש"ה
 פטור א וממיל לחוד בהגבההדניסכו
 סובר שפיר חלב באוכל משא"כלשלם
 שעת עד מחייב לא וכרת קניאדאגבי'
 עשה לא החלב דבהגבהת ודאי דהאאכילה
 ולפ"ז חתוס', ק' ל"ק וממילא איסורשום
 דמסקינן דלפ"ז הרמב"ם ד' מיושביםשפיר

 אם מזה נמשכת ושמואל רבדפלוגתת
 1.ה , יא או להוד בהגבהה לנסךיכולין

 פסק שפיר לרן דאיסורא פלוגתאהוי

 כרב הלכתא דהא כרב הלכתאהרמב"ם
 ודו"ק.באיסורא.
 ז הורווי פנימיןאברהם
 עבסימן

 שמב "5 יברש"י כס( )דף פסהים'גמ'
 דאכילה שאור יליף יעקב בראחא

 של חמץ לאכול מותר דראיהמשאור
 אתה אי שלך והטעם בתוה"פ אףאחרים
 ושל אחרים של רואה אתה אבל 'רואה
 אבל אוכל אתה אי שלך היא בןגבוה
 נמצא גבוה ושל אחרים של אוכלאתה
 דאחרים חמץ לאכול מותר ב"י אחאשלר'
 שלא אפשר האיך הק' בתוה',ש'ובתוס'אף
 היא הרי הנכרי לו שנתן דכיון שלויהי'
 שלו והוה באחריותו חייב נגזל ואםשלו

 ~אכילה גם בב"י אסור ואם יראה בללענין
 די"ל מטעם עובר אינו דלעולם ונ'אסור.

 ע"ב כ"ט ד' שם כהתוס' סובר ז"לשרש"י
 אינו לבערו ע"מ חמץ דהמשהה אשי רבד"ה
 הרי גזלו ראם ל"ק א"כ בלאו עליועובר
 עי ושבר באחריותו ומחויב עלוהיא
 הוה לאכול 1"מ גזלו דאם דז"אב"י,

 עליו עובר ראין לבערו ע"מ המץכמשהה

 מקיים דבאכילתו המאור בעל ודעתבב"י
 בע"פ דר"ש אליביה. דתשביתו עשהמצות
 אין הפסח בתוך לראב"י כן חצותמחר
 ממילא כלל. דאחרים חמץ אכילתאיסור
 חי אך דתשביתו. מ"ע מקיים אכלואם
 כשלו נעשה הגזילה אחריות דע"ינימא

 דאדרבה ז"א ביי לענין שלו שנקראכמו

 משום בב"י עליו עובר דאיןאמרינן
 לענין נקרא ולא לבערו. ע"מ "מץהמשהה
 באכילה. מותר ממילא ומש"ת שלוב"י

 אצאפ.דוד

 שמי' לא ניכר שאינו דהיזק דהגם ז"ל הראב"ד קושית מתירצת וא"כ קמ"ק,רילפינן

 ומטמא הולך או"א כל יהא שלא והטעם חייב במזיד קמ"ק, דייפינן משום מ"מהיזק

 ויליף מנסך דא' כרב הרמב"ם סובה י ע"כ וא-כ ,2ם, התום' כמש"כ הבירודהרות
 ב"ה. כנלפעכ"ד להאריך ואין ז"ל רש"י  וכשיטת מקנסא,קנסא

 אצאפ. אליעזר עביים -ביאמוזרדוך



 דווקהלת
 שלישיחלק

 מייארשא אצחפ אליעזר אפלים בלאיאמוער ףודמאתי
 תשא במוש"ק שנפטריע"א 8 88אן84488188 הצדיק הקדוש הגאוןהרב אסטראיוצי דק' ור"מאב"ד שאאששאאש88-88 ורבניה מרנתך שכיבתםעל

 והספדנוהו תרפסו לח'אדרי"מ 8 84ן ןן 18 88 ישראל 'של רבןהמפורסכם-
 קיא י " ים ה "אחרבשביע ו1 ושעשש* שוו נפאיר מוה"ר כקש"ת'וכו'

 רפ"ק, בביהמ"ד ערבלעת11 י5%יה*1-ן 1-הללייחיאל

 בעיירות תספודינו אל אמר הקדינו ני דדב לני ספרו ג,. ק בכתיבית חזץרבותי
 אמר כ"ע, וקאתי בכרכים דקספדי דחזי כיון טרחא, מסום מינהסבור

 דאהז=ל וכהך ביותר ענו הי' הקדוש דרבינו ואף יעואש. דקאמר הוא יקראששום
 משוס והטעם עם ברוב שיספידוהו רצה מ"מ ענוה, בטלה רבי משמת סוטהבסוף
 אי בעי סנהדרין בגמי י"ל בלאיה גם שם. מהרש"א באגדות וכמ"ש התורה,כבור

 ב"ק דיצאה איתא שם ובכתובות יעי"ש. דמותא יקרא או דחיי, יקראו דוי"ספ~דא
 הר"מ, פשם שם ובתוס' עוה"ב. לחיי הוא מזומן דרבי באשכבותיה דהוי כליא'
 בהספידא, דהוי מי ובודאי יסורין. ובלא דין בלא היינו מזומן דאמר היכיוכל
 יראי מ"מ ביותה ענו היו הנפטר דהצדיק אף איפוא ולואת גדול, שכרוג"כ

 הטו רבותי! לכן כראוי.. הפסד לו ולעשות התורה. כבוד ושהוא לכבדם אניצריכים
 אל ה, ויקרא השבוע בפ( הנה ולומדי/ התוה"ק לכבוד לבבכם ושימו אזניכם,בא

 לה' קרבן מכם יקריב כי אדם ב"י אי דבר לאמור מועד מאהל אליו וידברמכך
 נקדים זה וליישב באוה"ח. ועי' כמיותר דהוא מכם במלת המפו' ודקדקווגו'.

 בבית ומניחן סופרן הקב"ה  כשר ארם על דמעות המוריד כל ק*ה. שבתמאח~"ל
 זה. להבין כולם ועמדוננזיו.

 בנוי מזבח זה א"ר אר"ג וגו' ישראל על זאת יעיים י. ק מיחות בסיףיהנה
 בשם וסיכאלי ד"ה ובתוס' קרבן. עליו ומקריב עומד הגדול השרומיכאל

 ארומה במד' כן מבואר ובאמת יעו"ש, צדיקים של נשמותיהן היינו דהקרבןהס"ד
 הקב"ה לפני משה 4ש' וכו' למשכן עומד שהוא אר"ה למשכן מהו ד'( סי'פי"ה
 אני הקב"ה א' עליהם. תבא ומה מקדש ולא משכן לא יהא שלא הן עתידיםוהלא
 עכ"ל. עונותיהם כי על עליהם אני ומכפר בעדם וממשכנו א' צדיק מהםניטל

 הכופר. אשכול וכאחז"ל ישראל, כל בעד לכפר ק-בנו הוי דהצדיק איפואומבואר
איו



 דודקהלת
 ההיא עוללה, בגדר הוי קרבן דהוי הצדיק המובן ולפי כותר, הו נו שהגלחיש
 מעה"ק ה' ברסב"ם כמבואר נסכים דטעונה בעולה הדין והנה לגבוה. כלילנולה

 להב.1 ינו יש נסכים איזה וקנה וכנ"ל. הבאנו אנחנו זו עוללה והנה ב. הפקב
 ר7*כ ייז. ישתות עת לא ודאי דהרי ממש, ?ין לומר לנו מבת וע"כ זו. עולהעל

 תשובה יעשות צריכים קרבן בכי ובאמת תשובה, של דמעות היינו לזההנסכים
 גרו? בקרבן וכש"כ כ"ד( י"ג בובהים /וכמבואר תועבה רשעים זבח מיקרידאל"כ
 )על התורה על תמיד שישב דהצדיק ? ככה יהי' מדוע להבין יש דבאמתכזה,

 אך אחרים. של החטאים בעבור קרבן יהי' עוה"ז הבלי מכל פרוש והי'העבודה
 להקב-ה רוח נחת לעשות כדי הי' בעוה"ז חיותו ענין כל דהצדיק כך: הואהענין
 ובעד השי"ת בעד נפשו מוסר שי' ותמיד השי"ת דרכי להורות בינה לתועיםוללמד
 אנשים בן בן.אדם. ליחזקאל הקב"ה אמר ז'( סי' פ"ב )ויקרא במד' וכמ"שישראל.
 של כבודן ועל מקום של כבודו על עצמן שמבזים בן ג"ח בן צדיקים בןכשרים
 פוסר הצדיק רעה, גזירה ח"ו שהי' הזמן כשהגיע ולכך יעו"ש. ימיו כלישראל
 הצדיו נאסף הרעה מפני כי זה, מרגישים העם וכאשר ישראל, בעדנפשו

 דע"י מבתייג יותר עוד במיתתו להצדיק יש שוב א"כ תשובתן לעשותמתעוררים
 א' צדיק של. נשמתו שקולה כי השיית. רצון עשה והוא תשובה. לעשותלמדו
 יז'ש יותר. עולה הצדיק ועי*ז ישראל. בעד נפשו ומסר ק"ג( )סנהדרין כולו,כעולם
  שפר בפה להצדיק הנייחתם עיקר וא"כ מבחייהם: יותר במיתתן צדיקיםגדולים

 תשובה, לעשות אנו צריכי5 קבעונותינו נפטר שהצדיק אחרי וא*כ תשובה,עושין
 טוב ימליץ והצדיק ח"ו. ו-עה שום יהי' שלא יתוקן ובזה להצדיק פיוס יהי'וזהו

 לכפר  והיינו שלו. לחובה הקרבן עלה לא ח"ו אז תשובה, בלא טשא"כבעדינו.
 הוא: כשר לעצמו הקרבןאהל

 עלו שלא אלא כשרים. לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל זבחים( )בריש ששנינוווהך
 לשמן. שלא הי' ח"ו אם הצדיק דהוא הקרבן והיינו חובה, לשםלבעלים

 הצדיק כוונת הי' זהו לא כי לשמן, שלא נחשב זהו בתשובה, התעוררו יאדהטעם
 עשו לא ת"ו אם וא"כ בתשובה, יתעוררו  ועיי ישראל. הכלל בעד נפשושמסר
 זהי באופן הוא כשר הצדיק היינו כשרים התנא וא' לשמן, שלא הקרבן הויתשובה
 כי שלו ארע הקרבן עשה ' לא עדיין ח"ו כי כלומר לחובה לבעלים עלו לאאבל
 יהון בל"ו כי לתשובה להתעורר צריכים מאד וא"כ לכפר. הוי לא ח"ו תשובהבלא

 לעשות לב על שמו לא והם העם, בעון נלקח שהצדיק פשע על חטאכמוסיף
 אבר הצדיק נז( )ישעיה צועק שהנביא וזהו בחנם. הצדיק הסתלקות א"כתשובה,
 דמין והיינו הצדיק. נאסף הרעה מפני כי מבין באין וגו' לב על שם אישואין
 ושב יבין ולבבו כמ"ש לתשובה. רומז הלב כי תשובה לעשות הלב על שםאיש
 בינה בזוה"ק וכא"ש וכנ"ל. יבין ולבבו וכמ"ש תשובה על קאי מבין גם לו,ורפא
 והבן. וגו' לבך נצור משפר מכל וכמשש בעי, לבא ורחמנא וכו. מבין הלב ובהיבא

 עד ונסכיו היום זבחו אדם רמביא הי*ב( ממעה"ק פ"ב 2וברמב"ם סו במנחותלהנה
 מ.ם נסתלק שהצדיק ימים שמונה דוה אף זבח בהך כ"כ ימים,כמה

 הקרבן יהי' ועי.ז כנ"ל. תשובה של הדמעות דהיינו הנסכים היום להביאיכולים
 ב' )שמואל אבנר על בהקוננו דהמע*ה והנה לכפר.כראוי

 שר גי תדעו הלא ג"
 אמנם אם י"ל אולם וכו' וגדול שר לשון על ויל"ד ביש8%ל. הזה היום נפלוגדול
 מיתת ששקולה ילמדך יח;( )ר"ה וכמחזאל הצדיק מיתת על להתאונן יש תמידכי

 התורת שקרן  בעת להתאונן יש ביותר כי מובן מ"מ אלקנה בית כחורבוצריכים
.

 יהיואת



 דודקהית
 עובד צדיק בהי' א( בחינות. ב' יש והנה מועטים. הם עלילה ובני הושפלוהיראדה
 ולומד בתורה תמיד שעוסק גדול בחי' 3( וסגופים. ותענתים ובמע"ט בתפלההשיית
 ביר"א. מושל צדיק כמ"ש מושל בחי' הוא בחי' רבים. תלמידים ומעמידומלמד
 צדיק בין וראיתם ושבתם וכמ"ש אביב וה' גוזר וצדיק וכו' גוזר הקב"האהז"ל
 אלקים עובד היינו צדיק דהיינו בגמרא וקאמר וכו' אלקים עובד ובין רשעיבין
 ורבים ומלמד ולומד בתורה הוא וגדול השררה לו גי שר נקרא כזה וצדיקוכו'

 א' על וכש"כ הרבה. לקונן יש הללו כב' א' בהסתלקות והנה תורתך לאורהולכים
 אבנר והנה הרבז-ה, לקונו יש ודאי במהורה גדול וגם צדיק שהי' שנים בחי'שהי'
 לו ששאל וכו' לדבי מט( בסנהדרין וכמבואר בתורה. נדוי ג"כ הי. שר שהי'מלבד

 וע"ש. וכו' חנינא אבנר צ"ל ע"ו: יבמות ועי' וכו'יבמה
 לבכוי, 'ש וא"כ בו, הי' תרזוייהו וגדול שר כי אבנר על המע"ה דוד שקינןלזה

 המה שמועטים הזאת לעת כלומר בישראל, הזה היום נפל בי וביותרהרבה,
 הישראלי העם בין חסר א"כ. הושפל. והיראה התורה קרן ומצב והגדוליםהצדיקים

 וז"ש מאד, גדול הצער וא"כ וצדקות, בתורה לרביתם מאיר שהי' כזה, ברקאור
 וכאמור: בישראל הזאת העז-ץ של המצב לפי בישראל חוההיום

 י צ 11 א ר ט ס א מ הצדיק הגאון מיה ע5 "כבה להתאיבן 'ני יש היים אני נםרבותי.
 גדול גאון הי' וגם גדול. ועובד צדיק ה" כי תרווייהו היו ג"כשבו

 אחר בדור וחף וש5מיםך יראים וח"ח רבנים רבים. תלמידים והעמיד ובנסתרבנגיה
 עלי* ובני כ"כ הושפל התורה שקרן כזה בדור ובפרט כזו באבידה להתאונןה"

 אההז כזו. נוראה אבידה על מאד צר כי ודאי מועטים-
 כמבואר חטא עזיבת הוא ותשובה תשובה. הוא יזה העיקר כי דבינורכבכן

 להבא. על עום"ש וקבל העבר ע5 חרטה והיינו תשובה, ה'ברמצים
 שלמים וגם הירכתים מן שהרבה הזמן פגעי בראות אתכם היצר ישיא נא א5רבותיו
 רק נברא. החומר למלטש לא כי לידע צריך הישראלי האדם כי ר'ג בדחקותהם

 הוא ועוה*ז 5עוה"ב. הוא שכרו מתן עיקר כי לידע וצריך להקב"ה, נת"רלעשוש
 המשכה את ויביאו ד"א סיוג( פנ"ס )פקודי במד' ועי' וכו' כאן שהיום עובר,כצל
 של שכרן מתן שכל אחרון ליום מה אחרון. ליום ותשחק לבושו והדר עוזהה=ד
 התורה אימתי ד"א וכו' אחרון ליום ותשהק הוי לעוה"ב 5הם מתוקןצדיקים
 מעשה ובו: אחרון ליום ותשחק הוי אחרון ליום בה עמ5 שהוא למימשחקת
 ומקנאים אותו רואים התלמידים והיו עשיר ובא ח"5 שיצא רשפיי ש5 א'גתימיד

 מדון פני ש5 א' לבקעה והוציאין רעש וידע לחו"ל לצאת הם מבקשים והי'בו
 אם א"5 לפניהם והב דינרי מושכת התחילה זהב דינרי המלאי בקעה בקעהואמר
 עכשר נוטף שהוא מי כל יודעים הוי אלא להם שלו זהב הרי פבקשים אתםוהב
 5יופ ותשחק הוי לעוה"ב א5א הרץורה שכר מתן שאין נוטל הוא עוה"ב שלחלקו
 בקשת. שנתברכו בישראל מצינו ולכך יעו*ש. יכו' ח5פתא בן ברפש מעשהאחרק.
 ועל כם*ש בחרב, נתברך ופבשו שם. וערש4י אויביך. בעורף ידך ביהודיהכמ"ש
 ששאף כי תיכף. הוא החרב פעולת כי הוא לקשת חרב שבין ההברל כי חח"חרבך
 מושך הוא כי אח"כ, חוא הקשרת פעולת אב5 ממש: לעיניו היכף והורג בידוהחרב
 5לסור צריך הישראלי איש כי מסטן ולהענין רחוק. בסק'א נופל והחץ באן.בקוצתו
 תיכף הכל נוטל והצו אב5 אח"כ ע5 כדיוקן שכרו כ"כ אח"כ הוא שהפצועהמקשת

