
 י,, נשי חננאל הרב מכתבילקוטיםן,
 )ייא)א(. ירא ווטףצאת

 'צחק פחד כעל דמפורסס להרכ בן לאמפר'נמ', שלמה והרופא לחגםנסהור.ר
 הנפלא בשירו ריקי עמנואל החכם אטר ועליו אגיו בחי' עור בשערים נורעשמו
 )והוא חתונתו ליוםשאבר

 ביר"
: 

 הערך גרול שי שלמה הואהוא
 פקח ברת כטבעיותחכם
 להשתנח בשו לגלואא
 דרך לכנרו 'רם לנלמוזנח
 'ושר ועושה במרותיושלם
 שפר נאמרי העם לכלדורש
 ספר ולומד אל כחורתהונה
 הכושר ורב טוב tDth1רופא

 שהיו יל ובכללם תלסירים הרבה להעמיד הוא גם ונכה אביו אחר זרחהתורחו
 כסאנו דור יוסף ההנם פ'סארו, אלחנן שכת. החגם גש כרורמ, שרארה עיתפנו

 נפטר שלמה דיב ניפי. מתתיה ששאל ד' ספר דודי הנגבד ?'IP בן חננאלוהחכם
 תם איש נורצי, ירידיה שתואל החכם ורים אביד אחריו 'ונסנה תק".ב סיון כ'וביום
 ולשקור חחכסים רגל' בעפר להתאבק חדל לא אך רש.ל במות שנה כ.כ בןה', נימי חננאל לינה.ג סשפפ עין במכתב החוכא מפהקו כנוכח רחבה ורעתווישר

 כלילות, טורה הית 'כידיה שטואל גמוהר.ר שם אשר גחן, סשה הנעלההנשיבת

זל*
 יעקב החנם כעירנו ונשבא גילו. כני החנסים עם הורה של לקסתן כפשא עסק

- )תקט'ד שנה י,ב במשך ומ,ץ ישיבה ראש פה שהיה ט'רושלים, עייאשמשה  
'OJAPnנתגדל ובנן דברת. את בצמא שותה והיה יריו על ס'ם יצק חננאל החבם 

עוקבהורה
 לתלם.רים מתורתו משפיע שהיה בעת שפוסקים בתלמור בקי וגעש"

 ההולג'ם ההקלוח פקיר, בין היה הקם'1 בשנת פ'סאר1. שלום כטהר,ר ובכיתבכיחו
ן,ן, בסנהדרין שם תשב וזרוע, נאפוליאון המלך  כגורת להתאסף שם שנקראו פריסלעיר
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471 ניפ' חננאל חוב מכהנילקוטם

 החכטים בין חנמחו ,גחה איך נואה ולסטה לביתו, תיר שאו תקס.1 פסח עיב עדהגדול
 חגר בבר. הנאת וגשנה הקק.י, מיי.ני אחר מצאנוהו תקע.א בשנת בפייס.הנאספים
 שם טוכ'ר מארוטים עזריה דכינו על טאסרו בסוף כ. לכרכה צדיקים וכדהספר

 היה ולמעמים מתוקים ושריו פוב דרשן היה היא נר.1. בתור הכהן ישטעלכטוהר'ר
 הטוכהק'ם הרבנים שנ' כ' טנחה. וקורט בבקר או וכבקר כערג פעט'ס שת' נשבתדורש

 נטררש טקוטות בשנ' 'חד רירש'ם היו ח'ן וכמוהדר בטאנו כור 'וסףכטיהר.ר
 אשר ש"ת ליום ההקפות סרר התקע'ג בשנת וסדרו תקנו והם אשכנזיםובכבה'כ
 מנחם אל,עור י' כרפוס בליוורנו ושמת כשו'ס ראשונה ונדפס הזאת גבה'כנויג.ם

 נכלו עם צינטו נק.ק e'es ח"ן החבם נתישב תקם'כ כאלול התרי'ג. בשנת.א,טוליוגי
 יראת חשילוח בטי לאט לאט להשם'ע זוכה קראפאניטי מיכאל אברהם החגרוחתנו
 שנת טבת כ'ה ביום שנה ע'ו כן נפטר ובה ההיא הקהלה יה'די בין וקדושהשטים

 יבר הס' לעצמו העתיק פורצי 'צחק שמואל כטוהר'ר הנאמן הלסירוהתקציי(.
 עתה שהן כרכים בששה תשובותיו לקנות לי נתן ~ה' נ", ב.וי והוא לכרכהצדיקים
 ~צ"ל סי. בין wtw הגדול הח.לוק להוריע עלי חובה כן על ת'ת, של הספריםכאוצר
 כ' כוסח ואני וחבטתו. כהו להראות מפסקיו אחד לאזר ולהוציא הכ.' וביןהנופם
 גרוע. ופסקן שלם חוקר ה.ח ח"ן שההגד יודה האלה הלקיטים קוראכל

 ח"ן: החכם משו"ת ליקופיםא(
 בהה".גילוח

 להש.ב הסוכות חג ב.מ. גם שם להתעכב הוכרחו פאוים לאס.פתהפקירים
 ובהיות המלך. טחם SNWW מהשאלות ואחת אחת כל על אפנין על ונורדבר
 לו נחשב 'חגלה בלת' 'ם'ם ששה או חמשה 'שב קנו שנתמלא ארםשאם
 המל הפולריס אם לידע השואל עמד D'lAn בין לעטור ו'תג."ש ארץ דרךלחסוון
 שטנקר תם רבינו על ולמסוך בחיה וקנם ולגלה לחוור 'כולים הרגל ערב גילחו..שכבר
 איבר קרוב ארוך חקן Q'Stt)D יראום אם הטלך פקידי שהם ש.ירעים שהאומות.ספני

 להם א.ן המלוכה ובעיר המלך קרואי שהם לאטר עליהם וירגנו א~תפ.ש'לע'גו
 יכולים שה'הווים להטלך להוכיח שהיא הפקיוים מוטת אל יו.ץ א1ל' וזה איץ.ררך

 בנות.: תקשה והיא ציטטו קק,י של שהעתקתי.:גה,ק קנויהו מצבת נהג הוא וזהי(
 לעטרה שם שום מאין וימאן . השורה מואת השנ'נקבר
 נקרא יהיה הזקן בשם אםכי תפארה צגי אגוש גוףגטטן

 אורה מלא חי רפאל.חנגיאל שכחבורה ארי הדורשאר.
 הפעטירהממשפחת_גיפי תורה סתרי טפרש דרשןמסקן
 בטהרה נוהמתוותעלה ובגמרה במשגה גטקרארב

 לייט" הקצבת שנת טבתגמה גשריה הצאן דשה שי חק'ו..
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 'רא'וסף2]4

 אטרינן זה על שמא וה'לבך האומות שאר כמו אוץ ורך הלכות ולנצור רחם,לשמור
 ועור ואת קיומה, היא תורה של.*יטולה

~DP 
 לפקייים דאסור ת"ל דאס לייע השואל

 הטוב דברו נא 'בא הכל על הסוער. ביול ולרבר לילך צורך להם ~wfהקהיות ,שלוחי הטלך משרת. עם ולרנר לילך שבהט לנבררים סוחר לפחות אפ לגלח..4נ'ל
 ווד יוסף כטוהי.י הגדול הונ עליו הפגים אשר בפסק חנן כטוהר'ר והש.נ,הטכט'ה'.
 מקן 'וצ'כים למעלה הנאמרים הדברים כל את רא'ת' לאמר: הסנהדרין ראשוינצה"ם
 למוצא. וישרים לסגין נבות'ם כלם ת! ולספה דן למעלה השלם החזם שלק,למוסא
 ואלו מ"פ דוד 'ד בספרי בנה הארכת' בחה.ט הגילוח איכזר גע'קר' האטנפד,ח,
 יראנו נרפפ הוא הנה ר"ת, יעת על לסמוך שרצה כ.ה,דה ערע ד"ת וסתרה.מגלשן
 על לפקח המלבות שיי אל ל.לך הוצרכו אשר הנבררים באלו א"נפ משם,,עין
 לפניהם לבא אפשר טבל' מאר גרל ,D)p שהיה גל להתיי יש בוורה. רביםעשק'
'SiDמפני בחה.ם ר"ל שהת.רו טלאכות כמה מצנו הכ' ובלאו הכנור מפנ'( גלוח 
 לילך ה,צרכ: שלא אותם אטנס ג~.רה, טשום אלא שא.נו הגילוח וכ.ש, רב.םדוך

 שהביא ומה ,שאו. aaly1i לגלח להם היה אטד בוורא. רכים 1"מצ,רךא"שריהמלכות
 ט'ג כהלכות כנחגג ש"ר' הרב מרנרי אותם לעטש שלא ראיה נר'ו הפוסקההכס
 בעונש הענישו אבל לנרות שלא אלא אטר לא כה-ג הרב שאף כלל טמכרעת זואע
 כאשר למעשה להתיר ר.ת טפ' 'צא ברבר אס ספקות במה 'ש הוה ננרון DAi ומהפטון

 סותר באומר הרבד עשו וכמה כטה כ. אפשר כאתור אבל דנוכר, בספריהארכתי
 דעתם, לפ' הוא סוחר וכחיג מנוול לילך גו.ון כדי טלוכה בעיר שלוחים שנסכיון
 בשום כחה.ט עוד יגלחו שלא עליהם ,קבלו אם הזאת לעת עזן להעליםראו'
 על ושלוס נרי השסק ההכם גנר הורה וכאשר חכם שאלת מנלי שיהזהא*ן

'שראל.
 לפ'ק נפלאו,ת טרחשון לחודש ט'1 פאקס פה החוחםהכ.ר
 פה עבור[ ]לעת לע'ע שטראסבורג בק-ק החונה ז'נצה"ם וודיוסף

 שבבר הגם סוררת נחף 'תן לבל נרד המופלא דברי פחו'קיס "נחנו גם . . .,, התחתונה. ריגום גליל שליחפאייס
 לאם,שי רק ויופיע יאיר נרו דוד טויה הטתרח גולת אם.ו הגאון ע., פחויק.םרלר.ו
 קאת'נא.גכ4א
 לצ'ק. תקסם דחנ~כה ב' א, 'ום פאויט פה,ן
 פאלסכ,רג משר קו"נייסכרוךן

 קר.נשאטס. טע'ר ליבאריח

 בתארים. בעודם זינצה"ם דוד 'וסף לכפוהריר ח"ןכמוהר"ר
 לארץ ונשא.הטאיד רם אדוני של טהורות אטרות על הון בל כעל ששת'בלא
 1yaw הקטן האזוב אל פנה אשר fiNYD 1nunuY' גרולתו וכלקום לדרים,)
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478 נימי חננאל הרב מכתנ'לק1ט'פ

 כמות קלה במצירתי העלתי אשר על הקרושה שינו יד לחותם 1יברכני ~um,כטוני
 בצמא ושותה קורא ובהיותי 'בחיה, עצטם שגלחו בפאריז הפקירים ברברשהיא
 טגלה'ן אלו כפ' הגלוח בענין האריך רוד י4 שבספרו מעכת ט.ש ראיתירברי1
 שכתנתי בעת כ. אג.ר אטת והנה מטנוי יצאה מעולם אס ר"ת בסברת ספקוהשל
 ליהדות ו,נית' ע.ני אורו כ, ועתה המל, הנהיר בספרו 'י' עדף שלפה לא דנ'להפסק
 ל.שא אדיג. מאת רשש אשאל ע"ב יעיב דף מגלח'ן אלו פ' נמ'ש ולהפחטתורחו
 אלא ח'1 ולקנטר הנצוח טאהנת ולא טהרה ד' ביראת שהב הנהטד,ם בדבריווליחן
 מה מעכ'ת'אס נסתפק הנה ראש1)ח יצא וזה יריך. יאני וללמוד היא תנוהכי

 שרטז מפרשים ושאר שהרא,ש ספגי ר'ת מפי באמת יצא ר"ת נשם המורשכחב
 נא לאטר בקרקע לפסו אדון הקטנ.ם טתלס'דיו אחר ע'כ..1אמ דכויו. הביארלא

 טור כנה"ג כספיו החב'.ב היב טיש על הוך עיונו לשום .אדוני 'תרצה בקשהכלשון
 וקשח 11.ל: אלו דברים מנהיג הרב עליו כתב גן, ריח כחב ועיגן לבקש עצס1טיח מלך טערני שחיב וכה.1ת קטא, כלישנא peo ור.ח כתב שהטור ל.כ ס.'י'ד
 פסק שר.ת לומה 1'ל הרא'ש נאט1 יהיה לא ר.ת בשם בן כתנו לא שהתו' מפניוא'
 ע.כ מ,ב דף טרפות אלו פ' רבתוספו' ועוד ומוסק טחבר משום או ממפדיו באחרבן

 דריי ר"ת ואוטר הוה בלשון שכתבו הרא'ש כמ'ש סובר דר'ת מוכח ואמרבריה
 כחכו ואחיו 1ח על והקשו וכו' הקרוס עם הוי רגלגלת רחסרון אגלגלח קאילא

 בלא אכל ליפסק תתאה רסוף העליון הקיום נקיבת עם הגלגלת דחסרון'ונראה
 ור"ת ט1כח כן. ומדכתכו וכוי ל'פסק תתאה סוף א.ן העליון קרום נ,קכ אס  עצםחסרן
 למה שואל אנכי ומעתה כנה'ג. הרב עכ.ל מרימהי התחתון בלא העליון דניקבסובר
 הנ"ל ר.ת דבר. הביאו לא ואחרים שהתוספות מפני וכ' כאן, כן כמו לוטר נוכללא

 בא' נן שראה וטופח אות דה.1 כן, פירש שרית לוטר המרר נאטן 'היה לאבשטו
 והם ז"ל אנ'ו היאנש כ'ט' שמם חיבה חיה הטור כ' פיסק טחבר נשום אוטספריו
 אב.ו הרמיש כמו דר'ת במיל' vn~s השר סכול ממנו 'ותר לר.ת כומן ,Q'Sllpשניהם
 אלא שר ולא בירוע. רא.ה )אעה( יאית לא אין הביאם לא wfiN~n ואם1'ל

 ) ר"ת סורח לחו רקימ למיסר ברא,ש א.נא תקום התום' בדבר'דבשנדקרק
 שהרי

 penenS 'ש 11'ל כתנו וכו' אבידה לו שאנדה אוטן דיה קטן[ ]רמועד ע"א י.דבדף
 שכתבו מטה והנה עב-ל. הני כ' ט'לתא טונחא אם לגלח סותר אפ ונתרפא הלהאם
 נוכר לא ומהחולה ואעפ.' להתיוא לצדד האיבא וסברי ודא. טשטע להכתפקיש
 ר'ת על הטור ק1ש,,ת לה אורא ום'נה טגלח.ן. 1אל1 דפיק כגמ' ולא בטשנהלא