 החרב. כמובעוה"ז
 יהודה בני על ללמד ע"ה המלך שאול על בהקוננו דהמע"ה מ"ש מובןושלזון

 יעו"ש* אויביך בעורף ידך ופירש"י הישר ספר על כתובה הוא הלאקשת
ולבאורה



 רוסמהלת
 אחריהם כי יהונתן ונם שאול כמו גדול לצדים והספד שבח זה וכי צ"בולנאורח
 שאול שנה בן יומא וחז"ל ד' בחור הי' שאול כי הנ"ל הענין אך לקשת?יצטרכו
 מה ספני שם ואמרו חטא בלא נקי שאול אף חטא בלא נקי שנה בן מהבהמלכו,

 נפל ואעפ"כ י1ו"ש. דופי שום בו .סי' שלא מפני שאול, של מלכותו נמשכתלא
 כי להם הסביר ולכך מזה ח"ו העם לב יפול שלא ירא דהמע"ה והי'במלחמה,
 הוא הטוב השכר כי לידע כלו' מקשת השכל מוסר וללמוד מאד. להתחזקצריכים
 זה ילמדו יהודה שבני כלו' קשת, יהודדה לבני ללמד וו"ש וכנ"ל. קשת כמואח"כ
 באופן הנ"ל הפי' בביאור הארכנו ובמק"א ח"ב יו"ד בבי"צ בזה הרגיש )וכברמקשת.
 כ"ה( )ש"א כטיש ברכה עוה"ב שכר על ג"כ לדוד, בברכה ואביגיל ואכמ"ל.(אחר
 ממילא מזה, ומבין יודע האדם ואם וגו,. החיים בצרור צרורה אדוני, נפשוהיתה
 שכרו כל זהו הוי לא א"כ מזה, כ"כ נתפעל שאינו כיון ג"כ בעוה"ז הטוב לונותנין
 5י אחרוף ליום ותשחק דשוא, העיקר כי ג"כ ראינו הנפטר בהצדיק ובאמתובמובן.
 וסיגופים בתעניתים עצמו סיגף ימיו רוב כי כידוע. מעוה"ד נהנה לא ממשבחייו
 ג"כ ובהם האחרון, לכבודו ישראל אלפי בהתאסף שכרו, ראינו ,אהרון" ביוםרק

 ומפורסמים: וח"ח ישראלמגדולי

 ביאור( ביתר ז"ל מיקה שמו בע' להגאוו במנחת-עכב )היבא נץ מ מהירבנדרו2רת
 העוץ על אותו ותלית והומת מות משפט חט~ש באיש יהי' וכי הב'פי'

 כי מודים, כ"ע אבל וגו' בארץ צדיק אין כי אמת והן אישו, בשם מכונה הצדיקכי
 הדור. בעון נתפס  וע"כ מות, משפט ק-ו יגיע עי"ז אשר עון כ"כ להצדיק הי'לא
 בעונו וכ"א ולרשע. לצדיק אחד מקרה כי אומרים אלחש מזה יודעים כ"ע לאואבל
 שיהר אפשר וכי לדבריך, אף כלו' מות, משפט חטא באיש יהי' וכי א' וע"ןמת,

 וא"כ נתפס, הדור בעון וע"כ ! לא ודאי מות? משפט לו שיגיע חטא כ"כלהצדיק
 כל וכמו הדעת עץ בעבור שרק אומר אתה מדוע כלומר עץ, על אותו ותליתמדוע
 שמא כדבעי תשובה לעשות כ"א וצריך הדור. בעון רק הוא כן לא כי תדע זאדל
 יראה לעולם ב'( מ' )קידושין וכמאחו"ל המשקל, הכריע והוא גרם הוא כי מתבעונו
 ואת א"ע תכריע א/ עבירה עשה התעולם. כל וכן וכאי והריו חי.ב חציו א"1אדם
 דלא בזוה*ק כמ"ש כלו' העץ, על נבלתו תלין לא וו"ש יעו"ש. וכר העולבםכל

 כלום לאו יומא בת כשהיא סירכא כמו תיכף, תשובה תעשה אלא העבירהתשהה
 דלא א"א שאבני עבירה כי כלו' פורתא, פגמה דלא א"א שאב"י קדירה וז"שהיא,
 טוב. אח"כ אף ברירה באין רק תיכף. תשובה לעשות צריכים רק העבירה,פגמה
 העולם בל את שהכריע בעונו בי ידמה וכ"א תיבחן תשובה לעשות צריניםוע"ב
 ו'( סי' פנה )ויקרא ובמד"ר העם, לאשמת יחטא המשיח הכהן אם וז"ש הצדיק.נלקה

 העם לאשמת רק חוטא אינו ודאי משיח הכהן כ4 והיינו יעו"ש. ? חוטא משיחוכהן
 יחטיא. ולא השערה אל קולע כמ"ש חסר לשון הוא יחטא כי יאמר ולדברינוהיא,
 הדור. בעון כי העם, לאשמת הוא ע"כ ח"ו נסתלק כי חסר, המשיח הכהן אםוהיינו
 כ"א שצרכי רק מכפר, שהוא כלומר ככפרה וצריך מכפר המשיח הבהן במד"רוז'ש
 שהעם בתשובה הוא הכפרה העיקר כי לכפרה, שצריך הכוונה וזה תשובה.לעשות

 ראוי חכם של בהספדו המתעצל כל ק"ה.( ישבת א' חו"ל והנה וכאמור.מתעלררים
 צדיק ושונאי רעה רשע תמותת הפ' לבאר עפמ"ש י"ל אך וצ"ב. בחתו,יקוברו
 בקשרי לעמוד יכול ה" לא כי חטאיו, על א"ע לתרץ יהרשע יש באמת כייאשמו.

 את הכובש גבור איזהו כמ"ש גבור לוה שצריכים היצר, מלחמת דהחנוהמלחמה,
 הג' ולא למלחמה א' שר ששלח א' למלך משל, ע"פ יתבאר הדבר אמנםיצרו.

יבול



עט דורקהית
 במקימו אחר שר שלח זה כששמ?- והמלך מפניו, וברח אויביו, לפני יקום השריכול

 ,)ברח, אותו:45,:5חנם בחושדתם למשפש הא' %ת והעמידו האויב, את ניצחוהאחרון
 השר אמנם למלחמה, ירד ברצונו ולא למלך, אוהב שאינומחמת

 לא אשע"כי התנצי
 ,~אמת האי54, מפני לקו6 יכול ,היי לא טובה לא סיבה מחמת אלא הוא, כןסחבת
 יבורוה בזאה כי וא' כולם את השופט והשתיק ונפשו, לבבו בכל למלך אוהבהוא
 -כראוי, כבוד בו וינהוג הטלחמה את שנצח להשר אוהב יהי' הזה השר אם נראהכי
 אם אבל הנצחן, להשר ואוהב כבודו על מוהל ולכך למלך, אוהב הוא גם בודאיאז
 כבודו על מוחל אינו ולכך למלך, הוא' שונא ע"כ לו, אוהב ואינו כבוד בו ינהוגלא

 במלחמת עמד לא הוא אם כי הרשע נפילת ענין הוא לזה, והנמשל הזה, להשרושונא
 ואם ונצח, במלחמה שעמד "צדיק את לאהוב לו הי' א"כ כהו, חלישת מחמתהיצר
 תמותת וו"ש במלחמה לעמוד רצה ) לא ולכך שונא הוא גם ע"כ להצדיק שונאהוא
 שהוא בשביל צדיק ושונאי לז"א במלחמה לעמוד יכול הי' לא אפשר וע, מד רע,רשע
 נפש יט לאדם כי ידוע והנה *יאשמו". ולכך רשע הי' שבזה ע"כ א"כ לצדיק'שונא

 "בהמיות, נפש את בפעם כפעם דוחה הוא טוב עושה וכשהוא הבהמיותן ונפשושכליות
 ודוחות הבהמיות, נפש מתרבה אז .ח"ג רע עושה ואם השכליותו מתרבה'ובמקומה
 נפש אלא בו ישאר ולא השכליות, נפש ממנו לצאת ח"ו לאט ולאט השכליותלנפש

 אוכל שור בתבנית כבודם את וימירו וז"ש בהמה, בחי' אדם והע"ז לבד,הבהמיות
 והוא רע, -עושה ואינדס טוב לעשות נצטווה לא בהמה כי מבהקה, גרע ועודעשב

 חיו נסתלק שהצדיק  השמועה, כשהגיע לוה והוכחה רע, ועושה טוב לעשותנצטווה
 כה על לדאוג לו צריך הי' עכ"פ ובאמת הלב, על שם אינו והוא אותו,ומספידין
 גדולן שר בשמת כי רואין שאנו כדמיון והוא כזה, גדול אדם ישראל להכללשלסר
 שחסר על להצטער יש כ"כ ולהמדינה, להמלצות כזדה שר שחסר על מצטעריםכולם
 ומע"ס, בתורה השיפת בעבדות עוסק והי' גדול, ולמדן גדול עובד שהי' כזהצדיק
 גמור, רע שהות מחמת היא ע"כ בזה מצטער שאינו ומי לכל אבדן בזה ישא.כ
 ראוי ולכך וכנ"ל. מבהמה גרוע ועוד לנד, הבהמיות נפש רק בו אין ע"כוא"כ

 לקוברו ראוי ע"ב לכוונה היינו חכם של בהספדו המתעצל כל וז'ש בחייו,לקוברו
 ימלט, ולא הוא טוב שבו הפנימיות ונקודה נה*ק בו יש מישראל א' כל אמנםבהייה
 אלא כרמון, מצות מלאים ישראל פושעי ז"ל וכמאמרפ השכליות נפש בו יהי'שלא

 מושך הישראלי , איש טבע אבל מעכב, שבעיסה שאור ז"ל וכאמרם מונעושהיצה"ר
 אותי אומחז מע' רבש"ע הקב"ה לפני משה א' ד'( סי' פ"ב )ויקרא במד' ועי'לטוב,

 אל דבר ישראל, בני את צו אלא אותי טצוה אתה אי בעוימך, לך שישנטיאות.
 האזור ודבק כאשר כ4 י"ל( )ירמי' ההיד לי דבוקין שהן אקל בנ"י, אל - אמורבנ"י,
 אחרים ואת א=ע ולהתשורר להתחזק א' כל צריך ולכך יעו'ש וכו' איש מתנ4על

 ובשפתיו בפיו הזה העם נגש כי יען כס( ')ישעי' צועק הנביא והנה אשובה,יעשות
 יוסיף הנני לכן מלומדה אנשים מצות אותי יראתם ותהי ממני, לחוק ולבוכבדוני

 צדיקים, של סילוקן זהו איכה, במד' ואחז"ל ופלא, הפלא הזה העם אתלהפלישן
 תמידין כנגד תפילות דהנה י"ל ולהנ"ל זה הוי ) מדה כנגד מדה מאי היעידוהקשה
 .לן לא שעולם פנחס במד' ז"ל כאמרם מכפרים הקרבנות הי' המקדש ובזמןהקנום
 ותמיד לילה של עבירות על מכפר ה" שחר של תמיד בירה ועבירה בירושליםאדם
 א"כ מקדש לנו שאין - בעונה*ר ועתה יום, של עבירות על סכפד הי' בה"עשל

 וכיון שפהינו, פרים ונשלמה סתפללין, .ואנו וכמו הקרבנות. במקום הםהתפלות
 דהא הלב הוא ועיקר וגלל בפה בכוונה לחתפלל צריכים קרבנות במקוםשההפלות

בקרתנות



 דורקהלתפ
 במקומי שלא או בזמנו שלא או בוסנו, שלא חושב אם מפגל לבד במחשבהבקרבנות

 התפלת אם ולכה כט:( בזבחים וכמבואר לוקה, מעוגנת שאינה מתשבה הטחשב,גם

 שהוא ההצדיק ע"1 רק ח"ו, פיגל כמו הוי אחרת מחשבדה חושב והלב בפה( רק_הוי
 יש ידו על להשי"ת שווין ולבו דפיו בשרן_ קרבן והוא עולה קרבן ק"ו בחייואף
 )בתפלה( בביוני )לבד( ובשפתיו בפיו הזה העם ננש כי יפן וו"ש התפלות לכלעלי'
 רק הוא עושים שהם ומה אחרות, מחשבות חושב לבו כי ממני רחוק ולבואבל!
 מכ"מ לכך הצדיק, ע"י רק להיות יובל שלהם העיי' כל וא"ב מלומדה אנשיםמצות

 כיון אמנם צדיקים, על סילוקן דהיינו ופלא, הפלא הזה העם את להפליא יוסיףהנני
 ע"י ורק ות-קון, עלי' להיות יוכל שוב קרבן. בגדר ג"כ הוא הצדיק שלשסילוקו
 נקראים עשרה א'( סי' פ"ב )ויקרא במד' וז'ש תועבה. רשעים זבח היי דאל"כתשובה
 והנה יעו"ש. וכו' והישראל והחסד החסידים של ומיתתן וכו' התירה הן, ואלויקרים
 אחוה ולשין חיבה לשון זה אדם ז'( סי' פ"ב וויקרא המד' כמ"ש צדיק החנואדם
 וכו', צדיקים בן כשרים, אנשים בן אדם ליהזקאל,'בן הקב=ה אמר ריעות,ולשון

 כשר אדם על דמעות הפוריך כל וז"ש ובו, אדם קרויים אתם )ב"ס( הגמ'ובלשון
 סופרן הקב"דה כשר קרבן במקום כלומר כשר שהוא וצדיק גדול אום עלכלומר
 ולעבודה לתורה כזה גדול אדם וחסר צדיק .שנעדר מחמת הבכי' שעיקר רח'שהם

 גיחות ריח אשה תעשה ונסכו אמר התמיד בפ' . ובנסכים נסכים בת" הםוהדמעות
 גנזיו בבית מניחן השיית לכך ניחוח, ריח בח" הם הללו הדמעות גם א"כלדן

 הנסכים השי"ת יוציא אז נסכים ונקריב ביהמ*ק ייבנה ב"ב הגאולה זמןוכשיבא
 אליו ד' וידבר משה אל ויקרא וז'ש ניחוח, לריח שהם גנזיו מבית )הדמעות(סליו
 קאמרתג שפיר משה חז"ל כלשון צדיק כל על קאי ומשה לאמור, מועדמאהל

 יקריב, כי אדם לדורות לאמור וזהו ודרא, דרא בכל דמשה אתפשטיתי'ובזוה"ק
 זאת שאהז"ל ע"ד מועד מאהל וזה אדם בחי' שהוא צדיק יסתלק ח"ו אםכלומר
 וא"כ עקי' עצמו שממית במי אלא נקנית התורה אין באהל ימות כי אדםהתורה
 להקרבה שיעלה יקריב, כי וזהו התורה, על עצמו שממית גדול לאדם רומזאהל

 "מככם* וזהו בעבורכם לקרבן עלה הצדיק כי תדעו קרבן, מכם ואז קרבן,במקום
 היא דדיבור בנ"י אל דבר וז"ש תשובה. לעשות עליכם ולכך לד' קרבן הואבעבורכם

 בעון הוא הצדיק דהסתלקות דכיון והיייו רכה, היא אמירה אליהם וחמרת ואח"כקשה
 וכו' צדיקים מיתת ששקולה ללמדך כמ"ש השי"ת לפני מאד קשה זה ע"כהדור,
 שיעשו רכה בלשון אמירה קאי וע"ז נייהא, הוי בתשובה לשוב מתעוררים אםואמנם
 תשב הפ' לפרש זצלל"ה מלובלין הרבי הקדוש רבינו זקיני בשם וכמ"שתשובה,
 חסר דכא" .עד אז ישובו שבנ"א רוצה אתה אם אנוש תשב וגו' דכא עדאנוש

 והלאה מהיום שיהי' ג"כ לזה ותיקון אדם. בני שובו רכה, בלשון ותאמרהיסורין
 ושלוםהתרות

 בישראלי
 אחדות אלא כתות, כתות דהיינו סוברים, בחיי עוד יהי' ולא

 לב' קורות אוחילה מעי מעי ד'( )ירמי' הנביא וז"ש אחד ובלב אחד כאישושלימות
 )שם ולהלןוגף,

 ו"
 כי עמי, בת שבר על חץ )שם ולהלן וגף עמי שבר את וירפאו

 חורבן בעת שהי' זה צועק הנביא וירמ" חנם, ושנאת הלב, פירוד של צועקהנביא
 שבימינו רוצים כשאנתנו וא"כ חנם, שנאת מחמת שנחרב ט" )יומא שאחז"להמקדש,
 ויקוים ובלב, בפה ושלוה שלוס שיה" ולראות זה לתקן עלינו א"כ ביחמ"קןיבנה
 שבעת כאור שבעתים, והי' החמה כאור הלבנה אור והי' 5ץ )"פע" הנביאמאמר
 שבר בין ההבדל כי ירפא, מכתו ומחץ עמו, שבר את ד' חבוש ביום בראשיתימי