 שלא דהרי.החולה ראס1ר ש"מ בגסי ולא בטשנה לא הוכר שלא דמרה:י;ןשהקשה.
 בלבד 11 ולא וכ,תא,להתיר. לרה חוו הת1ם' ואפיה נגמ' ולא כטשנה לאה11כר
 מ1כחא א. התנסי נסתפקו ושנתרפא כחולה דד1קא ולוטר לצדה איבא 11 אףאלא
 שהוזכרו כאותםטילתא

 בטשני
 ר.ת, נדון שהוא הרגל, ערב שגיח במי .אבל וכוי (כנס שטא גירה וחליליההרגל ערי גילח שלא נמי דא'ירי משום כן מפני ולהתגר

 ערב לגלח רו,4 תקנת על עכר שלא משוס דיותר 1טברי ררגא סלק' התוס'רלסא
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 יראיוסף,ן474ן

 והוי מילתא וטוכחא שגלח בו ענתה פניו הכרת ויגלח שיחזור קוו6 כרגל וגםהרגל

טס"
 מוכחא לגלח שיחתר דקורם משום בחולה כסו לחו מספק. או'שסא ריח. סברת

 דגם ב.דך מ.הא נקוט ש.היה ואיך ט,לתא. תו מוכחא לא וגילח שחזר ואדרמילתא
 הכלעיד ולפ' רסתנית.ן. כהת מילתא מוכדא א' אלא לחו מספקא לא ,צהלהד"א דאסוי ש'מ ובנמי במשנה הוזכרו מילא אטרינן דלא לענין כר'ת סבריהחימרות

 עלס וחלק ר"ת סברת הסיר שהביא מה רעל הבי מר, המשביר הרב כוונת היתהזו
 התוס' בו נסתפקי זה יין וו-ל על.ו כתב בנסר' ולא בטשנה לא נוכר שלאבאמ14
 שנסתפקו להתוספות מצאת' ולא טגלח,ן אלו פרק בכל וברקת' ע'ש. טנלחין אלובה'

 רכחכו כסא. תליא ר.ת רסכרת ביי לחרב ליה סב.רא ראלטא לעיל, אסאלא'בם'ש
 טעכ.ח עור שרקרק ומה בה. נסתפקו שהם אלא מהם ר"ת לכרת נעלמה ולאהתזמן

 ריח כשם ולא אומר.ם יש בשם רית סברת כתנו טיב 'ום טהל' פיו ט,ימוןשהגלות
 בשם דטדכתכוה ג.סא לאירך לדקדק אם.נא בעניי ואני ע.כ. אמ"ה ר-ת לאואלטף
 לבדו רית דלא 6ינה שמעינן עומר, רוצים יש בשם כחבוה אשרי בהגדוח זבןי'א,

אמר"
 נחשוב שלא כוי רית כשם כתנוה לא ולבך בצברחו ג.כ עסו אחרים היו אלא
 11 דסברא כתב תקל-א בסי' מרדכי מאמד בעל הרב הב. משים ושמא יח,רישהיא

 א'. באוח ע.ש פיסק'ם וקצת תם רננו שלהיא

 מרוטינבורג טהר.ם בשם ההגהות עלה טרכחכו לוטי האוון עיר ש"ום.ף ן,וטה
 כ,תנ טו~שננ,רג טהו.ם דקדנס היה לא אסדה ו'ת וא.לו כגדם היאשטעות

 להוליר מספק זה פעם א.ן הנע.ר לפי עיכ, ביום הוא רשעות רית ע'נ.נו ההאורעל
 טתנע חגר מרוט.נכורג שמהרים ראפשר ר'ת, אינו ר.ת בשם הטור רט'ש ,[ממנו
 של הלשון זה הוציא ולם,כך עליו לסמוך אום שום יבא שלא כדי בכח עליולחלוק
 מה על יסמכו שלא להוה.ר כר. בתלמיד פעמ.ם כמה טצינו והרי בירם, הואוטעות
 מרנט.נבורנ מהר.ם גם ברורו מאור גדול היה ר'ת ואם וכיוצא. בתרתי טעהבחר,, טעה מ"מ וכן כ'ר', הם טעות לפנ.כם fi-tNW' דכוים ד'מ לטעש4, ככרששמש
 כמותו. לעשית 'באו שלא ,,' כרי טעות שהפ ר'ת דברי על שיאמר nivl~sn טן ואינו ני14ק'ו ונרפסו ]רולה.ה

 היה לא שאולי פסק ור"ת כתב ולא פירש ור.ת הטור מם'ש עוד שוקדקוטה
 דסברת משום ולזמר להשיב יש נוה דגש אעיז ע"ב. למעשה סירושו עלסוטך

 דגורה פירש כלומר פ.רש ור.ת כתב לפ.כך טעטא בתר ואזיל טחסח נתחדשהר'ת
 דאיכא האמת על מודה הר.ני מ"מ הרגל, ערב גלח שלא במי אלא ש"כא , לא11

 והדבר לפרישה פירושו על סומך היה לא אבל להלנה כן  שפירש למיסר ג-כפנ.ם
 כוונת זה גאולי עיד שבתכ ומה אסרה. שר.ת טרה דכאן הארון .סלח אמנםשקולן
 פ.רושו על קיש.ות היו שלא אעפ., כלומר להתיר הדבר וקשה שכתב ,'בטההטור
 כך טפרש היה. רק לטעשה הלכה פסק שר'ת טצינו ולא קון להת.ר קשה ט-םזה
 נשיקת אחרי עכ"ל, לא אס אפרה ר"ח אם מסופק ה"ה "יפיה הטור -נס נול,וגם
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475 נ'פ' הנואל הרב משבילקיטים

 טטופק היה המור ראם הל6. הדברים להבין וכ.ת' .לא הקדושיט ורגליו 'ריוכפות
 מא. הטור ידע ה"ה לא וגי דית, בשם כחבהאיך

 אטור בגט' .והנן ר' ראטי
 אל לאו ואם אסור אסרה שהיא נאחות הדבר לך כרכר אס את אחות,להנסה
 מלתלות נשמר לא איך בגט' נתפרשה שלא בקולא ואייר.נן הכא ובישתאמר,
 היה ואילו טמנו, שיצאה נכ'רור ידע לא אס ר"ת שהיה כסו גדול באילן 11סברה
 אלו כלשונות וכיוצא יית בשם וכתבו או ר'ת Qwa אמיו לכתוב להט1ר לו ה"הכן
 כן אמר שלא peD שום לטור לו היה שלא וטופח אות ה'1 פ.ר,1 1ר'ת טדנתבאכל
 הטופלה אחר להתיר, הרבר וקשה באסרו הטור דגרי אדוג. שפירתו ומה ג'ל.ר'ת

 לותר שרוצה משסע להתיר הרכר וקשה רט'ש מסתברא אפכא הנלע'ר לפיהרארה
 כרגל לגלח ש.חזור שאחי טשום להתיר קשה מ"מ כדבריו מכרעת רהסנראאע'נ
 והאמת ובגמ'. כטתנ' הוובר שלא DIWD או הרגל ערב שגלה טילהא טוכחאלא
 PCD לו כשיש כאן wcnwiw זה מלשין לחשתטש הטור דיך ,וא.ן דרכויורה
 העיטור בעל הרב דעת הניא ל"ג סי' י'ד בטור שהיי שמכ.א, סכרה 'צאה סיסנטן
 1ה בלשון עלס הש.ג 1'ל והוא השחטה אחר הושט לברוק .כול בבהמהשגם

~DD השח.טה כרס טלוכלך שהוא ככהסה להתיר הוא קשה ודבר וכל וכתב כאןשכתג 
 א.ן אלטא העיטור. כבעל וסכרי והר'ן והראיה רש'י איגא סתם והי' עכ.ל,וכו'

 מפורסם. לשסק ליהטה שאין סברא שה.א הפור_ על זה מלשוןלרקרק

 p'W1 מם'ש בק"ו את' בח"ה ג.לוח של זה ררבר ומ.לתא לסומא טעכ'ת שיומרש

 שאלת אחר א.סור, בהם נהגו ואחרים המנתרים וגרם הוי פשתן כל'דכיגוס
 המלסר שהרי להבתו, וביתי לא שלו וקץ אחו הול ביני ירר לא טמנו מח'לוחאלף
 חיץ מתירים הפ1טקים וכל דכב1ס דכשלמא לגסיי, לוה זה הפכתם ק"ו שלוהלסר
 המותרים ודוריס ההיא אלט לייחס נוכל לס'כך סותר שיהיה נותן והדיןממהמם
 טמר לנד והמ.עוט אומדים הפוסקים שר1כ בגילוח אכל איסור, בהם נהגוואחרים

 כרכים. דהלכתא אטור, לעולם היה טע,קיא דהא זה מטעת עליו, לבוא אפשרא'
 שכשהתח.לו הוא וכו' המ1תר.ס דוביים כהה'א הצריכים מהתנשם שא'. 'רועובר
 וב" כטור כמבואר א.סור, לנהוג יצו כן ואעם'. מותו שה.ה 'ווע.ם. היו כןלנהוג
 חורגא מ'ג'ה נם'ק הגלע-ד דלפי אלא עוד ולא בג'ל1ח. גן שא.ן טה w.p) רי.רסי'
 סותר אם 1'ל הפוסקים למחלוקת ראתאן 'אטבו רא.כ זה משעם עליו נבואאם

 מן. עוטר וחץ לא, אובהתרה
 הטיח הינו הפוסק'ם'1'ל להקת לגו שממרי רמה הנה עד האטור טנל טעהנפקא

 אלא וק'ס בריי שריר עדיי, הרגל ערב שגלח למי התיר שרית אחי,ווהבאש
 חלילה והלכך עליו. נחלקו. כלס וכטורט 1.ל הפוסק,פ ורוב כוותיה דלא רעלסאוס~ג"מ
 דלית מאחר לכתחילה להתיר להורות בעלמא עליו לסטנך צדק טווה לשםוחם

 להורות כהוראה לכו דהנס פסח כהלכות הבי, סר.ן ט.ש יטע וכנו כוותיהה'לכתא
 כלמעלה שעזת משש ..ד בוס כאכ.לה החטץ לבער שהתיר הטא1ר בעלורכרי
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 נדון שהוא כנר.ד, אמנם עלק נחלקו הפוסק.ם שכל מאחר לנו.פה הואראו'
 לרעת אשלו לגלח לנבחרים סיתר שבעצירם וננכד.ם רביפ מףמ.ם ביה דא'כאפרמו

 דמ,לתא רלרווחא נלע'ר הראשון, בפסקי כענ.ותי שהוכהה. וכמו ו-לשאל,)הפיסקים
 וככר בכה"ג עליו לסטוך ר"ת הוא כדא. ולוטר סניף דרת טסנרת לעשות נוכלמלנר

 וכסו לחברו, סניף א' נעשה שהטעט'ם ג'ל הפוסק'פ כל של נפומ'.הוירוע,ימיגלא
 ההיתר צדר' בעבור סותר שהוא כחשנם וגלחו עשו שכבר הפקידים כשארגן

 הכל בין זלהשתטש ר'ת מבית עם ההיתר צרר' לצרף אמרת' הנ,ל לפסץ'שכ'גית'
 האדון ג'כ עמי שהסכים וכטד ח.ו טועה על,הס לחבר ושלא בעדורם עין "העלים'הר

 הבאות. בשניפ 'שראל כל של וכטנדגם תורה של כרת לעשות שישמרו ובלבדש.ח,ה.

 טכל' חצות אחר בט'כ שגלח דט. רפוין לוטר ה.תה כוונת' ותוגן בהדרגההית~' ראיית' D~DN מטין, קנסו אכל לנדות שלא אלא אמר לא "וא ~Ds הארוןן, עם שהאטת אבוש ולא אורה שהכאת' הכנה.ג ראחת על טעמת על, שהשיגוטה'1
 ר"ח דא'בא תשום כלבר טט.ן קנסו להתירא לצרד פרמי מעם DIW שם.ש.היה
 חשבו שכעבורם פרמים עור יש שמתיר ר'ת דאיכא דמלבר דבני'ד מינהשטימר,
 שלא עליהם שיקבלו ודי לנטרי עין להעלים שראו. ראפשר סיחר שהואלעצטס

לפיו"
 : במורא מלמניו ואצא הטהורה ברכתו ובקבלת ככורו נסא,, הררת טול אל והשתחי,ה בקירה קולטוס. השבתת תריה ובכן להבא.ן' גדר

 ח"ן. ליודעיםלא1,

 שם וראית' להרא'ש הפכונות ראש בשט.ם תשובות ~רי גאי זה גל שמבתיאחר[ן
 טסך על בחה'ם ראשו את שגלח ואותו 11'ל הדברים אלה שכע"כ מי בס.'ן
 NS'p נוהג.ן שא.ן עמך הדין שהת.רו, ג'ל ר'ת משם הנשסע עפ" מעכס גלחשנכה
 משפ.רא יבנו וכן טויינא פוביה רבנו וכן משולם רבנו שהרי רכ'פ בטקוםכיה'ד',
 להדיא הורה או שכתב מ' טנאנו לא הדורית מחנם. אחריהם הכאים עליו.חלקו
 לאסור נמצאת לא ברורה וראיה ברנר וטנדג הלבתא אתאטר לא אמנם "יבר.ה.חר
 והנגיני עגיל. נ.דו.1 סר ליה ולשר' כר"ת שעשה אחר אותו שנדגל עשית 'שהולא
 דלעיל הכנה.ג טרברי שהוכחת' במה ל' דטסי,ע ותנא ר3 לי יש כי ,בראות'מאר
 שעשה אחרי הטחגלה שנדה מ. עשה יפה שלא אטר הוא טמש דחה'ם בגלוחיען
 כדלע.ל. כנד'ד ק.1 והדברים סטון. 1D)pS שיש נמי שפתיו על העלה ולאכר'ת
 לאסיר נמצאת לא ברורה וראיה בדבר וטנהג הלבתא אתטר דלא בט"שאטנמ[ן

דברי"
 ונלי נעיה לבית' וכאפטר מיצא ערן ל' וצריכ.ם תט1הים הם לנאווה, אלו
 הדברים כנים ואם אכי'ר, בארץ[ השלום 'ה.ה ]אם א'היב אחוור ב.ריאוטנוק'
 אם" 'רועה היתה ו.ת וסכות למדנו ארחין אננ יל טהרא"ש הם הנ"לדשו.ג
[ן