 רק לכלום, צריך אין  שגר אבל וסמים, ולרפואות לתחבושת צריכה מכה כילמכה,
מקשרים



פא דודקהית
 וז"וו לו והלך השבר נתאחד ממילא ואז ידבקו יחדו שבר אל שבר שיהי' השברים,מקשרים
 יהי' ואו יתד, לקשר רק לכלום, צריך אין מחלוקוז של השבי וגם וג)/ ויבושביום
 אחדי שמו אפד יהי' ההוא ביום והע הפ' ויקוים הנאולה, יהי ממילא ובזהאהדים
 ויהיז בגבולנו ושבר שוד ולא בביתנו י1עקה בכי עוד ישמע ולא טוב הכלויהי'

 ובלגבב-ח4 פנים כל מעל דמעה אלקים ד' ולחה לנצח המות ובלע ושלוםברכה
 מאזשרוג זלצל"ה בפגה"ק עפשטיין הלוי יהושעאליעזר
 *( יע"א, ו:-ליי ראקוב דפ"ק אבד*ק וכעת באפטאמלפנים

 ווארשא. תרפים כסליו כ' וישב ב ית"ש ובעזרתו ה'בשם
 פה., אצאפ נ"י דרך מו"ה וכו' רוח יקר ויר"א השלם המופלנ ידידילכבוד
 מ,זפלל שהי' א' בחסיד מעשה ת"ר ע"ב( ל"ב )דף ובברכות עוטרים, אתפי מי לפני דעו מתפללים וכשאתם וכו' ר"א כשחלה ע"ב( כ"ח )דף ברכותוהייי"
 עד לי המתן א"י וכו' שלום לו החזיר ולא שלום לו ונתן אחד שר באבדרך

 שלוט לך ונתן חברך ובא בו"ד מלך לפני עומד היית אייו איל בדבריםשאפייסך
 חי שהוא הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני עומד שהייתי אני וכו' לו מחזירהייה
 וסי' ס"ו, סי' או"ח ובטו"ז ע"ש וכו' וכמה כמה אחת על עילויים ולעוימי לעדוקיים
 במה ע"ב י"ט דף יחזקאל בית ספרי בראש הביוץ פתח בקונט' כתבתי וכברתר"ד,
 שבע כבר קטן דאפי' מבואה ההרגש דלכאו' עוטשים, אתם מי לפני דעודקאמר

 לזמר, נאות הי' ויותר ורבא, באבי* דמ"ח( )ברכות וכעובדי מברכין למי יודענ"כ
 וספסר הצדיק הרה"ג זקני בשם שהבאתי מה באריכותן ע"ש מתפללים אתם האיךדעו
 ואוהבו בפאב היותו ע"ד בילגורייא מעיר שווערדשארף זצ"ל אליהו שמואלרבי

 מופת בס. גם והובא השני, אלכסנדר הקיסר לפני להציגו רצה פלאטאנאווהמיניסטור
 מקור בס' יסופר אשר ע"ד נ"ל ועתח דנ"א, )צאנז( חיים מקור ובס' דל"1,הדור
 ממאסקווא פוליאקוב שמואל מ' האריר הגביר המפורסם הקבלן כי תת"ל דףברוך
 והשר הדרכים, משר רצון והפיק במדינה, וגדולות רבות ברזל מסוית בנה אשראחר
 הגדול חהלל את הקיסר שסע כאשר ויהי השני, אלכסנדר הקיסר לפני שבחוהללו
 להציגו השר על ויפקוד פנים, אותו להכיר אמר פוליאקוב, על השר קראאשר
 על כהלכה בשוגות ענה אשר ואחרי הקיסר, לפני . פוליאקוב עמד וכאשרלפניך
 על דבר השובותיו ויסדר למלאות, עליו שקיבל להמלאכות בנוגע הקיסרשאלות
 כוכב בך פגע מאז הזמן כבר האם : הלשון בזו הקיסר אותו שאל כן אחריאופניו,
 והציץ השעות סורה את בגדו מצלחת ויוציא פוליאקוב חשב ארגיעה ועד ?ההצלחה

 ויתפלא ז מלכות הוד רגעים כששרה אך ונמרצה: קצרה .תשובה להקיסר  ויענהבו,
 וכיתי מאג לי יאיר הצלחתי *כוכב : פוליאקוב ויענה 1 כן" זה .איך ויחמרהקיסר
 ען- הקיסר נתפלא מאשר ויותר רגעימן כעוצרה זה מלכותך, הוד לפנילעמוד
 הקיסר ויגע : זאת בתשובתו אשר השכל מחריצת עתה נתפעל חקודמותתשובות
 אשר אחרי ומכוונות יפה נעשה מלאכתך אם היא לפלא לא *אמנם ויאמר:בכתפו
 ויפסרהו תודה הכרת לאות ידו לו ויושט עליה', צופיה היתה כמוך חרוץ אדםעין

 יממייא ע"ש* הקבואים המלוכה דרכי בנמוסי לו הניע הכבוד אותות ואתלשלום,
 ה' את יבדי אומר א' כתוב פ"ב( תהלים )ילקוט חיתא ועד"1 חו"ל" דברייובנו
 עומד שאדם בשעה אלא כ4 מהו בשמחה ה' את עבדו אומר א' וכתובביראה
 ראש בקלות נוהג תהי ואל בעולם, כמותו שאין לאלוה שעובד שמח יבאבתפיה

לפנע
 והגליל. יארוב דקיק שוגב 2"י -יצחק שומה מוה"ר ימ' המופלג האברך המעתיקי(



 דויקהלתפצ
 אחזה רעדה בה שכתוב ,השעה כשיבא אחא א"ר ברעדה, לגילי ביראה אלאלפניו
 ובזוה"ק ע"ש, ברעדה וגילו שנא' ושמחים גלים הם להקב"ה שעובדים . ישראלחנפים
 כי יעקב קראת אותי ולא פ'ב( אסחר )מגלת במדרש ועד"ז ע"א(, נ"ו דף)אחר*
 הוי וכו' לעי והוא ומצלי וקאים לעי ולא יומי כל ומשתעי יחיב *שראל, בייננת
 וכן ע"ש, ישראל גי יגעך כ4 מפני יעקב הכרחיך לא הלוא* יעקב קראת אותיולא
 לפניו לעמוד רשות ונטילת הקב"ה, ממ"ה לפני אודיענץ כמו התפיה ענין כלהוא

 הצלחה כוכב יש ובי וכו/ תפתח שפתי אדני השמ"ע בתחלת שאומרים כמוזת"ש,
 אתם מי לפני דעו וז"ש לזה, זוכה שהאדם כזו. בעולם שמחה יש וכי מזה,יותר

 ~מר פיענקני ברחוב בביהכנ"ס העבר בשמ"ע בדרוש, בזה והארכתי והבן.'עומדים
 להאריך. ואכ"םמעב
 דפה. הרבנים בועד מיכלזאהן יהאאלצבי

 עזסימן
 וויסקיט אבד"ק שליט"א דוב יחזקאל כש"ת בנש"ק החו"במהרב
 ברא נא' ולא א' ברא ז"ל בר*"י הארץ ואת השמים את אלקים ברא22ר14שייצ

 מתקיים העולם יראין וראה במדה"ר לבראתו במחשבה עלה שבתהלהד'
 אי' דהנה י"ל כו/ י"א עשות ביום דכ' והיינו למדה"ד ושתפה סדה"רוהקדים

 רעה. תרדוף חטאים א,ל עושה מהו חוטא לחכמה שאלו הל"ו( פ"ב )מכותבירושלם*
 ויתכפר תשובה יעשה א"ל להקב"ה , שאלו תמות החוטאת הנפש וכו' ם לנביאשאלו
 ואמרתי האדם. כשיחטא תשובה להועיל צריך הה לא הדין שורת מצד דהנהלו.
 העליונים מן ונשמה התחתונים מן גוף האדם את עשה הבוי"ת הנה למה"ד משלבזה
 חולי שיש וכמו חים נשמת באפיו ויפח האדמה מן עפר האדם את י"א וייצרכש"כ
 אדם ילך אם אנן נהוי וא"כ הנפש. ורפואת הנפש חולי יש כן הגוף ורפואתהגוף
 לזה יועיל האם הגוף את המאבדים דברים שארי או ופצעים מכות בעצמוויעשה
 להיות צריך הי' כן כמו הזה כדבר עוד כשעשה לא שתחרט שיאמר אח"כהתשובה
 לך ואין יחטא אשר האדם חטאת לכל מועלת התשובה שבאמת מה אמנםבנפש,
 בימין שבין לקבל פשוטה וימינך כש"כ מדהיר מצד הוא התשובה בפני שעומדדבר
 ילדו הרים בטרם שנא' לעולם קדמה שהתשובה נ"ך( ופסחים בגמ' ואי' החסד,מדת
 יועיל שלא החנו במדה"ד לבראתו במחוטבה עלה בתתלה וזה בנ"א שובו ותאמרוגר

 מדה"ר הקדים וגו' בארץ צדיק אין אדם כי מתקיים העולם שאין וראהתשובה
 מדה"ר מצד שהוא תשובה שיועיל עולם בריאת קודם עוד הקדים פי' למדה"דושתפה
 בריאת קודם עוד תשובה שיועיל להקדים כביכול ד' הוצרך מה מפני והטעםכנ"ל.
 מדהיא אמנם הדין מדת על לעבור וא"א ארץ יעמיד במשפט מלך דהנה נ'העולם
 יצדק ובוה תשובה שיועיל זה תנאי על הי' העולם בריאת שכל נמצא לעולםקדמה
 הקדים הארץ ואת השמים את א' ברא י בתחילה הדיוקים לתרץ הללו הכ' לפ'ג"כ
 עשות וכ' ושמים ארץ י"א עשות ביום כ' ואח*כ בריאה לשון ברא וכ' לארץשמלם
 לברוא כביכול להקב*ה ביכולת היי הבריאה ובעולם השמים למלאכי דהנה עשיישון
 עשות ביום אולם השמים את אלקים ברא בראשית להתקיים ג"כ והי' במדה*דג"כ
 יוכל שלא ראה בארו לעשות ברצונו אשר האדם על הקב"ה כשהסתבל ארזי"א

 הבריאה עולם על מרומז ברא כ' בתהלה ולזה למדה"ד ושתפה מדה"ר הקדיםלהתקיים
 .ב'ראשונה נוט' אלקים, ברא בראשית וזה וצלנו עולם היא עשיה עולם עשותואחשל

 כנ"ל. וגו' ברא ואחגר ת'שובה שיצלל א'לקיםריאה
סימן



פג דודקהלת
 עזמימן

 את להצדיק והנראה בעולם מיתה הביאה שהוא אם3י היה עי מקשין העייםהנה
 וייצר פ"1( )ב' בראשית דכתיב והראי' המיתה, קביאה יא שהיא חוה אמנוצדקת

 הכל ה' שברא מה שכל בעוה"ז יצירה יצירות ב' ע"ש יודין בב' וייצר כתיב וגומרפ"א
 לעולם מיתה שנגור לך הרי המתים, תחיית שהוא לעוה"ב ויצירה ונפסד, כלהיהי'
 ונפסד כלה שהכל גשמי ה-ז האדמה מן עפר הפסוק מן וכן ה'. ,2ל רצונו הייוזה
 מן' ב"א ויצמח ח'( )ובפ' המתים, תחיית לענין רואני זה חיים נשמת באפיוויפח

 ומעז רוחני, והיינו עדן, גן זה הגן בתוך הקיים ועץ גשמיות הר"ז ונוסרהאדמה
 הארסי על אלקים ה' ויצו ט"ז( )ובפסוק וגשמי רוחני שניהם בו כלול ורע טובהדעת
 אכלך ביום כי ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ תאכל, שכול הגן עץ מכללאמור
 הץ המות, .והמלאך השטן והוא יצה"ר זה ו"רע. יצ"ט, זה "טוב" תמות מותממנו

 חיות כל האדמה פן אלקים ה' ויצר י"ס( )ובפסוק חוה, קודם נברא שמיתהמבואר
 משא"מ ונאבד, וכלה מגשמיות א' יצר רק בו שאין לפי א' ביוד וכתיב וגומר'השדה
 לקחת ממנה כי י"ס( )ובפסוק היים, נשמת באפיו ויפח יודין בב' וייצר דכתיבבאדם
 באדם חיוני כח נתן שהקב"ה תשוב, עפר ואל ונפסדו וכלה גשמי הר"ז אתה עפרכי
 כ"ז )ובפסוק השם, של רצונו שהוא בעוה"ב ולחזור לחיות יוכל שימות לאחרשגם
 ואם קריה והתורה . בניה על אם כרחם היתה ורחמנותה הי. כל אם היתה הואכי
 ועי"ו ורע טוב בחירה להם שיהי' בניה שכר נתרבה מעה"ד שאכלה ועש הייכל
 שמים לכבוד וכוונתה המתים. תחיית שיהי' וגרמה ומכופל, כפול בב"י שכריהי'
 ל"ה אוכלת היתה לא שאילו באכילתה ה' שיתקדש הפועל אל מכח להוציאהיתה
 תאכל לא וכתיב ורע, טוב הדעת ומעץ ה' כשאמר י"ז( )הפסוק ודרשה המתים,ונחיית
 העצה ועוה"ננ שבת שבולו יום שהוא משמע ב"יום" אלא פירושו "פי" וכתיבממנו,
 שימורם לאחר שגם באדם וחיובי כת ה' יתן וע"כ תמות* "מות ועי"ו ממנו""אכלך
 ויומר תקשה ואם בראשית. במעשה ה' של רצון שהוא בעוה"ב, ולחיות לחווריוכל
 חקת )בפרשת שפ' וכמו אלא דמשמע "3י' דכתיב פירשתי הרי ממני, תאכל לא כ'הא
 ויקדש וגומר פעמים הסלע את ויך ונומר הגלע אל ודברתם. וגומר המטה את קחפ"ג(
 בהכאת גם כי מים. ויצאו הך הסלע על משה זכות בהזכירו גשם בתפלת ובפיטןגם,

 שנעשית ד' נתקדש ידה שעל חוה אטנו כך בם. ויקדש ה' דבר %ת משה סלאהסלע
 אכילתה וע"י טוב בה שהיתה ה' של כפיו יציר שהיתה הוא לאו שאי עילמותב'

 יציר שאין אוכל הי' מבניה א' שאילו ועוה"ב. עוה"ז עולמות ב' ורע טובנעשית
 רע כלו והי'. אוכל הי' ואם עפר והיינו עוה"ז. שהוא מבו"ד אלא הקב"ה, שלכפיו
 בודאי תאכל" *אכול ה' שאמר שכיון עוה"ז רק וזה עפר. והיינו בשריד רקשהוא
 גזכר,9מו שאין דבריו תתקימה מספרה נא מחני שא' במשה וכן להתקיים מוכרחהי'
 ה' נתקדש אכילתה וע"י וקיימים, היים שדבריו ה' דברי וק"ו תצוה. ואתהבפ'
 שימורם לאחר שגם באדם וחיוני כח נתנה רכילתה וע"י הבורא כרצון יצירותבב'
 חיים ודברנו תאכל* לא ה' אמר הא לוסר תקשה יאם בעוה"ב. ולחזור לחיותיוכל

 5י~ו קיימה שלא ע"י אך בחמיה, נתקאם, לא ובל"א נתקיים, "אלא" פי' "ובכי"וקיימים
 בעצב עלי' נגזרה שע"כ לומר יש ועוד ק'( )עירובין בנים נידוי צער ע"ינגזרה
 אם להקבסה לשאול עכ"פ או תעשה ואל שב להיות צריכה שהיתה יען .בנים.תלדי
 היא כי הק' .תורתנו דברי .עתה צדקו ומה '"הלא,, 'או אכלך ביום .כי"יקיים
 ארש . מלאה הדעת מעץ באכילתה נם כי חוה אמנו זכות בהזכרוד. אי, כל :"םהיתה

 ה, כרצון ועוה"ב עוה"ז עוימום ב' שנעשית ה'דבר
וע"ה



 דורקהלתפף
 ויאמר כתבת אשר מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם י:צןון: ליב()תשא

---- 1 
 עצמו את שמסור שמי למשה הקב"ה -לו שאמר פי' משה. אל ה'

 בעד פירש "לי" רק שהוא זה בחטא חטא* אשר "מי בני בעבור ישרחל בעד לבובכל

 בכך, רוצה אני אדרבה בחמיה מספדי אמחנו רתותן הוא ואף רחום אני ומהבני
 אל ה' ויאמר לך בפ' פירשתי זה וכעין העם, את נחה לך זה בעבור ועתהוע"כ
 בנים הנקראים ובנים זוכה אתה אי וכאן ולטובתך להנאתך וברש"י לך לךאברם
 לך ה' צוה וע"כ הנשים את מגיירת ושרה אנשים מנ"ר אברהם ומצינו לה'אתם
 משה של ותפלתו בנים סתם ולא לה' בנים הנקראים ולטובתך להנאתך וזשפירש"ילך
 אתם בנים הנקראים בנים על ג*בהי'