~ 
 חין. ליודעיםלא[1,' הנשמע. Dp"' שכתב אלא ג'ל להראיש
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 הרב טכתכ'"קימים
1ך4 נ'פ' חצאי

 הכי. לפי וצול מפרב(
 אחר שחבר לברכה צדיקים זכר המפר ע"י הממרות בחכמת הרע חיןהחכם

 מעם לו שהיה זבטקום לו. ה'רזע.ם הרכנם שמזת להזמר הגדולים שם ט' לאיישיצא
 וברים וכטה. כטה נשטטז כנדפם אך כראוי, האריך וכותם ולעורר למעמתםלהאריך
 הרב גי ענד להעיר תלמ'רו..ויש פ.נצי ש"י הרב העתקת ב.ד. שיש ככ"יהנמצאים

 טררשו טב'ת חוץ לפרוטו כדעתו היה לא זאול' להדפיס וה.טינן פפוו הניח לאהין
 להגיע שעניו לאל וטשבח בהם שטורה 873 צד DD~JS בסופו שנקראו רבויווע"כ
 לפנ.ו תכון וחם'לתמ ומוס'ף הראשונה במהדורא רואת המלאכהלתשלום
 שנ.ה מהרויא בי ולהבר זה בקונטרים למורנו על לחוור שמו כבזד דבר עלשיעורנו
 תקע.א בשנת מחוברת כבר שהיתה נראה הראשונה המהדורא וכו'. תכליתה עדולבא
 הנרפס בחחם; עידנו הכהן ישטעאל כט~הר'ר טוכ'ר טאדום.ם ר"ע על בטאמרוכי

 להעריכם טעט לא זיגעת' ובסררם הערכיפ בתוקן מזה זה לרוב משומם שביד'והכי
 ונפרט סהפ איזה כאן אתן והנה המויל. של והש.נז.ים טהת,ספות חין דבריזלהנדיל
 בנדפס. שמצאתי מכלות' היותרההשמטות

 וקכ.ז. קל'מ סי' שמואל רגר שהת על הטחבר הערות נשטטו 1 17 צרבנדפס
 שראה נייאל חיב של תשובות י.ג על בקציה הסחנר רוסו 119 צהשם
 טנטוכה. רנמ שזיתבקוצץ

 שנים הרבה המתין לא העל'ר הלו' טיב יים שהגאון הוכיח קן1 צדשם
 יצחק פחד היב שכתב כמו חטזרות לחם ס' לחבר משמות על פ.רזשי הרפסתאחר
 יידו, נעשו שמהפ אכל לתקנו שהשלים אלא ע"ד( ס"א דף גגו.ם כלא')עוך
 שנת ,i'1pg טשנהי ונטף יוסף ב.ת בחבורת מוין על הגרול.ם שם רטב שבחבבמו
fi1Dכתיבת שהכוונה לדחות הרוחה שיוכל טה טהטחבר נטלם לא טוב תם הגאון 

 דוחק'. שהוא ,נלע'ר כתב אכל ת"ד ור'ל לבד קטן הפיס כל ה'אהשקיט
 זיקתן הטכונה 'צחק ג'ל גישזן. בר' 'tDP'St הסכונה 'עקב 173 צדשם

 בג"(. שהוא )כסו חפץ גישוןבר'

 סינים ייסורין הרפתק' כטה עלי באו קוסטנט'נח טעי אלבא רי יעקבשם.
 נתב כן וכוי 'פות פסם בסבר וקנלוהו פ'ורינצא גע'ר ובא טשם 1.צא שוניםמסינים
 'עקד, תולרות הס' הקימת על סטוכים ובסו טצאת. הטעת'ק הצי ואס הטחבר.הרב
 fontferratensis~. נזדל"נא'לרטש'ש כרשימת שנתוב מה לתקן .שא"כ

 נתנאל בדג'ח עזריאל צ"ל וכו'. פרבוט נתנאל בהגיח 'חיאל 179 צרשם
 . . 7 בכיה שהוא כטהמרבות,

 הוא ,עקכ נחלת שהר' טובח יעקב[ נהלת ]משום נ"א וב~י' 218שם-צו
 - תלם.רו. הוא לוצאטי שסחה שהיכ לתקן. צריךתלט.דו,
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 ירא'ונף ;418

 הגדולים שם הרב שכתב טה ועל וטת. סשה כסיהר'ו כעיך 225 צרשם
 כסאן דור יוסף כמוהר.ר לי העיר ע"כ טהניפס כפלים והוא בכ" הרמי קולשראה
 לאספרונט. כמהורר,י של טררשו בכית שהיה כ" הרם'1 קול ס' וידע ראה קהואנר'ו

זצוק'"
 שהוא והאמת הרפים, לאזר שיצא קורס כטנטובה להעת.קו מכיסו והב שהול

 הרבה גרול נופך שהוא אלא מגרעת, ולא תוכפת שוט בו אין 'DD~IW, אותו מ"שהוא
 בכ'ר בצ,נטו נפמר . . . סגר' ,עקב אהרן בכמוהר"ר נתנאל 271 צר שם,, )ג"(. המצע ,yp' דקות באוירית שהדפ.סוהו מפניטהנרשס

 אח.כ ונת.שכ בטנטובה נלי הארוטים טן ערריה כטוהר.ר 283 צר שם, תג"א. ראשון ארר כיד צ"ל תג'א.אב
 מדבר אלהים קול הא' חלקים. לג' נחלק ההוא והם, עינים, מאוי ס' חיברבפיראךה.

 והחלק המלך, לחלטי התורה פותרי הזקנים מעשה על וקנים הרצח ב'והחלק,, עלינו, 'ת' האל רהמ. גורל ולהראות של'א שנת בפ'רארה שהיו היעשיםעל
 על השיגו פיוננצאלי משה נמוהר.ר והרב שונים. דרוש.ס על כננה אטריהשלישי
 המפר. בסוף שנחוב כסו אליו ותשיב חור והוא עולם ים. בררכםטיש

 ה' אוח מיווט'וא.ח
 אהוון כקושרים ברכה סטייק נספרו ושקל ת'ן.א כנוהי'י גיר

 כלענה מרה הצועק.ם וצולצל קאיו מרן משם נפ בה וספו אלש.ך ומהריםגאל'ק,
 ביני ביני הרבר החטיצו כי ובהיות טקום בכל הניל הס' באש ולהעכירלשרוףן, בו יחתום אשר אקד כתב למרר צוה קארו 'וסף מין לפנ' וכשהובא ,ועיקריההחורה כבוי מפני כאש ולהבעירו לשרפו שראו' לוטר והגיעו הניל עינים נאור סקיעל

נח"
 כ' רכל לשר ונראה כאורך. ע"ש להתוס, יטל ולא טילה של כישיבה סרן

 בו שנטצא מפני אינו הנזכר הכפר על הנ.ל עולם וגאונ. עטודי שתהו ר,תחאהא'
 שלהם, סתומים ומאטרים דבר.הם לבאר S~nweti וצדקתם רו'ל חנטת ומפארוטשבח, מרומם רתמיד ויב.ן יחכם בו הקורא כל ty'at 'ען ה'ו ואפיקורסות "'נותשטגן
 שיש ואמר העולם שנוח מספר על לחקור התעורר עולם ימ' , שבררוש "פניאלא
 כעד . והליץ נכון אצלנו הנהוג המספר נם הפטם דלנל דטס'ק אע'ג כשספרםספק
 שצונו תלמיד איזה כ'ד הוה הס' יגיע אסא רננן חשו טקום טנל ע'ש. ,ו-לחכטיע
 בענינים שם שהביא טהברים מכמה שונות דעות הרבה של הרעים מים 1.שתההגזן
 חורתנו כעיקרי ולכפור גוה ג'ל טקבלת לנשח ויבא בדעתו רושם 1.עשוהאלו

 לע'ד רגק. והכ' עמ.נו. מררך מכשול להסיר רראוי בעיניהם נראה והילבךהקדושן",

רכריה"
 על שעלה רא רנגון גיכ ראו המה אכן ועיקריה. התורה כבור טפת שאמרו

 לשקול 11DWI מהון תחילה צר.ך היה הלל הס' כגי לרבצם ולכתוב לקשותלכם
 רינא ובטל דינא כיח ]כטל[ לדא דא ובין לא, או לעשותו יש אם צדק ,,בטאזני
 בה.ות הניל המחבר הרב על כוח בויון לפועל ש.כא הסכ.מו לא השם.ם שטןכנראה
 אך ראשה על עפרה ומענרם המעלוה ברום רגל לשום רוו.ו נגל ;תשישרינו
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479 נים' חננאל הוה מכתכ'יק.מ'פ

 השמם מן שנה, למאגרם קרוב גנוזים הנ"ל עולם גאונ' ונוי שנשאוו אחוי,רק
 רוח בו שנכרה הוה, בדור הנ'ל ח.ד'א כמוהדר Wl~p חד יו, על שיחגלונתרצו
 ויהיו והלבונים חכמ.ם התלמירי ש.דעום כדי ננורע, בעוה"ר ואפ'קויסותסיטת
 ה.טכ היסב האסונה עיקרי שהשריש מי ביר אם כ' המתחילם ביר הנ.ל הס'טלתת
 שאסור שמעת.ה ילוות' ומ.מי ב.ד'נו w~wI טמורת Dy טסכים שנחכת' זה וכל לבו,בתוך
 נרך גזעיו בט'ע ]עי' המובהק מרבו רשות ,טול לא אם הספר בזה לקרוא חלמ.רלבל
 Rossi 45 d'Az. luttes des rhistoire " Contributiolt בטאמר והלאה 77ל"ג
 הנ'ל הרב חנטת פנים בל על אבל 1'ל[. נפשי יריר קושטאן רוד היקר החכםמאח

 עוד ולא ספרו, מחך הרקיע כזוהר וט:ה'ר.ם סטוים שלו חטא ויראתואטונתו
 קדוש לקהל וגם טמנו הוא וכו' השבת ליום מוטור ופ.וט פייטן שהיהאלא

 כוסן היה הנ.ל והרב פסח, של וי לים ברכו קורם אי רשות Qng ישאיפאל'אנ'
 בעדנו. יגן וכותו וסיעת,,הן פר~כ'נצאלי וטהריםהרמ'ע

 כמוהי'ר של נכותו בנית tfi~yol ר.גייו לעיר הלנת' זה בל שבתבת'אחר
 למהר'ם מנ~נ'פ בב" הלל ע.נ.ם טאור ט' כל על השגות קונפייס וצ:'קל קרסיישעיה

 ובפיט ~פנה פנה בכל המחגר רבינו על דחם'מי וחמ.ם' חם'מ' דשפךפרובינצאל'
 מ"שעל

 כח"
 עכירות הרבה עונש רז.ל שהגרילו שטה פיו רף כ' פרק כינה אטרי

 11 רעת לבעל לו אג' עליו ~כתב Sv,, נחלק פי~בינצאל' והרים ג~ומא. דרךהוא
 וקרא בו בערה חסתו הקץ בענין וקמ'ב קט-א ברף פ'ש וכן אסורים. להתירשכקש
 בראי שאיבי ערבי מיעור אני שמביר אף בעניי ואני יעיש. בגירים קשים יגריםעליו

 sv וק"ו ונות, מלסד.ן הכל שנ.נו שלימה טשנה הרי פ.ם הרמ'ף דברי עללהשיב
 להצדיק נפש.ן ולטשכ~נ. וכות לנף לדונם אנחנו דחי'3יס ספיים מחבריהחנט'ם
 בבקר ואח.כ מרגלותיו תחת אחת ר.3ה שהשכיב הסר מאותו ולמר וצאדבריהם,

 במעשיו מכירים שהיו טפס. לעבייה נתכוון שלא וכוח לכף תלמיר'י ורנוהו שבלאיר
 ועל האסח. על וכוונו החמא מן טתלמיריו א.וה להציל שנהכ~,ן ושוהוהטוכ.ם
 אפשר אס. הרגים בהם לנכות נכתבו הסתם רסן המחברים כרכר' וגטה כטהאתת

 שנשטתס נכשייס לחשור ולא כך לפרשם לב, 'ש ד~הק בא'וה אם'לו לזכותלפרשם
 לא לגנאי ררשינן, ישבח .לטיררש דאיכא היגא כל ר;'ל ט.ש רוגטת כמע,צרורה
 אלו גן על אשי )גרו, nv1DW בעל נא'לו אדם 'ראה לעולם אמרו ~ככרדרשינן,
 טאוומים עזריה גמוהר'ר רהרב אטינא ושאס-ט הרמ'ף רגלי כפות נשיקת אדריהכא
 הרצף. גרקאט' בלל גהפ להקל ולא .אסורים להתיר חץ טעולם יעתו על עלהלא
 אלא למעלה. רתח DW1p1 מאר חטור"ה הם שהזכיר שהעבירות ס'ל וראי הוארגם

 ר"ל מ"ש וין fillWfi לו ואין העבייות מגל חרור שיל הוצאת רקון בוהדדם'ש
 ממח מאד דחמור לוסר נתנווט אלא ממש בדוקא דברו לא דמים כשופךשהוא
 שמואל כנת בעל להוב מצאת. 'ען 11 בועת 'ח.ד דאינו ואראך ובוא חושב.שהדעת
 יכשל שאל מתפרא א'  שאם הסירים בם' W~D שהגיא כ"ג( ש': אה'ע שועטפרש
 או r'pn בשי .~ם מ' 'תענה רק לגמלה זיע לה,צ.א 6 טוב חץ גנרה או:"א'א

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ן,ן,

ן,

 בוא.וסף!480!