 לה-

 תשא אם ~רשיי( אמר וע"ז אלקיכם,
 מספרך. נא מחני אין ואם טוב הריחטאתם

 דאולריכ'ס דביהכ"נ גבאי קעניגסוויין .דוב צבי ב"ר שמעון ו' חברתי יהמאמר
 1. גזיבאוובווארשא

 עהסימן
 בש" אמרתי פירתבשנת

 ישמעני ואיך אלי שמעי יא שיאי בנ הו יאיא פ
 דבנ"י יען הוא פריכא ק"ו הא המפ' קושית ונודע שפתים. ערל ואניפרעה

 פ' בהקדם לפרש ואמרתי רוח, קוצר לו אין פרעה אבל רוח מקוצר אליו שמעולא
 על הפלא גדול מה והנה בם, ויקדש ומסיים וכו' פעמים במטהו הסלע את ויךחקת

 ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קם ולא עליו העידה הק' התורה אשרטרוקה
 דברי ח"ו ישנה הוא הנאמן, הוא ביתו ובכל יביט ה' תמונת אשר ואת פא.פ,השם
 מה ועוד הדבר. והיתכן יעשה הכן להכותו כ"א הסלע אל דבר לבלתי אליוה'

 וימרה הסלע את בהכות' חטא מרע"ה כי המפ' כדעת נאמר ראם הפלא גדולמאי
 ישראל תפוצות בכל מרע"ה חטא את ה' לפני להזכיר והיתכן ה/ פי אתבזה
 משוי זכור להאמר גשם בתפלת הפיטן יסד זה מדוע לסניגור קטיגור להיהפךהיתכן
 בכל ישראל אוהב חווינו דאבי ונ"ל מים. חשרת הון בצדקו כו' הך הסלע עלכו'
  לה' גציי  בער  להשמר והרבה בפרץ, שעמד ימיו 3ל נפשו מסר אשר בשמועלבו

 עליהם תמיד נפשו מסר ואשר בנשי, על זכות תמיד ומצא הנוירוזה רוע אתלהעביר
 ובודאי הדבר קרובה הסלע על ודברתם ה' כשאמר דבודאי ואמר ירא כע"הומשה
 לא שבנ"י ישראל על גדול קטרוג יהיה ואו מימיו, ויתן ה' של מאמרו הסלעיקעם
 חיבתן מפני ולכן לקולו, ישמע והסלע ודבר, השכם עליהם שדבר משה לקולודמעו
 מסיידם וע"ז פעמים במטהו הסלע חת ויך ע"כ קטרוג עליהם יהיה שלא ישראלושל
 סנגוריא ללמוד ישראל תפוצות בכל ה' לפני להזכיר א"ש ולפ"1 בם. ויקדשו,פ'
 מסר אשר ישראל אהבת לעורר הך' הסלע לעל להאמר גשם בתפלת הפיטןיסד
 הגזירות רוע את להעביר ישראל בעד להעתיר והרבה בפרז ונעמד נפשו רע"המשה

 יען מרע"ה וזש"א מים" חשרת הון "בצדקו ונשיא ב"י על זכות ולמצואוהקסיגוריא
 הס"א כי פרעה אל לדבר עתה וירא אליו שמעו ולא בנ"י שיל קודם דברבי

 דבנ"י נדול קטרוג יהיה ועי*ז משה לקול ישמע שפרעה יתחכמו פרעה שלו12רו
 שמעו לא בנ"י הן וככ"א לדבריו וישמע יצית ושרו ופרעה משה אל  שמעולא

 שלא - שפתים ערל ואני מצרים. מלך פרעה "שישמעני יסייעו שאם יהיה ואיךאלי
 ישראל. על וכות וללמוד הגזירות רוע את ולהעביר המקסרנים לפני פה פתחע לי"ד'

 אצאפ. שליט"א אלעזר אפרים בלאדמרדרוד



"שי-תבעזרת
ספר

 ד ו ד ר מ א יו
 שניחלק

 אצאפ שליט"א אליעזר אמרים נאאמו"ר לרךמאתי

 ינמימן
 תיהר היתה והארז ב( נבראשיתכמד'

 ויאמר רשעים של מעשיהןאלו
 צדיקים של מעשיהן אלו אור יהיאלקים
 אם חפץ מהם באיזה יודע איניאבל

 דכי כיון אלו במעשה ואם אלומבתל
 הו' טוב כי האור את אלקיםוירא

 חפץ ואיני חפו צדיקים שלבמעשיהן
 המד' עיו הק' וכבר רשעים, שלבמעשיהן
 שהקב"ה ההויא הי( דמה מובןדאינו
 נלפע*ד אולם רשעים, ש5 במעשיהןיחפוץ

 זקן כי ויהי תולרות( )פ' בזוה*קדא"
 ויקרא כתיב ארכש עיניו ותכהינהיצחק
 קרא ולחושך אברהם זה יום לאוראיקים
 אברהם זה יום אור וכו' יצחק זהלילה
 קרא ולחושך וכו' דיממא נהוראדאיהו
 יוסף בלקוטי ופי' ותסוה יצחק דאלילה

 בימיהם ובא דיממא נהורא הי'ז-אברהם
 הבורא בעבדות הולך-ומוסף ויום יוםדבל

 אחר יצחק אבל ממנו, בטל לאדה-צה*ר
 במדרש )דאי' מלאך כמו נפארעקידה
 עקידה דבסעת עיניו כהו סיבהזמאיזה

 לעיניו נפלו ומדמעות השרת מלאכיובכו
 יצחק לגבי חושך כמו הוי נאתזכהו(
 ותפר הקרא דגני רב, דאיתנתנסו

 תמריה דבטל ש*מ ר"כ וקחמר"אביונה
 חשך, כסו הוי יותר השיב סלא וזהדרב

 מהם באיזה יודע איני המדרש פי'ווט
 דכ' אברהם, בעבדות אם יותרחפץ
 דאיהך אברהם זה יום לאור אלקהויקרא
 ממנו בטל לא דהיגהזר דיממאנהורא

 יותר יזה ומוסיפו הולך ויום יוםובכי
 שהוא יצחק עבדות או השי*תז לפנייקר

 יצחק זה לילה קרא ולתשך חשךבחינת
 כמו נשאר עקידה דאחר יצחק ודאוכו'

 צדיק לגבי חשך כמו הוי וזאתמלאך
 חמריה דבטל וש"מ רב דאיתנתכמו
 כמו הוי זיותר השיג שלא וזתדרב
 צדיקים של מעשיהן היפך ובתי'חשך
 וכעבדות אף יותר חפז זה בעבדותאו
 צדיקים ועכ"1 חשך מבחינת שהואכזה

 ? השי"ת לפני השיבות לו וישנקראו
 את אלקים וירא דב' כיון המררשומס"מ
 צדיקים של במעשיהן הו' סוב כיהאור
 וזה אור הנקרא העבדות היינו יותרחפץ

 דהיצה"ר דיממא נהורא דאיהואברהם
 ומוסף הולך ויום יום ובכל ממנו בטללא
 ענלע"ד והבן. השי"ת בעיני יקר יותרוזה

 של מעטיהן שתכל המד' סוברשבחפת
 יש א( צדיקים מיני ב' ושישצדיקים,
 ונראה צריקים מעשה ומעשיהםצדיקים
 ושצדיקים כמעשה מעשיהם אשרלכל
 מעשה עושים אין אשר צדיקים וישב(

 מעשיהם מעושים תדמה ולהעקםכצדיקים
 וטמונה צפינה ועבודתם רשעיםנמעטה

בלבכם



דרר יגסימןויאמר
 הקב"ה באיזה המד' נסהפק לזה.בל1גם.
 בי האור את אלקים וירא מדכתיבהפו,
 לעיו בנגליים במעשיהם ה' חפץטוב,
 מודים והנל האור שרואים כמו חיכל
 אשר העם אהובים, אחים ע"ב סוב,כי

 ונשים מנולתו, לעם השיית בנובחר
 הקיתון אביב נסורה דרכינו, עליבינו

 דרכינו. אל ונשובה יצרינו, בושהדרכינו,
 אבותינו בו שהלכו והישרההנכונה
 איזה אומר רבי פ"ב באבות וזשיאמעולם
 היינו האדם לו שיבור ישרה דרךהיא
 .כל ואמר לעיל האמורים דרביםמב'
 מן לו ותפארת לעושיה תפארתשהיא

 שנראים מעשיהם שעושים היינוהאדם",
 אברהם וכן צדיקים, מעשי שהםלכל
 כלל הביט ולא היה אחד איש כיאע"ה
 הדעות, כל ננד לחם שיא הגויס, כלעל

 יצחק וכן עליה, ולדרים לארץוהאיר
 כמש"כ בדרכו, "לכו אע"ה ויעקבאע"ה

 בניו את יצוה אשר למען ידיותיו'כ*
 במצרים גם האמונה הפיצו 'ואשרוכו'

 .אשר הנפש ואת ובחרן ארצות?בשאר
 אלקים וירא המדי שאמר וזה נחרן,עשו
 במעשיהם השי"ת חפץ טוב כי האורזח

 מסתפקים ובינם;.. כל, לעיןהנגלחבם
 להביא להשתדל רואים רקבעצמיותם

 המשנה י"ל- ובזה השכינה. כנפי תחת1*י
 וכו' אומר היה הוא מי"א פ"אבאבות
 ישעו ועל אני. מה אז לעצמי".וכשאבי
 הכושר ועת זמן ע? להמתין שקר:בדבר

 היצר מעשה כי המוח, .וזכויווגהיררת
 עבודתו עם שימתין הארם אתהמפתה
 ועתה רק כן, לא הלב, טהרת יונשיהיה

 הכושר, שעת על להמתין ולא עבדו.לבו
 לכשאפנה תאמר ואל פיב באבותגדאיתא
 אהם נרפיש וזשה"כ תפנה לא קמאאשנוק
 'וע"כ בטלנים, אתם פסלנים תרגימונרפים
 ניבחה נלכה תירוצים אומהים*תם

 זך מוח להם כשיהיה היינו*לאלוקינו"
 להו איכרו-ע הדברעשאין כלל טהור.)5ב
 *בנף 9ל שמים ואין אחרים. . עלכיל
 כי על ע"כ זבת. ערבים ישראל כיכי

 מי למחות *ש כי למהוה, עץהיוביםה"ה
 מרין היבטלו רזוי ויהב לנאקות,וכביוב

 ט,.:אירו )ך שמש, נפ9 כמטירהויו:תאכז
 פראזת :ת"י: גק5קהון; קדוש אורבנתשה
 תויה. ע? עלב::" 9? יתושהשי"ת,
 הקודש "ת כבלע לראות רשאים אנוואין

 :"א צה;ו. ל.?שו? עת לא כיולחשורו
 כט?ה והיצה"ר שבכתינו. נ"מלעשות
 הנשלה, הכי המצוה מן . לבטללאדם
 הולכים אינם מיבניו רואה כשאדםרהיינו
 והי' למשמעתו, סרים ואינם התורהבדרך
 שיתחזק כרי האהרימ שיהוק הראוימן

 ויהיו ידו על בעולם ותורתו השי"תכבוד
 תורה, על שיתגז'לו הבנים, אלהנחשבים

 חצירו בן המלמד כל וכמאמרם שמו,על
 ואינו מסיתו והיצה"ר ילדו, כאלותורה
 מהורש במה לנפשו שיפטור רקמניחו,
 ,אבותיו" בדרכי והולך יהודי,בעצמו
 בכך, ורי לעצמך קשוט אמרו הםשגם
 האדם כי בעצם  טעות זהו בצמתאבל
 בוראו, את מכיר שיהיה בעולםנברא
 דוקא, ידו על השיית כבוד יתרבהאבל

 בראתיו, ולכבודי בשמי הנקרא בלכמש"כ
 א' לכל שננהיגורצונו

 באופן מישראי
 וכו' לבניך והודעת משה"ח ולקיים?ה

 כבוד ליבות נוכל לא ואם לבניךושננתם
 כבור לרבות מחויבים בניהם ע"יהשי"ת
 עצותיהם אחר ההולכים אחרים, ע"יהשי"ת
 את יצוה אשר למען ידעתיו כיכמה"כ
 ההולכים פי' אחריו, ביתו ואתבניו

 לאדם 'ממס-תו זה יצה"ר וכנגדבעצתו,
 בדרך הולך עצמו שהוא במהשיסתפק
 לעצמי *כשאני הלל אמר והמצוההתורה
 כל אדט ילכד אפילו דהיעו אנטמה
 הבורש טובות נגל ח42,ותז מה הזיוימי

 במד* שאיתו כמו המיד, עליוהעודפות_
 מצוחיו כל ' לפיו אדם עמל כ5 פ'על

 י-מה כהניק אינו אדם שלותורותיו
 לרבות יובל מה וגם לבד. *מפיי*וממוציא
 הארץ, על הימים במעט ו;שי"רעכבוד

 שסים כבוד להרבות ישתדל %םמסא'כ
 הומן בהמשן כבידו יושע שלאגזי

בוראי



י%דרך ידסימןונחמר
 לבניהם השי"ת תורת נם ימדו אלובודאי
 ישבח לדור דור כמה"כ לבניהםובנ'הם
 שם על נקראים כולם ויהיה ובז'מעשיך
 תמיד נרו שיהיה לוה שהביאםהראשון
 וזש"א יכבה ושלא יופסק לאשלעולם
 הוי טוב כי האור את אלקים ויראהמד'
 במצשיהם יותר חפץ מבתלל כיאוסר
 וירא הוי הורה אור שמאיריםהנגלים

 טוב. כי דייקא "האור* אתאלקים

 יו4סימן

 מלפנ ז ק צ" י ה" ביאש נובמד"ר
 יצא וכי' חמא ר' וכו'ה'

 נעשה מה איל אדה"ר בו פגע וכו'שמח
 עם ונתפשרתי תשובה עשיתי א"לבדינך
 ואמר פניו על מטפח אדה"ר התחילקוני
 מזמור ואמר וכו' תשובה של כחה היאכך
 ענין מה המפ' הקשו השברש, ליוםשיר
 שיר מזמור מש"א ק"ק ותו לתשובהשבת
 לעצבותו סורה שבשבת וכידוע השבתליום

 השומר כל בגמ' דאיתא לפענ"דואמרתי
 כדור ע"ז עובד אפילו כהלכתושבת
 דור כי עונותיו, כל לו מוחייןאנוש
 אין דאמרו למזלות עובדים היואנוש
 ב"דה המלכים מלכי מלך 9לכבודו
 והניחה הודה  השפל עולם עללהשגיח
 עובדים היו וכך ת"י( בס' )עי'למולות
 שמזל וידוע המזלות, על בטחונםוסומכים
 ג"כ וזה וליללה, לעצבון רק הואשבתאי
 וישראל בשבת. שולט שבתא* אמולידוע
 שמחה ליום לגמרי, להיפך חותועושים
 כ* לישראל, מזל אין כי להראותומנוהה,
 השגחת תחת רק המזל, תחת ישראלאין

 הוא שבוע כששומר ולכן בלבד,הבורא
 ברבדי ממילא וכופר בהקב*ה,מודה
 ולפ"1 לו, סוחלין לכד ובשיטתם,אנוש
 ושמוק יצא ה/ מלפה קין ויצאיובן

 כי בדינך נעשה מה א"ל ארה"ר בופנע
 לו היה האמת וע"פ שמח, שכ"כבראותו
 אחיו, להבל שהר; ע"י בעצבותלהיות
 וגורם חעצבות זמן וגאז בשבתובפרט
 בדינך* נעשה *מה לו שאל ז ולפטיילה.