 ש~.ל מהניא דעך כאן בזהר טיש 1ה לפי 1.ל הוא וכתב החורף ב.מי 5ירישב
 על השיב פ'1 כנדה ע.נ'ם פחח רהרכ ואשג עכ'ל. דוקא לאו עכירות מגלחסור
 ולעולם הקדוש הנהר נגד הדם.ר,ם ס' דבר. ראין להונ'חושלק שהואל "יהב'תדבר'
 'קרא לא שטואל בית נהרכ דאמר סאן טים יטש גד1קא הם הזהר דדבר' לךא,מא'

 1ו'ל מאדומ.ם עזריה טהר'ר עזר מיש וכן אוי. עליו לקונן ואין השסרמועה".מררך
 השלש מן גרול שהוא לומה הרע לשון בעל על כערכין 'ש פ' שהפליג, ""מהד1טה

 העכירה טן אדם להרחיק כרי 1גווטא בהבאי אטיו אשר קץ לעזן וגאלההחסולות
 . ור'מ ר"מ נרד בסוחרי-ך ה.ה דע.ה סנה.ר דאת' רבא גברא חכר לו מצאת. בזה גסע.נ
 רארו"ל טא. רכל לומר המדה על שהפריז טה גס וז"ל עליהפ וכחב התשוכחפשעם, בפ'ג ר"ה בעל דבי' פ-מ ס.' איח אטת ורע בתשובותיו יע'אשהב.א 19דונאדק.ק
 חט'רותו רגל' כפות נשיקת אחר ב1ה גס וכו' ע'ו כסו Q'D~A'D צריך וכו' כע"זשקול
 מ"ש אלא לנו דא'ן רבא בקנא סר לן דכייל כלל' להני ליה ציית'נן דלאאם'נאן'
 ואם וגו' מנפי ויוה.כ תולה תשונה 1ל'ת ט'ע על עצר כפרץ חלוקי בליר"

 לכל ח" שנקת לא דא'כ גאלו ממש שהד לומר דוצה א.נ1 גע'~ונו' לשקוליםאראל
 כלשר בגדת' בניך רור הנה כטו אשפרה אטרת' אפ בנה הטפרש'ם אטרם עפהכריה
 נגדתי בנ"ך דור דנה וכמצא וגו' שקול לה"ר נגון בפו שקול שהנא טה ,כלאספר
 11ה גרירא ל"ת אלא אינו ס.ס אבל לע.ו רט.1ן שמץ קצת להם דיש ר"ל אלאערר
 מארמים הרב Dp טסכ'ם שיו דכמוהרי.ך לרעת הראית ואתה ענ'ל. מארפשוט
 כטו אספרה אטרת' אס ע'ם המפרשים ממש 11 סברה שח.~ק, אלא עורולא

 נר.ו וכמוהררי'ך שמואל כ"ת דהרכ אברא וו. כרעה אאוים גיול,ם ש.ש מינהרמשתן
 1.ר1ע להרמ.ף ב.:א.הם

 דאי
 אמנם החד.ש את ראה שלא לקרטון טאחרון מקש.ן

 בהיות ופסולה נוובת סברה איננה טאר,ט,ס עזריה הר"ר שסכרת להוכיח אלא כוונת,א.ן
 בז' לכל גלוי דטאפ ויראת שצדקתם אדרים גדולים כמוהו שחשבו הרואותשע'נ.נו
 וג1וטא בהבאי אפרו אשר קץ אין וכאלה עור ס'ש וכן אסורם. טת.רי היו 1,שלאעמינו
 רהא ח.ו כלל עונש להם שאין לוטר כ11גתו אין ע"כ, העב.רה מן אדפ להיח.קכדי
 שהוא טבוי דע'רוב'ן כפ.ק דאטרינן הא ר.ם יש ש.ע1ר ,א'וה D'D שנחנוכש"ע", שהפליגו ואעפ'י גוומא בלשון אלא דברו שלא רו.ל הרכהן,שפירשו %כקמותמצינו
 ואמר,נן סאה ער קפרא בר ותני ונוין מים ער מבש.ר ימעט!'ור.י nDS בש'גנוח

 ויותר ונוין ט'ם להתיר נתכ11ן קפרא דבר 1רא' והא וכו' NDIIA קפיא לכרבשלטא
 תורה דיברה אמרו וכן גיוטא, דרך היא סאה ער השיעור עוד שהגדיל המהאלא
 ודא. מ.ט כפשוטו שא-א דאעפ-י בשמ.ס ובצורות גדולות עריס ד.ם "באיכלשון

 עוניה הר.ר מ"ש כאן וכן מאר, עד ובצורות גדולות עריפ שה.ו הוא הכתובטשמעות
 טפה יותר אפ" ודא. דט1ר שענשם לוסר נחט1ן וגווטא בחבא. שאטשטאד1ם.ם
 ראשית טהרב גרול לנו ומ. דבריהם. פשה כמו ממש לא אך אדם בנישיחשבו
 נם כן ויעפי' בצריקים חנט.ם שטנו תובות סרות נכל וקידושה חטא כיראתחכמה
 כפשוטו אינו תשובה לו אין שדל הוצאת שעון בזהר רמ'ש לפרש עצטו טשכןהוא
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481 נ'פי חננאל דוב ט5הב(לקושם

 תשובה נעלי יוי לושה שלא היהה tnttDW וכויס. קויה, שתשוכחו ר"לאלא
 ויתיאשו מרא. יזהר גרושם רשיכם האלה המטייס עצמם בפני יהיקו שלאכר, היתה שכוונתו מאיומים עורית מהריר כער נגמא נטי והכי טהתשובה. .ת.,אשושלא
 י וכו'. Hypi ושהושוו לענשם קץ שאפן כחשבם טהתשוכה.ח"נ

ז .-.. .  
- 

 .י - .,.-

 לה1ר.ע עינו בהרות שבקר טפרים איזה גם ,צ.ל בעפרו ,מבא ח"ןהרכם-
 הצר'י: מאות מהם שנים ואעחיק מהנדפם נשטטנ ורובם האמית, ומחברםט.כפ

 מראנון הנפש להשקיט ועגיו: טו"ב צר'י שנת נרססיגקרשונה היגון צרי ס'.
 פאלק'ר, .וסף בן טוב שם שמו אחי א"ש חיברו כי נאפי בהקרמה ושם ח"ו צרהבעת
 בורל' רשימת ~עיין שם שמו גזבר שלא אחר חכם ויסרו היר נאבד בי בהיותאמנם

 הה6'ר,ם. ס' כתחילת hetll ההסיר יהודה רי צוואת 2599[. עסוילרמש"ש

1הנ"
 יורנו "יל י כ שמצאת, זצוק"ל פרוב.נצאל מהרים חשובת 5אן ראית..לכתוב

 לעשות ראויהמוריאם
 מעש"

 רברי6 ויש יש כי החמיר ריי שואת בשביל חויל נגד
 אמת פה ושבעל שככתב וחורתו אמת אלהים לשם ~נכ. תש51ה ויל, דבריהם,גר
 כ"ש בם, להאמ.ן וא.ן ספוס.ה יהושע אמרן לא ההן הצוואות כ( אכנה .דעת.לא

 ן קורע בשבילן חנמ.ם ריר( על והעובייפ קכלתם,.ל, נגר פיה" על מעשהלעשות
 וגו': חיים מים מקיר עיבו ואותי חשך כורכי ללכת 'ושר ארחות הע,וב.ם עליהםאג'
 נסצש או אלי 1.חסו6 אחרים ממי אלא' החם'ר מפי ,צאו שגלם השם 5ן .לאוגס

 בראשון הרמכ'ס שכתב הררך על טסנו, ,צאו ילא לו 1האמינום-בעזבונותיו
 הצעיר נצת אוארך fnND כמזך ,Qsn לנבון בזה ורי שבקמ.ע.ם. ור.9 שמותעל מהמור"

 עכ'ל. טנטובה פה שליב מרחשון א' גי לזל 6רו5,נצאלומשה
 שהחמס וידין 'כין 349( לצר בנדפם כאי כיד שכה. כמהר.ר כולרות הקוראכל