 שאני עי"ז א"ל דךן(. על ג"כ)שמורה
 שליטת שאז דוקא בשבת לבב ובטובשמה

 המלא' תחת ישראל אין כי הראתישבתאי,

 שבת שמרתי ולכן הבורא השגחת תחתרק
 וכפרתי- בהקב"ה, אני ומודהכהלכתו
 ועשיתי- לי מחלי ולכך אנוש,בדברי
 ששמע יכייז קי3" עם ינתפשיתתשינה
 ואמר. פניו על מטפח התהיל' כךאדה"ר

 ,ליום עצומה שמחה היינו שיר*"מזמור
 שבתאי מזל שורה שאז דוקא,השבת"

 והבןיעצבות
 פו מימן.
 ישראל שאמרו בשעה פייאה -מלרש

 הקב"ה אמר מיד ונשמענעשה
 סדיר בהקדם ואמרתי תרומה, ליויקחו
 אני למשה הים אמר קי"סבשעת

 ביום נבראת ואתה ג' ביום שנבראתיממך 2ד~
 שהראה ער ממך, גדול אני אמר ומשהו/
 המפורשן שם עליו שחקוק המטה משהלו

 יהיה  מתירצו  אמנם  כפליאה ג"כ  זהוהנה
 דמעשה סובר הים דהנה בשניה,חדוש
 דהמהשבה סובר רע"ה ומשה קזדם,הוא
 בתר אזלינן .4שי מוכח ומאן קודם,הוא

 משה הראה לכן מעשה בתר אימחשבה
 המפורש שם עליו שחקוק המטה אתרע"ה
 דהעוה"1 ההא. ואח*נ מקודם יודשכתוב
 השימם תולדות אלה כדכ' בהאנברא
 והעוה"ב אותם ברא בהא בהבראםוהארז
 ומוקדם תחילה במחשבה ונברא ביודנברא

 עולמים צור בי"ה .כי בהא שנבראלעוה"ד
 במחשבה, תחלה עוה"ב ועוה*זעוה"ב
 נקרא שאני ממך* גדול "אני זהומטעם
 בשביל אלקים ברא בראשית כדכ'ראשית
 ישיר או בשלח בפ' ראשיות שנקראמשה

 נאמדדה המחשבה ע"ש .יוד ז"לופירש"י
לא. שר צבא סנהדרין )ואי' משה בחינתוזה

 מהשת( לתחה"מ מכאן ישיר אלא נאמר

 ישראל שאמרו בשעה שפיר מובןוהשתא
 נשמיע ואח'כ תחלה נעשה ונשמע,נעשה
 נעשה, ישראל שהקדימו בשעהוארן"ל

 לבנת זה רז גלה מי וא' ב"ק יצאלנשמע
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דרך סוסימןויאמריב
 שנא' בו משתמשין השרת שמלאכילשון

 דברו בקול לשמוע דברו עושי כחגבורי
 צ"ל ע"כ לשמוע והדר עושי'ברנשא
 גדול הים וא"כ וראשון עיקרדהמעשה
 הקב"ה" אמר "מיד ע"ז ר5"הממשה
 לשמי ז"ל פירש"י לי תרומה" יי,ויקחו
 הרומה אביב כדכ' ראשית נקראותרומה
 כוכ' המחשבה היא וראשית לכהןתתנו

 ומחשבה המעשה היא וסוף חכמהראשית
 והבן.תחלה.

 פזסימן
 יהקב"ה מיה"ש אמש פליאה-במלרע

 הקב"ר: להם השיב יו"כאימתי
 ואמרתי מטה של לבי"ד נלך ואתםאני
 ר"ח מברכין אין או"ח בטור דאי'ע"פ
 ר"ד:, אימתי השטן ידע עלא כדיהשרי
 והס"א להשטן אין המכוסה דהדברואיז"ל

 חודש וע"ב חיצונים, הם כי ושליסהנח
 סקדשין אין והנה בהתכסיה, ור"ה .'תשרי
ומקדשין. מעלה של בי"ד ואין בלילהבקודש

 מקדשין מטה של בי"ד א"כ אלא
 אמרו כ וע והסתר, בהעימ הואוע"כ

 השיב יוה"כ אימתי להקב"המלה"ש
 של לבי"ד נלך ואתם אני הקב"הלהם

 דוקא.מטה

 יזסימן
 מה ניס י יאה ם ה אה פימדרש

 ראה, ישמעל דר' ברייתאראה

 הים דכ' המפורשים ק' בהקדםואמרתי
 לאחור יסוב הירדן עבר .בלשון וינסי-אה
 לאחור נסב הירדן והל"ל עתיד,בלשון
 שלכך החיים ארץ ובס' עבר, בלשוןג"כ

 היו כי עתיד ישון יסיר אזאמרו
 שיסיימו עד מהם אחר ימות שלאגטיהים
 דקשה ימלוך ה' שאמרו א' ולכן:השירה
 וצ"ל השם, שיאמיו אחר ימוהודדלמא
 נחנן במשנה זש*א ועז"א בכוהים.שהיו

 ר' חטאת לד' ואמר הןעיריס סניעי

 לה' אלטש חטאתם לומר א"צ א'ישמעל
 דקשו-: הת"צ דברי מפ-ש שר'?יפי'

 ויהיר ימור: דלמא תחיל:; לה'מש"א
 כי ר"י א' ע"ז לבטלה השםהזכרת
 שימוח אם חטאת לומר צריך איןבאמת
 יובן ולפ"ז לבטלה, איזי לה' מלתאחר
 והירדן עבר בלשון ~נס ראה היםשפתח
 שהיו על עתיד . בלשון לאחוריסוב

 הים וזש"4ן מהם א' ימותו שלאבטוחים
 ראה דר"י ברייתא ראה מה וינוסראה
 וכיון חטאת לומר צריך ראיןדחשב
 אמונה ע"י לבטלה איני ה' מלתשאמר

 טענת ונסתבנה ב"י נגאלו האמונהוע"י
 ע"נ עובדי והללו ע"ז עובדי הללוהשר
 וע"נ ב"י שנגאלו האמונה הואוכדי

 והבן. ב"ה. כגלפע"דוינום

 יםסימן
 שפקח וקרח קרח קח י אה פימדרש

 אלא זה לשטו.ז ראה מה כו'הי'
 שיצא גדולה שלשלת שואה הסעתועינו
 ואהרן משה כנגד ששקול שמואלממנו
 כי וירא שמות( )5' בהקדם ואמרתיע"כ
 עתיד איש אין כי ז"ל ופירש"י אישאין

 יוב"ע ו-זרגום ועי' שיתגייר ממנולצאת
 ה"ר דוד ויאמר בספרי ועי'ובירושלמי

 היה, שפקח וקרה אמרתי ובזה ג',סימן
 ונתנו מקום כל שארז*ל מה ידעובודאי
 כי וידוע וכו' מיתה או עיניהםחכמים
 כמו משה זה אומר הוה חכם נקרישמי
 זה מצורע יקח לב "חכם' בנמ'שא'
 רעיה משה ה' יראת חבמה וראשיתמשה
 ה' ויראת חכמה נקרא ומשה ראשיתנקרא
 מלתפש משה לגבי אין משה אצלהיה

 חכמה ראשיר: בפ' כלו וזה היאזוטרתא
 להמצרי מרע"ה שעשה מה וכן ה',יראת
 כל הא ממנו ירא ולא זה לשטות ראהומה
 אלא המדי ותירצו כו' .חכמים" שנתנומקום
 וע"כ שמואל סמנו שיצא *שראה" הטעתועינו
 כי לו להרע בכחו ואין רע עמו יעשהלא
 עתיר איש אין כי *וירא" כי על להמצריהרג
 שיצא שראה קרח אבל זויתגייונ ממנולצאת
 ואהרן סשה כנגד ששקוי שמואלממנו

 והבך משה על הלקווכ
סימן



לגקור . כסימןועמר
 כנימן

 9 מאריאנסקי הצדק* ,לינת להחזקתורוש

 שנת אמור פ' א' ליום אורשאמרתי
 יוע. ווארשא פהתרפ"ג

 הצדקי אלינתהושענא

 שות להם יהידעת יתדיבפרשה
 אשר המעשה ואת בהילכו הדיי

 ד' מציעא נבבא בחז"ל ואמרויעשון,
 זה להם והודעת יוסף מב ר-זנילא.(
 והו בה ילכו געה וה הדרך אתביה"ח

 חולים.ביקור
 למה המצוו; לקיים ומזומןמוכןי הנני אךמיים אני המציה עשייתקידבם

 אחד, דבר שזה ומזומן מוכן כפולזה
 ברנו-ן בדמעה הזורעים קלו(כבתהילים
 הזרע משך נשא ובכה ילך הלךיקצרו
 ובאבורת אלמתיו, נושא ברנה יבאבא

 חסד כי אומר' הוא הרי כיצד ג"חדר"נ
 נברא לא מתחלה העולם זבח, ולאוכפצתי
 חסד עולם אמרתי כי שנא' בחסדאלא
 זכאי בן יוחנן רבי הי' אחת פעםיבנה,
 הולך יהושע רבי והי' מירושליבנםיוצא
 יהושע אור חרב, ביהמ'ק ראהאחריו
 עוגותיו בו שמתכפרים מקום לנראוי

 יש לבביך ירע אל בני א"ל הרב,וכהוא
 זה ואיזה, כמותה, שהוא אתת כפרהלנו
 זבח. ולא הפצהי חסד כי שנא'ג"ח
 שלא מי כל משאו-ל י"ל העניןיבזה
 בימיו, נחרב כאילו בימיו ביהם"קגבנה

 ירע על שפיר אתי הנ"ל ולפייפליאה,
 ג"ח וזה "כמותה* כפרה לנו ישלבככם
 נבנה שלא מי וז"ש וכו', הכד כישנא'

 *בימיו', נחרב כאילו "בימיו"ביהמ"ק
 ביקור הניא לח( )בנדרים ז"לואמרו
 שיעורו לו אין מה שיעור, לו איןחולים
 למתן שיכור אין למימר יוסף רבסבר
 יש מי המצות וכל אביי א"לשכרו,
 זהיר הוי תנן והא שכרן, למתןושיעור
 יודע אתה שאין . כבחמורה קלהממצוה
 אביי אמר אלא סצוהש של שכרןשתן

 מכבודו אדם יקל קטן, אצל גדולאפייו
 הקטן החולה אצל ילך גדול שהואואף
 חולים ביקור שבמצוו-ע אחריממנו,

 רב אמר וע"ז נפש, פרוח ישלפעמים
 גורם החולה את המבקר כל )שם(דימי
 הנזולה את מבקר שאינו "וכל שיהי'לו

 אפילו )שם( א' רבא שימוח., לוגורם
 א' בתלמיד למעשה ביום, מעמיםק'

 חכמים נכנסו ולא שחלה .ר"עמתלמידי
 ובשביל לבקר; ר"ע ונכנס לבקרו,)אצלו(
 רבי א"ל חי' לפניו וריבצו .שכיבדו
 שאין מי כל וורדי ר"ע יצאהחייתנו
 והתנא דמים, שופך כאילו הוליםמבקר
 נדול אפילו כאביי לתלמירו, נכנסר"ע
 הרב .מש"ב שמעתי הענין ובזהלקטן,
הגאון

 מיכעלזאהן רצ"י וכו' המובהק .
 הגה"ק סיפר דפה, הרבנים בועדשליט"א

 ז"ל . -לייפניק אבד"ק פרענקיל ברוךר'
 בא אחה ופעם. 'מאד, ישראל אוהבהי'

 משחקת בתו כי ומצא בו המבשליןלחדר
 המקוה המחזיק הי' ואז המשרתת,עם

 להבלן היא בצעקה הרב להם טמרחולה,
 פיכם תמלאו ואתם דו*, ערש עלמוטל
 מרדכי 8ז נישט עטץ ווייסט ציצחוק,
 אהברעו מובן מזה קר8נק, איופעדער
 הבלן בי הערדע לפחות אף ישראילבל

 כנורע, שבעיר השפל הית ההםבימים
 לשחוק יכולים איך להבין יכול' הי'ולא

 כנשל. לקטן גדול והוא חולהשהבלן
 לשן ואם ה'( ד' )ווגינה. בחז"לואיתא
 גחרע נפשי תבכה במסתריםתשמעו.
 שמואל א"ר במסתריפו מאי יג()ירמיה

 לו יש מקום דרב משמי אונינ~לבר
 בכיה איכא ומי "צמו. ומסחריםלהקב"ה
 עצבות אין פפא רב והאמר הקב"הקמי
 והדר הוך סו( )ד"ה -שנא' הקב"הלפני
 .הא קשיא לא במקומו, וחדוה עוזלפניו

 .נפשי ..תבכה במסתרים ושם גואיבבתי
 בעירת במקומו, . .'וחדוה בראי בבתיוהא

 רואים אנחנו בישראל. ואם ' עירהגדולה.
 החלונות -ועל וגורשצבושערים, מפואר,בית
 מ8ד גדולות באותיות לאסור "םכתוב

לינת



דוף כטימןויאמריד
 מחה  מפואר  הוא  מבחוז  הצרק".לינת
 בק"ח השי"ת מדת יפה, ושם יפה,.בנין
 אבל ההסד, עמוד אע"ה אברהםומרת
 תבכה במסתרים אבל בראי(. בבתיזה

 כעוג הצדק הלינת גואך בבתינפשי
 השה בעד משמור לבקש אנשיםשבאים
 יאמרו ולעומתם השיגיהו, לאולרפואה
 בפנים אב5 בחוץ, רק הצדק"_הוא"אביב
 אין כי נפשי תבכה במסתרים שמההבית,
 דמים כשופכים וא*כ משמורים,שם

 דימי רב כדעת שימותי. לחוליםוגורמים
 צבא בס' הובא במשל נבין. והעניןור"ע.
 המלכה שהיתה בעת לנו ספרו דהנהרב

 בפראג, מושבה מקום מושלתטערעזיא
 א' זקן שם והי' מאד לישראלהצירה
 נכבד איש הי' הוא קרוב, זלמן ר'ושמו
 הי' אמנם עמו, על. לבקש ע"עוקיבל
 בא כאשר והי' מאד וחזק עב קו5קולו
 התחיל ישראל ע5 רחמים לבקשלפניה
 המלכה שנזדעזעכ עד וחזק, גדולבקול
 לאמור, בו ותגער אחזתה, ורעדהמקולו
 45ן והאם כ"כ, הזק בקוץ תדברלמה
 שאיננו שתדלן איש לשלוח היהודיםמצאו

 גבירתי תדע בחכמה, והשיב בקוץ,מהודבבים
 אלא לפניך, ומתחנן המדבר לבד אנכי5א
 ההת דרים אשר המדוכאים אחי נפשותכל

 גרוני מתוך המדברים המהממשלתך
 יהי' לא וע"כ ע"כ. לישועה. אליךוצועקים

 אב5 גדול, בקוץ החזק קולי על תמוהלכם
 מהחוליים. האומללים הנפשית כ5 כיתרעו
 לשמוע . וכולים שלהם, והבכיות היללותכל

 בק"ה מצות לקחם משמורים אין כיבקולי,
 נפשי. תבכה שמה הבית בפניםובמסתרים

 דבר אינה לעשות עת ! היקרים אחיוע"כ
 החיוב ועגאו"א האום5לים, אחינובעד
 )זו החולה. את לבקר 5י5ך המצוהלקיים

 באוצר. הובא ישראל" עם על לרהבבק"ח'
 נט( )ישעיה: ת"ד ירא( וב"ב הצ5*8 בשםנאפד
 שריון מה. .לך כשריון,י',לומר צדקהוילבש
 גדול לחשבון מצטרפת וקליפה קליפה כלזה
 נדגל, לחשבון .טצטרפת, ארוסה כ5 צדקתאף
 שרע נקהתה שהקבצת לפי ז"ל חציצה,כ'.

 רבנך ג'( )דברים מד"ר ע"פ ויבוארצדקות,
 אומנתר יודע אתה בו"ד של מאומנתואמרין
 בעיר דר שהי' ברפ"י מעשה הקב"ה,של
 שם להתפרנס אנשים והלכו בדרוםא'
 והפקידר ים שעון, של סאים שתי בידםוהי'
 והי' להם והלכו אותם ושבחואצלו
 אותם ועשה שנה בכל אותם זורערפב"י
 האנשים' הלכו שנים ז' אחרבגורן.

 אותם הביר מיד השעורים, את 5הבוע:
 אוצרותיכם, וטלו באו להם א'רפב"י

 יודע אתה ורם בשר של מאומנתוהרי
 המבקר כ5 כן אם הקב"ה, שלאומנתו

 כאילר צדקתו, זורע הקב"ה החולהאת
 שכרו לאדם ומשלם פירות עושההוא

 והנוו גדול. לחשבון ומצטרפיןבעוה"ב
 רק עשה מצות שמקיימים אנשיםיש

 מקיימים! ולא צדקה, שנותניםבכסף
 אומרימן וע"ז ממש בעצמו עשההמצוה

 ולבקר לילך בעצמו היינו מוכן",הנני
 בלבד זה לא "ומזומן" וגם החולהאת
 )ולאל כנ"ל ג"כ מזומן כסף ליתן גםרק

 כיצד וממון ונפש בגוף בק"חוועקסיל(.
 לר ולהמציא. צרכיו בכל ויתעסקירוץ

 צרכו ביותר בגופו יטרח וכןרפואותיו
 להשית להתפלל בתהונות נפשווישפוך
 לההולה, אין ואם שליסה, רפואה לושישלח

 צרכי כי עבורו יהשתדל צרכו כלסמון
 שאגר וזה )ש5"ה(. מרובות הםהחולה
 מימון ר"ת מגן כי אברהם מגןחותטין
 ברכה וחיה לאברהם וחסד ניפשג'וף
 אכ4 ביאור_ נ"5 העגין ובנה תוהמיהבך

 הן , רב?ם לשון *הזורעים"בתהילים
 *בדמעה" .ומווטןץ( בעצמו" ומוכןבמצות
 מצות. לקיימי ההולכים האנשיםוהיינ?

 הולך הוא. אבל סולים ביקור ש5עשה
 הנכברו-י - המצוה שמקיים היינובדמעה
 וכן . גבדמעה". . וזה בכעס,,ובעצבותהזאת.