 על לסמוך אין כי אירגאם .וסף לנמוהר'ר כה)שאטר בנים'ן כמוה"ר 'סכ.ם-לרבריח"ן
 דברי בשו"ת א.רגס כמוהרר" כ. ובהיות וויל הכ.' מה שנוכח כסו להפך והכברדבריג
 כאר בעל רברי לשונו. וזה וצוק.ל מייגי,ו כהן כנימ.ן כסוהר'ר בשם כעב כיה ם.'יוסף
 שבאו תשובות סנטה ההוראה כעל' עמו התעשקו כ5ר כי עליהם לסמוך יא1. איןעשק
 הרב על וטת ללטד נא אקומח לב, אל אס אסרתי לבן עכ.ל וב,, כהלכתא "HVשם
 כרוכס וכמעט תשובות.ו בהרבה כ. אנכ. ואחוח לישות, לנו 'פה ו5ך חובתנו ד"ההנ"ל
 שהביא .ואחה שכ. מוער מעפ שקרמוהו ומאותם .דורו מרבני 5מוב1ת להםעשה
 חפיתן -של ברצועות '1'ד וכשאלה כתב 1, סי' ד', סי, כ, סי' nalwne לוהרדד
 תשובתו בסוף העיר הרי שהתיר לשמן מושחרות שהן אלא לשמן 6ע.5ל1תשאינן
 מנוח.קורקוס-זצוק,ל כמוהר'ר שמי של ור'מ ר.מ הטיל הרב m~nbI הוא 4;ששכל

 כמבואר כוותיה סברי לא א'טלוא רבני הרבה ntaw אעפ': ח'ן( ההכ6)ומוסיף'
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 עשק. באר. מתשובות הרכה עור ומונה הולד הזה ובדרן ע"פ. סו: שמואלברנר
 ח"ן להכש.ר שנהג, א.טליא לטדימת ונות ללכד ~riw האריך פה הרח'כ ניוובשי'

 שגם שהריעו על ונסמך ארוכות בעגלות העבוים שמביאים ירונות מענביםהגעשה
 נחן שפת' הרב עטו והסכים הלכה לפסק בהגהה ז"ל מורר.י רבר'ו והביא התפרהיא

 טנגור'א שטלטר בטי מתרצה הקביה וביען יען שאמרם למי הדברים נאים כ'ובאסת
 להם, אסיו ולא Q~'v גאוני תט.ד בהם שהיו איפל'א כטקוטות וכ'ש ,שראלעל

 וכות ללסד כתשובותיה טחניו שחגר זצוק.ל חיו.א לכמוהר"ר תמצא בדברוכיצא

 הרבה עטו והביא להפך לחוכיה א"ר קינטרים חיכי אולמו שנסוהררי'ד א'בראלילה, שהוא אעפ" 'ה'כ נשלת בתפלת נפים לישא שהצור צ'ח ובסי' יוק עיא, ס.ח,"ו, כס': )וכן wttp וכוי מי ובס.' ובמספרים. גסם וקנם להשח.ת שנהגו יפליאיני
 ראה' רבא גברא ג'ל להרכ חבר מצאנו אמנם לאסור, לפסקו שהסכימו איטל'ארבם
 יעיש להת'ר שחסנים .. . סי' 'עכ'ץ נשו'תשא'לח יעב'ץ כטוהר'ר ה.ה רעיהמנה.ר
 שרצה בטה האמת אל כזין לא הזקן גלוח כחשיבת עי'ן שבטי' אמת הן בטעמא.ט(לתא
 לא 1.ל הוא שגם להתעלם ננכל לא אטום בחו.ל, הורים וב.ן א" 'ושב', ביןלחלק
 והרי וכו' לא'פלוגי ראיכא אמ,נא רטסתפ'נא לאו א' אך שכתב בטה הרבראחליט
 הוא גס וידע ראה אטנם צוריפ לצרר אלא שכתב מה כתב שלא מודעה כטם.רתזה

 כטיהרר.' שהשיגו בסה גם דטסחם.נא. לאו א' כתב ילבן ללחוח הדוחה*.וכל
 רגליו כפות נשיקת אחר נידו, שהביא הרם.ע מנהג עדות על שם בתשובתואירגאס
 אחר עשק כאר דהרב להש'נ שיש נלע'ר מטנו טח.לוח אלף ושאלתהקרושים
 א.ן כ' טלבד וג'ל וכתב הוסיף ח.ל הורם ובין א"י (ושב' ב.ן לחלק שיששציור
 לא ולפינך ער וכו' מג.רסיה פומ.ח פסיק רלא לסאן אלא אמורים הללולדברים
 ניטא אפילו וכלומר ע"ש וכו' בתקנתנו ה.א רוצה כ' הפאות על אלא התורה לעצ.ותה
 מוטל חוקן לגלח שלא זה חיוג א.ן מים ח'ל ררים ובין איי יושבו ב.ן סילוקשאין
 קאי זה ועל .טול, השם את ליטיל הרוצה כל ולא ה' בסיר יבאים י% החם svללא
 ממקום וחוץ נפנים לטעלה כמספרים מסחפי שהיה הרם'ע עדות אה'כ שהכ.א4ה

 הרב וכוונת בפרוריו. עמהם נשה,יתי אשכנו רבני כמה עושים ששיתי וכמוהפאות
 כן t'OYN1 בנסתרות וככריה רב ויא. כהרמיע רנה גנרא סאן חו' פוק לוטר עשקכאר
 הרביך נשם אירגאס נסהורר,י ומ"ש ק"ו. מינה ורון כוה השם את עימול רצהלא

 הכחשה wlnw1 גרותיו כל על מלא כזקן והוא הגמיע צורת בסנטובה שראהזצוק"ל
 גמולים רבנים ערות להכחיש הצער מלאכת בדיקן כח ראין נלע'ר עיוח שללגופה
 וכמוהר'ר הרט'ע של וחחם עשק באר הרב של רבו ממאנו כטוארר'.ב שהיוכמו
 לפמו תושבים הרמ'ע תלם'ר' שהת וכפרפ 'בק טיבר נעל ט4ודונא ברנ'ה"הרן
 לטעלה קצת מסתמר וגהיותו מאר רב !קנו שער היה יטהרמ'ע ראפשר וב"שלזמיר.
 שכתב ומה גדותיו. כל על טלא נזקן בייוקנו נראה עדיין אשכנו כררך,'רבג'וו.,קניה

 הרמ.ע היה 51לי א.ש שמא או הסגיר או הרואה טעה רשסא 4'רגאם כמוהרר.י"וי
 קרב ככל הרם-ע של ררכו נ! כ' שהעירו מאחר כן לזמר דא'א האדון יסלח'".ש,
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 ואילו אחריו, תלמיייו כל נהגו שנך אלא עור ולא ימיו, סקו ער נהג ישכךשבח
 זח כל ברם י(. בזה מטנו ילמדו שלא לתלמ.ר.1 מזהיר ה.ה בירא( חולי טשום היהן
 אכל נאגמא, קני קמ.ל עשק נאר להרג לישווייה דלא היט נ' אלא אטרה'לא4

-
 רעפיי א'רגאם כמיהרר'י עם שהיין שפ.ר דאפשר הראשונות על חוזרני הוברבשקר

 הרב של שרו להאפיל כראי זה שאין אלא ומן, nlwalI מקים בשום ומליק איןהקבלה:.
 דברי )ע"כ הוא? רבא גכ~א לאו בנסחרות בק' ב.כ שאינו ם. בל ראפו עשק,באר

4

 ששר והלאה 113 ל.מ כיד REJ גם,ע 1.ל ~Ieoe'i הי.ר של גסאמיו יר'י(
 פ.ן. א. -ןש: מפאם הומנע של חמיגחי נםקופסה
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