 בק-ת ש5 'המצוד-ע המקימיםהאניצים,ן
 שניהם :גברנה" וזהו ובשב"לבבבשמחה
 לקפת אק,הקב:יה "לשגיהטל,קצרוגיקצהו*
 .ה5ך . ', גזה יהיה, ההפרש .אמנם_שכרנ(..,'.
 זו ~לכו 2ב?6 פדאיתא. בק*ח, וההנוילך".

בק"ח



סודוד כסימןויאמר
 לקיים שהלך בערד .ובכה" אבלבק"ת
 בבכי לקיימדע הולך היה בק"ח"תצוה
 שלא תרעומות לו ויש ובעצבותיבכעס
 לו יתנו ולאיש לעפעפיו תנומה.יתנו
 שכרם זרועותיהם כשיתבעו "אז"ונבוחה
 אבל שזרע ערך לפי שכר מקבלהעוה"ב

 מבת הורעע משך "נשא וז"ל יותרלא
 יבא .בא מאילו שאתם היקרים אחיאתם

 ע"ע ומקבלים באים שבעצמם-ברנה"
 שהוא יבא )יבא החולים את לבקרלילך
 הרבה י יקצור בעוה"ב "אזן ,גרנה"דוקא
 וז"א יב בשפע שכרו מקבל טזריעה*ותר
 היינו ולינת" ובתחילה "אלומותיו"נשא
 וזאת מזומנים, וה-צדק" ואה"כבגופו
 חברים שאנו מזכות הושענא,ודואגים
 ככהבמעו "הצדק" ג"כ וכן וללינתןימוכנים
 וכל הבכי' ממסתרים יבטל זהובזכות
 יאמר השי"ת בנו, ישים לא ומחיהנגע

 גאולה "-שנת ויתן די ישראל עםיצרות
 בזכו41 והןשנאוישועה,

 "הצדק"עינת"
 התורתההבחוקת

 שאמרתי יוסף- "בית הק' הישיבה יהחזקתירוש
 י'ע. קאלושין פה הרש-ח שנת עקב פ'בש-ק

 שמעו ובהפטרה יכו תשמעין עק2והיי
 וכו, אביכם אברהםאל

 כ"ת ומשלי
 תפלתו גם תורה משמוע אזנו מסיר כ'ט(.

 אין והא מכ"מ זה וכי תמוה והיאתועבה,
 ואפילו בריה כל שכר מקפחהקב"ה
 משסוע אעו שהסיר הגם גמורלרשפ
 'מקפח הקב"ה אין תפלתו שכר אבלתורה

 עוין ואין אמונה אל עה"פ בחז"לגדא"
 כעת אך י"ז( נתענית ל"ב( האזינופ'
 תורה משמוע אזנו אדפ ,סיר לא,*ל
 אפייו כבר, זה ד"ת וידע ששמעאע"ג
 הפעם. עוד ישסע אעפ"כ . פעמיםשאדה
 הרי אזנו להסיר צא שאם י-תר .יאפי'
 גם וע"כ שידע, בשביל ד"ת מואסהוא

 בתפלתו, הקב"ה שמואס תועבהומפלתו
 א' ובסננון כלום. בדה מחדש ואינויום בכן- פעמים ג' מתפלל ג"כ הואוצהר?

 בשביל בה מואס הקב"ה איןואע9"כ
 אחי ורבותי, מורי אבל ממנו. כברששמע
 תורה משמוע אזנכם תסירו כעתהיקרים

 לא בפר איש שהמשמיע אתרי תאמרוכי
 מערכו וקטן הנהו, לימים צעירידע
 מפיו, תורה שישמעו בעיניו חשובואינו
 ! אחי נא אל משמוע. אזנכם תסירווע"כ

 לאנשים כי אדם מכל החכם אמרע"ז
. אזנו מסיר תועבה, תפלתם גםכאלו
 שום יסיר לא לעולם כ/ תורהמשמוע
 ממנו מקטן אע"נ תורה משמוע אזנואדם

 להסיר בא שאם ד"ת ממנו ישמעאעפ"כ
 בא איש השומע שהוא בשביל אזנוממנו
 משמוע אזנו יסיר וע"כ ווקן,בימים
 לא מכ"מ וקטן לימים צעיר מאישתורה
 תועבה* תפלתו "גם והומר מקל. ה'ישמע
 ג"כ הוא שהרי בתפלתו הקב"השמואס
 לפגי ממש כאין והוא יום בכלמתפלל
 שנה שבעים בהם חייו שימיהקב"ה
 שנים ואלף כמוהו, אשה ילידשהוא
 ושנותיך הוא ואתה אתמול, כיוםבעיניך

 בתפלתו הקב"ה שומע ואעפ"כ יתמו.לא
 מן חרס אשה יליד תפלת "אדם"של
 שימי אדם אבל מואס, ואינו האדמהחרס
 רוצה שאין . שיאמר ורעים מעטיםחייו
 שהוא מאיש ד"ה משמוע אזנוויסיר
 קטן וחילוק הנהו לימים צעיר רקכמוהו
 כנ-ל, תועבה", תפלתו .גם בודאינגדו,
 תראין וממנו הק' באלשיך מצאתיוכן

 כשחלה ת"ר כ"ח( )ד' ברכות בגמ'ושמעו!
 לפני דעו מתפללים ובשאתם וכו'ר"א
 ידעו לא וכי וק"ל וכו' עומדים אתםמי

 כי וי"ל וכו' מי לפני קאסר ומאיזאתז
 עודם בסוד קודם* "עוד פי'*לפני"
 ברשפי מצאתי וכן אשמע ואנימדברים

 "מפני* שמעתי צעקתם ואת עה"קזצ"ל מנעקכי~ מרדכי ר' הרה"ק סרשכבה"1אש
 ואני יקראו טרם בבחינת ע"שנוגשיו
 לע" אשמע ואני מדברים המה עודאענה
 "לפני* דעו וז"ש אץ פימן דודשביל
 חפיתכם שמע כבר השי"ת עומדים אתםמי
 יראת לי שמעו לכן בקשתכמן קודםעוד



לרך התורההחזקתריא13ךטז
 לו שהיה ענותנותו רוב לפי הללז'ך
 לי אין עתה שלעת אף עצמו עלאמר
 זאת אך עצמי את לפאר במה תו*מכלום

 לי יש בעוה"ז עוד חי שאני כ"זנהמתי
 בעוה"ז ולתקן לקיים עדיין אוכל כיתק,ה
 עוד שאני כ"ז מבת אני אם דקאמרוזה

 עולם בעוה"ז בי  הכל לתקן איכלבהשלם
 כאן,. איני אם אבל  כאן, הבלעשיה,

 מי כי אחרי לדאוג לי יש , אזבעוה"ז
 יש כי שניחם וזה עבי,-י, שיעשהכאן,
 שמת. וכיון חי, שהורש כ"ז לתקןבידו
 מאמרר פי'  ובנה המצות. מן חפשינעשה
 וכו' ל: אני אין אם מ"טן )פ"רבאבות

 *( וכו' עכשו לא ואם וכו' לעצמיוכשאני
 פי ולפיז הזקן הלך ד' יחדומתאיבין

בהנדה

 איכפת מה ופוחזים ם כיק יאנשים הלצים שאדמהים עתה כיאים אני ב'י"ה להנה*(

.
 לזרקן יכולין לדידהו אם מיתתן, אחר לירא מה ולהן מיתתן אחר להן

 מציאות ודאי כי להתבונן ואיש איש כל הצורך שראיתי יען והנה הכסא.לבית
 מונה הוא הרי מיתתו אחר האדם כי איך רואין שאנו ומה לעולם, יבוהל 'לאדהאדם
 הנפשי בחיות הוא אח"כ אבי לפנינו מונח שהוא בעת רק זה אבל דומם.כחבן.
 זהב של בגן יושבת היתה אחת צפור משל ע"פ שלמה( תפארת )לס' השער()ובפתח
 היה! לה שהיה ונוצה נוצה שכל היינו להפליא עד יפיפיה היתה אשר המלךבחטר
 אשר בה היה א' מעלה ועוד ההידור בתכלית חלוקים בגוונים אהד.מחבירו כלחלוק
 הם אשר צפרים נמצאים אשר את לנו בידוע אנשים עם לדבר יכולה היתההיא

 בכל משתשע היה בעצמו המלך אשר היינו למאוד עד חכטח היתה כן לדבר,יכולתך
 את הזדמן אחת פעם המלך, לבית לשעשועים ותהי אחדים רנעים עמה לדבריום
 להפרד השר הלך נסיעתו וקודם נידינה איזה לתור משריו איזה שלה המלךאשר

 כששמעה אחדים שבועות על מפה לנסוע היום עופר הוא כי לה ויאמר ג"כמהצפור
 ותבא מפה נוסע אתה כאשר כמך בקשתי אליו השיבה מהשר הדברים אתהצפור

 ידוע בדיבור כן כמוני בגוונים אשר א' צפור הירך על תראה ואם רביםבמקומות
 המלך בבית. אני כאשר היות כמנה בקשתי כן משלומי לה לדרוש ותוכל אחותי כיתדע
 שוה. אינו זה בכל ומסוגרת סוגרת תתמיד אני כי אחרי מ"מ כלום לי חסרולא

 ואני הארץ אויר על שוטטיס שחברותי איך החלון .ע"י רואה אני אשר בעתלי
 בה' מיהיות משוחררת ולהיות חרבה פת לאכול נ"כ לי היה טוב יותר תסידמסוגרת
 לדבר וכשכלתה מפה להפטר איך עצה לי ליחן ממנה בקשתי ע"כ גדולים,בתענוגים
 .הוא והנה בדרך בנסעו אחת פעם בבקר ויהי לדרכם ונסע לה הבטית השרהדברים

 המלך בבית הוא אשר כהצפור בגוונים ומראה אחד אילן על עומדת א' צפור איךרואה
 מה לי תאמר אדוני אליו לדבר התהילה והצפור יפיפיה את לראות השר שםויעמוד
 העת עתה כי בדעתו חשב מהצפור .שיצאו הדברים השר ונששמע . עלי רואהאתה
 זהב בקן יושבת אשר הצפור אהותך הדע ידוע ויאמר מאחותה שלום דריששהשיתן

בבית

 לבן עם וישלח( )בפ' אליכם, וישמע(ו'
  והטוב -שר ועשתי לא ז"ל ופירש"יגרתי
 ואמרתי שמרתי מצות תרי"ג וע"כוכו'
 סי' )ח"ר דוד" .קהלת בס' שהבאתימה
 קול ששמע הלל ברכות גמ' עםי"א(
 של מאמרו פי' ובוה ע"ש ,בעיריצוחה
  על עיין אמרו תניא נ,ג. דף בסוכההלל
 השואבה בית בשמחת שמח בשהיה הזקןהלל
 ונם כאן הכל כאן אני אם כן אמר;הי'
 דורש ז"ל רש"י ופי' כאן, מי כאןאין
 של בשמו אומר הלל שהיה לרביםהיה

 צימר שהיה משמע בירושלמי אךהקב"ה
 אי' הא וק' אם ד"ה תוס' ועי עצמועל

 ענוהנותו גודל את מקומות ובשארבשבת
 כאלו-:, שבח דברי עצמו על יאמראיך



יזררך התורההחזקתלאמר
 ורבי ור"י בר"א מעשה ש"פבהגדה
 בבני מסובין שהיו ור'ט ור"ע ב"עאלעזר
 כל .מצר'ם ביציאת מספרים והיוברק
 וא' תלמידיהם שבאו עד הלילהאותו
 שהרית, של ק"ש זמן הגיע . רבותינולהם

 כי ספק ביתי כי וא' רבו,והדוקדוקים
 עובר עולם והוא "אביב" שדומהבעוה"ז
 כגריבה כי במחשבתם הי' תמידוע"כ

 שתלו הרעיון וזה כתושבים ולאבעוה"ז
 הזקן, מהלל קבלו הם גם כיבתלמידיהם

 כ"ז כי והמצות התורה קיימו תמידוע"כ
 והיום עשיה עולם שהיא בעוה"זשהוא

 ומי שבת לערב שדומה ועוה"זלעשותם,
ביחד

 הצפוו' ענתה האסורים. מבית להפטר איך עצה לה שתתן ממך בקשה המלךבבית

 וחום קור על ובערב בבוקר עומד אני גדולה שוטה היא כי עבירי אדוני להאמור
 רוצה. תענוגים מיני כל לה יש אשר והיא אילן, של -עלה כ"א לאכול מה ליואין
 פתאום נפלה דבריה הצפור כלתה וכאשר ויבעט. ישורין יישמן כ"א זה אין משם,לצאת
 להצפור שלו מעגלדה הלך זאת השר ראה כאשר ודשנה מתה הוא והנהמהאילן
 חיות נשאר לא כי בראותו ונצטער היות, איזה עוד לה יש אם לראות בידיוומשמשה

 בקינה יושבת שהצפור איך וראה המלך לבית בא לביתו וכשבא לדרכו ונסעכלל
 אשר האסון את לה סיפר כן אורותיה, אחותה אמרה אשר הדברים כל את להסיפר
 שוחדים לימים ויהי אחותה, מיתת על בכתה האלה הדברים וכששסעה לאחותהאירע
 הצפור כאשר איך רואה היא והנה להצפור מזונות נשא המלך מגית המשרתוהנה
 לחוז להשליכה המלך לו וצוה למיך לספר רז המשרת מתה הוא והנה בקינהורוכבת
 והנדה א4ע הגבירה תיכף אזי לחוץ וכשהשליחה לחוץ אותה והשליך נבילותכשאר
 הצפור כי לכם הודמת שם להיושבים ואמרה המלך חלון נגד האויר על פורחתהיא

 עצה לי ליחן רוצדה היתה אך היה שקר ממש, מתה הוא מהאילן נפלה אשראחותי
 ישליכו ולא לסלך זאת יאמר השר כי אחרי ?השר זה לאמור ויראה מפה להפטראיך
 הצנין הוא גן ורעי אחי העין. למראית כ"א מיתה שאני איך כשיראו ארצהאותי
 מהם לעשות מיתתן אחר אשר את סובריכם אשר יש כי האדמה על אשר האדםעם
 כהמעשדה כ"א זה אין באמת אבל דומם כאבן שוכבים הם כי אחרי שירצו מהכל

 להיות זה באופן כ"א להיות א"א מעוה"ז לו ליקח העת רבא אחרי כידהצפור
 נודר איש "כן מקינה* נודדת "כצפור שהע"ה פי' וזה אחדים שעות איזה עלנגוע

 איש- כן שאת העצה עשתה היתה מקינה לצאת שרצתה הנ"ל בהצפור פיוחםממקומו"
 על. לעמוד צריך תו"מ אח"כ אבל מת להיות צריך מהעולם לצאת עתו באאשר

 עתיר יודע שאינו ואדם ויוס יום בכ? שעשה מעשיו על וחשבון דין וליחןרגליו
 הזקך מהלל הדברים עיניו כנגד ולהיות תמיד במעשיו ולפשפש לחפש צריךורנעיו
 ממש *עכשו" לא ואם היא נחשב מה לעצמי וכשאני בשבילי יעשה מי לי אני איןאם

 קצרתי. כי והבןאימתי

 שמת וכיון בשבת, יאכל בעאששטרח
 ממש אחת שעה ויפה וכו' חפשינעשה
 וושקא עוה"ב, חיי . מכךבעוה"ז

 והיו ברק בבני מסובין שהיו וכו'בר"א מעשה-
 מצות: והנה מצרים, ביציאתמספרים
 גדול' נר שהוא מצרים יציאתסיפור

 מצוה הלילה" "באותו מצוה נר כיבדכ'
 מצוה! ולשם טוב, מה בעתו דברבעידני'

 אותו' לכל מספרים היו הוה הלילהשל

 ולא ברק" "בבני א' ולכןהלילה'
 אורות: חמש מסובון כשהיו והנהבביה"מ
 לפי"ד הי' או"א בל בי הגדולותטהזרות

 שוורם. שנצטרף וכיון אור תורה כיאש



יתריר התורההחזקתויאמר
 סיפור של. בהמצוה שעסקר ובפרטניחד
 ליד דכ' הלילה" .ובאותו מצריםיציאת
 לילה האי נהיר בזוה"ק ואי' לה'תימורים
 ראי' אך הווה"ק כוונת זה מהיכאורה
 על הגדול שמו מיחד הקב"ה שאיןגמפ'
 ולנושך יום לאור אלקים ויקרא דכ'לילה
 קהלת בס' )עי' אלקים כ' ולא לילהקרא
 לה' שמורים ליל וכ' א'( סי' )ת"רדוד(
 שמו מיהד הקב"ה אין הא הזוה"קוהק'
 בפרט לילה, האי נהיר ותי' לילהעל

 של בהמצוה הלילה באורו אזשעסקו
 גדול אור כ"כ נעשה וע"כ מצריםיציאת
 היו כי מעוה"ז עוד הרגישוושיא

 הלילה באותו בסיפור ומוסמיםהולכים
 ונתהוה גדול בהתלהבות נתלהבוויותר
 הרוחני שבאורם עד גדול יותר עודאור

 הרגישו ושלא מעוה"ז הגשמי אורנתבטל
 שהי' וכמו השחר, עמוד כשעלה אזאפילו
 זצוקלה"ה מסטרעליסק אורי ר' הרה"קאצל
 שראה מה לספר א' לחסיד צוה א'שפעם
 אותו קרא פ"א אשר החסירוסיפר
 איך וראה לעיר חוץ עמו שילךהרה"ק
 ופעם פעם בכל התחיל הקדוששרבו

 מגיע ממש הי' שראשו עדלהתגדל
 את ואחז עליו גדול פחד ונפלהשמימה

 כבראשונה להתמעט והתחיל בהכנף הק'רבו
 שכל וכיון צחצחות( )בעשר ראיתייכן

 השחר עמוד עלה שכבר שראושתלמידים
 שכבר משערים ולא הרגישו לאורבותיהם
 שבאו וכיון בחלונותיהם, השחרילדה

 5ב עד ועמודו גדול אש ראותלמידיהם
 מעולם אורה מלא הי' ביתם וכלמשמים
 מה שנזכרו וכיון נתעלפו וע"כשעליון
 עולם הוה שעולם רבותיהם אצלהילמדו
 בעוה"ז א' שעה ויפה עשיה, עולםעובר
 לא שאם מאוד נתיראו ?והעב חייסכל
 עוד לקיים ויתעוררו רבותיהם אצלילכו

 באורם כך ילכו בודאי בעוה"זשצוו-ו
 המצורע, מן חפשי ישארו וע"כהשמימה
 היו שאילו פי' "עד" ב"ה א"שיהותא

 כבר אז והיו לבוא מתאחריםמתלמידים
 תלמידיהם" ,שבאו השמימה, ממשומביעים

 היא העשיה עולם שעיקר והלימודן -פי'
 רבותינו" .וא' מכם למדנו וכךבעוה"ז
 שלמדתונו כמו רבותינו תהיו שתחיושבזה
 ולכן בעוה"ן ומצות תורה לקנותשעיקר
 ראשונה מצוה לקיים העת הגיעכבר
 ק"ש זמן "הגיע שמים מלכות עולשהוא
 הגמ' לפ' אמרתי ולפ"ז והבן, שחרית"של

 ברכנו רבי לו אמרו כ"ח( )ד'ברכות
 תלמידיו לו אמרו וכו' שיהא רצון יהיא"ל
 רכן הלואי. להם אמד לא ותו כאןעד
 עקיבא רבי את כשהוציאו ס"א( )דףשם

 לו אמרו וכו' היה ק"ש זמןלהריגה
 הייתי ימי כל א"ל כאן עד רביתלמידיו
 כשהוציא והיינו וכו' זה פ' עלמצטער

 תלמידיו שראו וליון וכו' להריגה ר"ע%ת
 כשראו אחזתם רעעה ונבהלו תמהובן

 המיתה בשמחה עליו מקבל ר"עשרבם
 בשרו סורקין שהיו היסורים עליווחביבין
 זוכרים היו הי' ק"ש וזמן וכו'במסרקות
 בבני מסובין שהיו פסח בלילממעשה
 לו אמרו וע"כ ~ר"ע הי' ובתוכםברק

 אנו ומימיך אנו  שתלמידיך"תלמידיו"
 שעה שיפה אותנו הוכחת ותמידשותים

 רבי ועכשו עוה"ב חיי מכל בעוה"זא'
 ולא אז אותך שעוררנו כשם כאן""עד

 עתה והנה כאן" .עד שיהיה אוחפצתם
 אל צ"ל כאן* "עד שיהיה תסכימורבי

 וכו' בעוה"ז א' שעה יפה שבודאיתדאגו
 כי אעשה מה אבל חפצתי באמתוכן
 וכל כאןן *ער שאצלי בעצמי אנייודע
 לירי שבא ועכשו וכו' מצטער הייתיימי
 באחד, נשמתו שיצתה ועד אקיימנהלא
 כאן" *עד תלמידיי א"ל כ"ח בברכותוכן
 שמעו ורבותי מורי ע"כ והבן. לאותו
 מצוה לידכם שבא וכיון נפשכםותהי
 שיש שמעתי תחמיצנו אל גדולההכי
 ובהורי . תלמידי על מרננים מיבכם

 יען יוסף* *בית בעירכם הק'חישיבה
 עולמנו מתוך הזמן מזרם סחב א'שבחור
 מבני א' אם הגשמי עולמני לתוךהרוחני
 לא בי "וא הסיבה ופרש ששנוישיבה
 ההיים מסם ונעשה בוריה על התורההבין

למות



יטרוך התורה ~תהתזריאמר
 שאין יום שאין העת בצוק בפרטלמוח
 חטא אחד ואיש מחבירו, מרובהקללתו
 ותרננה ותלכו תקצפו הערה כל עלואתם
 שמעתי וכן הק: הישיבה בני כלעל

 ללמוד הב' את אתוק אם יהי' מהלאמור
 וע"כ כשיגדלו בזה יזהרו לא כיתורה
 רב דהנה לרברי שמעו ע"כ אחור.נסוגו
 הרגיל כל לכם ומשיב עתה בא הואהונא
 רדאי' ת"ח בגים ליה הוין חנוכהבנר
 וז"ל רס"ז סי' או"ח ובפור כ"ג(נשבת
 הונתה דא"ר יפה נר לעשות זהירויהא
 בנר" והזהיר והכוונה וכו'. בנרהרגיל
 נר כי הבנים הינוך במצות הזהירפי'

 חמלמד כי ו-ר"ח בנים יהיו אזמצוה,
 וראו עשאו, וכאלו ילדו באלו תורהב"ח
 א' אשה מתה בעירכם כי הק' חז"לד'

 בשבוע א'. יום מזונות לבחורשנתנה
 לבית ללותה הלך לא בנה מטתהולאחר
 רהב' האמיתי ובנה הצד מן רקעולמה
 ולמר מטחה אחר הלך והוא אצלהשאכל
 ווש"א משניורט, אחרי' ימים השבעהכל

 חנוכה נר וגבי יולדו. כאילו ב"חהמחזיק
 הנר את להדליק הדון הינוך, מצותפ"
 המצוה. . נר להדליק פיי טחויבהוא
 הק' הישיבה להחזיק עליכם מוטלוהחיב

 מה יאמרו ואל בכל ולתמכםלהחזיקם
 ויא תורה ילמודו גם אם התועלתיהיה

 חיו אפילו ואם אלה כל אתישמורו
 זה אחר כי יען בהם, יזהרו לאכשיגדלו

 חנוכו-ע "נר כי בכם, תלוי האשםאין
 זקוק אין .וכבתה מצוה" עושההדלקה

 ועל ההורים על מצוה אבל לוורליק"'לה
 ואם התורדף נר את להדליק אישכל

 מה כל עשיתם ואתם ח"ו התורהכבתה
 עמל הוא כי לו. זקוק אין בידכםשהי'
 אחד נר כבה ואם בכחו, אשר  כלועשה
 המצודה הדלקתה ובזמן לה, זקוקאין

 הם הללו *יהנרות רבותי, אבלנעשית.
 ואתם הם" *קודש- ישיבה הבניהבנים
 א' 8ר שכבה וביען יען הב' עלתקפצו

 אך בהם= להשתמש רשות לנו "ואיןח"ו
 והנבונים החכמים כי לבי דוהע"ז

 עומדים ה' בתורת ההולכיםוהתמימים
 הישיבה. .על יביטו לנוכח והםמרחוק
 בעויבת להוכיח למה כי מא' נשאלתיווינה
 יותר וטוב תורה בבני בביהמ"רהתורה
 שהולכים במצות המהדרים אילולהוכיח
 והמהדרים לטייל, וברחובות בשוקיםכעת
 שמעו אבל בסיהם, בעצן המהדריםמן
 ק"ו ודרשו לי אמרו ואחי: רבותיונא
 מענטשען והימעל והא"ח הלומדים איוומה

 כנגדים הם התורה, במלבושהעטיפים
 מה אנו שומעין... ואין התורהלחיזוק
 )בפ' וז*ש עאכ,שכ, אבתרייהינענין
 מדבר שאני כות השמים*. והאזינוהאזינו(
 והשמים והחכמים הלומדים אתםואם

 אזי *וארברה" ונשמעו מענטשען(')הימעל
 הארץ "יתשמע ישמעו העם המוןבודאי
 ט'( )דרוש נחמד( אוצר )ע" פי",אמרי
 ובניו, כ"ג יוחנן בן מתתיהו בימיוןש"א
 לעורה באו ממילא מתתיהו שהתחיליען
 ביהמ"ד ואתם הנט. נעשה וע"כ בניוגם

 ואתם הטהור השמן* ופך שאתםענשים
 ולהולך להוסיף מוטל ועליכם הללמבית
 הלל דברי ותזכרו השמנים. כלולטהר
 ?ח טה אני מה אז לעצמיא "ובשאניחוקן

 לכלום.נחשב
 בע"ה יבוא"משך

 כבמיננן
 עליך מעלה וכף בלילה הנלעןךלאבות(

 בנפשי מתחייב מאלוהכ'
 דל רז"ל עפ"י לפרש אמרתי פודתובשנת
 ניתנה, לשינתא ולילותא דלילותאפלגא
 מעלה וכו' הניעור אבל חוטא אינווכשישן
 בגז' המהרש"א ולפי' וכו' הכ'עליו
 דוקא ניתנה לשינתא שלילותאברכות
 בלילה הניעור זה אבל בתורה ביוםלהעוסק
 ג"כ ובלילה בתורה עסוק לא שביוםהתנו
 בנפשו, מתחייב ,ונידור" בתורה עוסקאין



 שנפגם מח ולתקן להוסיף וצריכים,אלי"
 מצמך שואל אלקיך ' ה' "מה" הפ'וזש"א
 "מה= קי"ה( ותהילים וזש"א ה.מה"לתקן
 "אלי" "אלי" וזש"א והבן, "אדם" יייעשה
 שהוא ואדום( בבל גלות גליות ב')על

 ל"מה= אלי אלי וזה "מה" בלא.(זלי"
 מבתלעתי- רחוק וע"כ "עזבתני" היומה*פי'

 והבן.וכו'

 כולה. דת לגמור יזככו הוא עלולה לנורא והודאהשבה

 4צא9ן שליט"א אחיעזר אפרים בלאמו*רדרי

 ברי שמעון ר' כ"כ 1. באוו גש במחיב ס אייייכ ס דביהכנ הנבאים ייאשי תעיהנצרכה
 אבא ר' אדאמסבאהם, הלוי ניסן צבי בר' שמחה יצחק ר' . קעניגסוויין דובצבי

 מפי, לקח המקשיבים הקהל עם יבורכו וכן קירשבראהן, עמנואל ר' מאלקאווסקי, צביבר'
 אברהם בר' עזרה ר' מאהר, מאיר בר' מנחם מרדכי ר' נאצקער יהודה בר' מאיר ר'וכן
 דוד ר' קאפפער. הלזי יוסף מרדכי בר' צבי ר' סקאלקא, אהרן אריש ר' ראטבארד.משה
 איבעראהל. ואב בר' חיים החתן עמערמאה שבתהו בר' מאיר מרדכי ר' ביללייער. דובבר'
 ר' ביומבערג, משה יהושיע בר' שמואל*אפרים ר' מאנעכיימער. ישעיהו בר' זאב צביר'

 אלימלך יעקב ור' נא. יצחק בר' צבי שלמה ור' גרונדלאנד. יצחק משה בר' מאיריחיאל
 בארנשטיין. צבי ישראל בר' זאב ור' לאסאצקי. דוב בר' צבי אברהם ור' נ"י. יהודהבר'
 ור' היגיבערג, שלמה ראובן בר' אליעזר ור' לעווענסאהלד. שלמה בנימין בר' מרדכיור'

 כלם* וכן בראנסמאן, זאב בנימין בר' חנוך משה ור' פעלדמאה הלוי יוסף בר' דודזאב
 : לברכה ישגשגו כגפן יפרחו עולם, מאזיקי יבורכו וכו' ה' מאת ברכהישאו
 הבירה: ייארשא . אצאפ נ"י אליעזר אפרים בהר' דודהמברכם

 בר' אהרן ר' ראיענפעלד משה בר' יעקב צבי ר' וואנדעל. דוד נתנאל בר' יצחקר'
 ז"ר ליב מרדכי ר' נכד הכהן יונה קלמן בר' בונם שמחה ר' יעווין. מאזרדוד

 יעקש ר' בעיגהאלן, אהרן ר' האלצקענער. יצחק ישראל בר' אברהם ר'ראפאפארט.
 יעקב מאיר בר אשר שלמה ר' אדלער, הכהן. מיכאל ר' קיעפפיש, ארי'ברל

 קרופקא. ואברהם בר' אהרן ר' גלאוער. דוד ר'בערענהאלץ:
 הקודמים אומות על ספרי בכל וכדומה עכו"ם או גוי שנמצא מקום כל נלוי'סודעה'

 4המחבר

 ודבר. דבר כל להבין ציורים עשרה עם הפנים בחלק ניקור עניני עי פנאס-'"גבעת

 ואחרונים מראזונים מלוקט וקביעות גדולות הלכות וחפירות הערות עם עץבמראות
 העוס;ים' וכל שובי"ם הוראה לבעלי ובפרט לכל נצרך זה וספר ובמראי קדפאישו"ת

 ושע"ש ובאהוס והרמ"א המחבר עם פז"  "עטרת )ע. 250. מחירו. הלבה בדבריכשלו לבי יעשין אשר המעשה את וכמצוה כתורה דרך מורה היא כי ניקורבמלאכת
 שו"ת ואחרונים ראשונים בפוסקים המפוזרים דינ-ם לקוטי והיא בפיס נשיאת הל'על

 טעפ בטוב יוצא ל מפורש ומנהגים ובאורים חדושים והגהות הערות ובתרתיקדמאי
 )ן. 2 מחירו ונעיםנחמד

 16זפשאם5 1088חשו15 88ז8ע(%א)8ה8שחס1ו(
 ווו" וקהלת במערכתימיש

ויאמר
 שא ן *ןש *ףהדיוש.:

דרד כגכיס

 רחוק עזבתני למה אלי 14לל כ"ב()תהילים
 שאנתי, דברימישועתי

 כשפוגמים בסה"ק דאי' לפרש ב"הואמרתי
 העצם והשם "אדם* שגימ' "מה"באותיות

 ואו הא יוד כזה במלואו "מה" גימט'ג"כ
 נשאר התחתון אלקים שם וכשפוגמיםהא,



 אולריך, דביה"כ גבאי קיניגסוויי., שמעון ר' החסידהננידןי
 . הזכרת בעד נדב 1,נזיבאץ

 והחסידה הצנועה אמו .נשמת- בתו"מ המופלג וי"א החסיד אביונשמת

מע,,ויגק:ךקךןץעידי  1.1 ע:ן:גרשון טזל

 ה " ב צ נת

 אביב בעד נדב 3" כהעלקאווסקי שבא ר' המפורסם הנדבןהנמד
 בשכי עסק והי"א היער אביונשמת
 .דעכת בת"ת המיסדים מן והי'צבור

 ז"ל ריב ליד ב"ר בירללנרל5מרת וכו' 28 פיינסקעמשה"
 43,4" י ב צביר

 5 ז
 תו"ע שנת אייר כ"דנפ' תרפ"ח שנת מרחשון ו'נפ'

 ה " ב צ נת

 נ"י עמ?רמאן מאיך מרדכי ר' והי"א הנגיד ובעלה תחי' חנה מרתהאשה
 י*5 א5בערט אברהם משה ב"ר בררך ר' וחותנו אביה נשמת הזכרת בעדנדבו

 חסדים. ובגמילת 'ועבודה בתורה עסק וי"א, ישראיש
 תרפ"ט שנת כסלו לחדש י"סנפ'

 ה " ב נ"צת

 עסק המופלג. והי"א החסיד אביה נשמת הזכרת. בעד נדבה אסתר מרתהאשה
 תרפ"ט שנת כסלו לחדש י"גנפ' י"י זש5בערט אברהם משה ב"ר וביריך ר' ובגמיח ועבודהבתורה

 ה . ב צ נת

- -  נשמת הוכרת בעד נדב 3"י עמערמאן מאיר מרדכי ר' הנדבןהנגיד
 כפו מיגיע ואכל ועבודה בתורה עסק והישר, היקראביו

 תרפ"א שנת כסלו לחדש י"טנפ' ז"י עמערמ4לן יעקכ ב"י שבר-עיי'
 ה " ב צ נת

- - -  הוכרת בעד 3דב איבעראל חיים ר'הנדיב
 'הצנועה היקרה אמונשמת עסק וי"א ישר איש היקר אביונשמת

 אברהם ב"ר 13לנזשל5 רבקהמרת 1 גזיבאוו אולריך בביה"כבת"ת
 זיונגוויטע י"י איבערא5 ין"חרק א5לעזךזאב

 חר"פ שנת אדר' לחרש ה'נפ' הרפ"ב כסלו לחודש ט"ונפ'
 ה ש ב צ נת

 אביה נשמת הזכרת בעד נדבו נ"י גלאזער ודך ר' יבעלה עטע מרתהאשה
 יתמיה. ישי איש שהי' די 5יבהאבער אהרן ב"ר ליסף ר'יחותנו

 תרפ"ט מרחשון לחדש כ"חנ6'
ק ב צ נת  ה 

 והחסידה .הצנועת אסו נשמת הזכרת בעד נדב נאי לעווין אהרד ר' הנדיבהנגיד
 "9.1. מ"י שזז ני מיינה י נ" רבקה פיגהית



 דהספרירקאוקדהירץ
 כבף "שי שי"ע ד"ו עי הלבנון" "עצי כשו"ת יהודה" "נבול שו"ת הספריםאת
 הגאון הרב מאת הלגג את המושכת ותוכיותם הצח, סגנונן מצד בעולם, מונוטיןיצאו
 שליט"א צירלסאהן ליב יהרדה מוהר"ר כש"ת וכו' הכולל 'והחכם בישראל וטפסרשר

 במחיר מהספרים אחד כל מבתלת למדינת מלומד ויועץ הכולל יב קעשנובאבדק"ק
 המהבר: אצל להשיג אפשר המשלוח עם אחדדולר,

 אחוזם ח08661 .[ ,ת150טז21ז 811ח15068א )ט8ח6151ם( 8618ז18805ח8תוסח
 דהרב מאת שו.ע, בד"ה מאד ונחוצות יקרות שו"ת מהד"ת אליעזר" "מזמנתספר
 הגאון טורקא. הגאבד"ק מישל אליעןר מוה"ר וכו' המפורסם הגולה מאורהגאון
 הנפלאים. בחיבוריו כח הראה ~אשר בתורה, בגאונותו ומפורסתם נודע הלזהמחבר

 .86ח .[ ,115681ה 8שזט'ך דולרים. ב'מחירו
 אבד"ק שייט"א יאנדא אייעזר מוה"ר המיבהק הגאיז הסב כביד מאת 2ב2רל1נה

 הגאהיק אדמו"ר דכ"ק מספרי עוד למכור שיש להודיע אתכבדאשפצין.
 לדפוס עליו יקבל שרוצה מי יגם השחר" "וכמר נטע", "לבך ס' ז"ל מרןרשכבה"ג

 שליט"א. הגאון הרב לבנו יפנה בכתובים המה אשר מהחבוריםעוד
 .86ח 8507[ ,טט6ח8[ ,ח01י1שופ3(6ה1,018

 צ"ב-ר"ב סי' יי"ר יתיאל" ומנחת העץ "פרי ס' לאור שיצא להודיע בזהאתכבד
 יהיאק-8 שעלטך מוה"ר ההוראה בית סוכן המובהק הנאון הרב טור' מאא"זושו"ת

 סמנים הלכות לכל מאסף גדולים, עמודים 250 מהזיק הראבד"ק, שליט"אנעבענצאהל
 אחרונים, אחרוני ועד מראשונים ומבוארים מוצאיהם לכל ובסברא בפלפול ומבארםאלו
 בהוראה, ושיח סיג לו שיש מי לכל מאוד נחו? זהובים, תשעה המשלוה עם הס'מחיר

 קראקע פ.ק.א. ע"י כספים משלוח ותלמידיהם-הנחה,' לרבנן לכמע"ה, ישלחו נכוןוהנני
 .1 ,2861חם06(ן  שע6שע1518ח8!13 )01818קס181ע( אדר?סע .א .ח בהערה407.023

 יהראב*ד הנפש" "בעלי והיקר הק' הס' יאור יצח 2 יאררילי1א רבהמריעה
 ואגרת ז"ל להרמב"ן נדה והלכות הרשה השגותעם

 והספר טוב, נייר על ונדפס מהמו"ל, וחידושים רבות הוספות עוד ועם להרמב"ן,הקודש
 המשלוח עם הספר מחיר המציאות. מיוקרי עתה עד והי' ומורה, רב לכל גהוץהזה
 תז68מז6ג ,אזפ6ח8ז56 1108זס0 )13%8סקס181ן( סנט. 40 לחו"ל גר., 25 זהובים2

 ה"ר מדבש" מחוק בקודש", ודרכי ח"א, מאיר" .בית נחמד", "אוצר היקריםהספרים
 דרושים, על חיש סוכה, מסכת על וביאורים הירושים ב"ה, שלום" "סוכתוחיש,
 לב" רגש מות", ,חבלי קונטרס עם אש* =שלהבת ישראל", קשובה ח"ב, יקרים"*פנינים
 ונחמדים נאים דרושים לכל, המובן ובסגנון מאוד ערבים בדרושים לטובה שויםכולם
 גדלים מוה"ר וכו' בחד"ת החו"ב בעולם המפורסם הגאון הרב סאת הזמן, רוהלפי

 הבירה. בתאשינגטאן רבסיליערשטיין
 .0 ה10מ8ש1ן3 410 .א [8 .א  .קי ,ת10פת%88061 .)3.1(

 יצחק שלום הג' טהרה"ג להלכה מאד הנחוצים שו"ת יצחט8 שלום "פרכתקונט'
 שבתות לכל דרשות מאסף "המגיך )נארתעגין(, אפלא ראב"ד שייט,אלעתיטאן

 החיים, מאורעות ולכל הספד, מילה, ברית לנשואין. למועדים, בעתם, 'ודבריםהשנה,
 בטשכיא דול', ב' באמריקה לעי. סאתים לשנה מגירו בזמניהם. חפציהם לכללרושים

 שלרם* "דברי ספר הנ"ל. ע"י ונסדר נאסף השרצות, ניתר זה ובערך כתייל,מ'
 ז8ת118661 .506 .1 ,ת118יעט[ ,818)( תם88קעז140 התל מהרה"ג ואגדה בהלכה8*ר
 בענין ואגדה להלכה מאוד נחוצים ענינים בו יבוארו ב"ח, איברא" *פיררשאס*

 וכף הגאון הרב מאת ומחז"ל מקראות הרבה בו יבוארו ועוד וקידושיה גיטיןעדות
 בנויארק, רב שליט"א הענקין אליהויוסף

 רוד" *קהות בטערבת להעיר המטריפוע



 הספריםבקורת
 יהינתן ר' הרה"ג מאת ש.ע בד"ת הנוגעים  בענינים חד*ת כולל יהונתזי,שער

 דוד" *קהלת במערכת להשיגו ווארשא דפה מו"צ שליט-א אייבשיטץהלוי
 .מחודש בעה"ש ויו"ל נערך חייו ימי ולדברי ישראל לתורת מאסף חיים""יצר
 -אביב סחייך דעיוא 4"בד"ק עהרנרייך יהרדה חיים ר' הג' הרב ע"יויחישו

 דולרים.שני
 ..86ח .%ם 010%זהמזת6 פש0)1 8ח1זק 01זטכ( 1845ת8תז510

 ב ה ע"י יו"ל אל, יש דת וחווק התורה מקצעות לכל לחכמימ* ועד "ביתירחון
 הכתובה: זלאטעס עשרה מחירו סאטמאר. פאללאק שמעון ירפף ר'הג'

 ת0.ש51 א0118)1 זמחע501 ח05680ק 1872חטח!90

 גאוני רבני מאת הש"צ ופלפולי בהלכה חד*ת שו"ת יבואו בו . תורה" "יגלילירטן
 מפראגא. גיארויטשאייעך בנימיך אברהם ביד ערוך שליט"אזמנננו

 תרפש שבט נוי-יארק והיהדות התורה חזוק פון זשורנאל מאגחטליכער ישראל"דגל
 יעהליך, דאיטר2*

 "עייר היהדותו ייעניני ישיאי חכמן לתי'דית מדע' לספיית' ירחיו:הקדם"
 המערכת: כתובת קרקרבסקי' י.והמ,"ל י י-

 .908 1 .טס% "מ!068א8א. %682 18ת08א30.280

 אינטל. עששנשמישע און שצי4נ8לע רעליגיעזע פון שיגען פריינד" ידישער"דער
 פראטיג. יעדען דערשיינט רומעניען אין יודענטום ארסשדשקסישן דעם פוןרעסען
 טשערנאוויץ בעיר הישיבה ומנהל מיסד שטערענפעלד דנ~אל הרה=ג והמו"להעורך

 שד"ר: ונד* "קהלת, רעד. אין בטקומען צו יעהרליך, לעי 400 פרייו-אבאנאמענטס
 ז8מ .אח3 8ת701? 1(חטתץ8ם ח151ק 018")[.3ד

 דיישינעי שיין ס'איי נ טובהבשורה
 דערע יף3ג דעי פת "עפט עישטע דשם

 "אתזער יודיש אין צייטשריפש הדת יהזוק תורהוו8רטעטער
 ויך  מ'1ימיילי1יו וואו מטטערישל גייסטר?יך זעהר 6 ענטה8יט צייששריפט ייגייסכן*

 -ד. י* רעד. תעלט דער פון יודענטום .שרטשדשקסישן פונים פוחות בעסטעדי
 1שדמאט זשורנ8ל גרוים עמוסים 60 ענטה8לט גייסט* "אונזער וטמאשטזפירשטמשן

 קיין -אין ער ד4רף 4יט און יונג פשר אינטערעסטנטקייט ציין צוליעב געדריקט.שהן
 גומעו ענצעי ישה 8 דולקי .2 פרייז אבנאמענטס פעלען, נישם שטוב יודישעשום

 שדער: דוד* וקהלת רעד. אין בטקומען צו סענט50
 .8 ח8תז811ז1ץ -.8(9 ץ20ת17 51ן08 1046מ28 .א .)( 62 2 .6ט[)6ה018ק(
 היטטאריע ייטער161ר .פשי זשיינ8י; ייזקענטיי)עב ות" מיסענשחפט**ידישע
 הרב והמו"ל העורך, לעבען. יווושען פונים ב8שרי?בונגעך אוןך בישגי68יעתיסענש8פס

 שדער: דוד". "קהלת רעד' אין בעקומען צו שוועמער שמואל.
 ןטתז516.,5. 3852 ,880ץ51 8710ץ58 6~151:3

 יעהרליך. לעי 240 פרייז'אבאנשמענסס
 .'מספרי 1' ד' ג' מהג'.ההדית

 חברהם'בנימין *ד'4 ע-י ;.לידי. הגיע יחויר *קהלה:דודש
 ; מפראגא*גלאמדטשאווער

 הס' שליט*א ציךלסאהן ליב יהודה 6וה*ר ; הצעיפים ראש- מהיה.גי 'לב"שהגיון
 ברעיונות הן) צמאונם לרוות השואפים בעד ,תפציה6 דרושים,-'ל5ל- 415:'עמודיםמהזיק
 -מצאו תמיד. *שר ; ואמטיפים הדרשנים בפד והן. יהברתי-ם ;)רעים תורנךיףנ?גבים

 .2ם משרו- 'השתות המפלגות בל -בעד בשוג?ל,:דהטפה שנחיז..להם. .מה המונן .מןבו
 ח1 דוד" *קהלת )שלנו במערכת להשירו .שעץ 375 'סענט;או עם.21 דויי. ' ;2המשלוח

 למעלה. שנזכר. אדרעססא כפי שייט"א להמהברישר



 הספריםבקורת
 היקרים בספריו המסורכם הגאון הרב מאת וטריפות היו"ד יל אלימלך* .חרושיספר

 בייישיים.:תייב"א. יכעת היב'.מיאחיב. שליט"א רובינשטיין אלימלךמיהר"ר
 רבי אדמו"ר כקש"ת רשכבה"ב הרה"ק וקדוש גדול אדם הולדות לוי" בית*תפארת

 ישראל* "תורת ונעים. נחמד ספר , יצ"ו, בארדיטשוב אבד"ק זי"ע זצללה"ה יצהקלוי.
 פיקוב, אלד"ק. זי"ע זצללהיה -שראל ;ר' מרן כקשית.) הגאון הרב חו"ז בנו ב"קמאת

 יצ"ו. רומעניע במדינת יאסי 'האב"ד גוטמאן שלרם הגה"ק ע"י לאורשיצא
 בראשית. ספר על מקאמארנא זצללה"ה הגהיק כ"ק מאת. ביתי" "בן הק'הספר

 יעקב מוה' כקש-ת קדוש איש הצדיק המאה"צ מהרב תהילים עי יענב" "ביתס'
 מוה"ר וכו' מהרה"ג שושנים דברים וביאורים הוספות עם זצוקיל, דובנא דק"קמ"מ

 ליהודה". שיוזאת נשם אשמינא, דק"ק מ"מ פארפעל ליביהודה
 ה561?1 .[ ,101ץ8ץ 0ח18תו5%ל( שלנו. במערכתלהשיגו

 הרה"ג 'פכ"ק דחסידותא מילי פי"בפ"ר ותנ"ך שזע ש"ס על מהרן"ל" "אמריס'
 דק' מו"צ -מלפנים זצ"ל ייב זלמן י' המכונה יהודה שלמה מוהר"ר קדישאחסידא

 _-בעיר דוד אברהם החו"ב בנו ערי לאור צא ש באלחוב, אבד"ק ואח"כפשעווארסק
 .ס ,112שע0זסמ 8808ז)( 08108 101ז10(1,ו 40 )ח10ת8חזחם(גראסווארדיין.

 זרעימ* *אמרנת ספר ב"ה שנגמר להודיע ! באורייתא דעסקין מאן ולכל ורבנןלמרנן
 תרומות שביעית כלאים דמאי פאה מס' עשר זרעים סדר כל על הגדול ילקוטוהוא

 ורז"ל ואמוראים תנאים מאמרי מתני' כל אצל ביכורים ערלה חלה מע"שמעשרות
 מענדעלזאהן ליב הרה"ג הה'ס אצל לדה1יגו' יכולין וכו' וספרא ספרי תוספתאמש"ס

 ש8חטזט4ן 15 דולאר. 2מפירו
 ,8ש828ץטעי

 .[ ,חא01$0אח40ה
 וטפסר ישר4ול תפארת פה"ד הרה"ג של דינא פסקי על השגורה הלל" .דבריס'

 בטטלבונר, רב פרסק הלל מוה"ר . וכו' המפורסם האדיר מהרה"ג צירלסאהןמהרי"ל
 שלנס במערכת להשיגו.

 וי"ל ערוך ונתיבותיה פריר במצות ופתרונים ה"ת שו"ת יכלכל שלרם' *נתיבותקונט'
 רינא. "בד"ק שיין הכהן שלים מוה"ר וכו' הרהיבע"י

 ה' משנה ליצי4שתם הט"ו והכרך' הי"ד "כרך )שהם מיוחדים כרכיבם ב' לאור.יצא

 חכמיו הדור נאוני ורבנן מרנן בהשתתפות בשנה פעמים ד' היו"ל הרבנימהמאסף
 חאפר *מים קדושים*, וימים מימות מיני שבע בו ויש "הבאר" הוא תבל קצוימכל
 מים", ו.קול מנוחות" .מי רבים", ,סי' קרים", .מים טהורים", "מים עמוקים",*מים
 אבד"ק שליט"א פרידלינג הירש צבי מוה-ר וכו' המפו' הגאון הזב העורך ע"ייי"ל

 להשינ ויש שילינג, 10 בענבלאנד דול', 2 באמייקא זהובים, 8 לשנה מחירוביסקוביץ;
.

 : האדריסה על או ' שלנו בהמערכת
 (8נקע15%ום .2 ,116013%8[)8חפ01ק(

 ,9חיו18זי
 .86ת -א

 בשיטת ד"ת ח וקובץ תורנית,. וספרות ואגדה הלכה לחד'ת מוקדש צירן" "שעריירחון
 ר' המפורסמים הג' הרבנים ידידי ע"י תבב"א ירושלים )בעיה"ק היו"ל ופוסקים,הש"ס

 וסופרים חכמים הרבנים גדולי בהשתתפות שייט*א זסלנססי אהרן יר' בלזרשלמה
 ה'. שנה תר9"ח ח-ט ו-ז ג-ה א-ב הגב' הי'ו ובחו"לבארץ

 כערץ עולה ולאס שמונה רק פי' להודיע/- ואתכבד רבים. משאלות אמלא 2מרמונה
 האב"ד וכו' הנאון הרב בהסכמת הנדפס תררנה" .וזירי ספרי עלהמחיר

 במקצועות בו. מוצאים הרבנים בי ואתר,' אתר בכל טוב שם לו וקנה שליט"אדפה
 נחמדים דרשות לחבר ימנידים לקח יוסיף גם נכונים, ודינים פסוקות הלבותשונים
 ;א. .8 ,ח8חזאפז8 ,ש8שםזא $%8ש%0םזא. פ3. )8חאן0ק( וסועדימי שבתותלכל

טפי
 גדיה הד על יקר פ" ובסופו מאוד נחוצים ש"ע ד"ח על שו"ת א3א" =3ית.

 יע*חנ קראקע בקיק ובעת לאבאווא יאבד"ק ולאקס א3א ר' הטובהק .הגאוןמחרב
 דור* *קהלה ג5ערכת להשיג הספריפכי.


