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 וקדושיפ :אונים צד'קים ועוד הקדושים. הואונים אב1הי הןאלו
 בספר הקדושים 1שימוהיהם טאמריהם הטובאממשפתת'נו
 : הנה( עד גיכסו :ילאהזה.

 איב סדרע"פ
 מליוענפק. 1צ,ק"ל אלימלך ר.ר רגאןה.קהרב
 ממשערנאביל, זצ1ק"ל אחרן ר'ר הגאוה.קאח:'ו
 מטירימק: הטג'ר זצוק.ל אברהם ר"ר הגאיה.קרו.1
 ממעזיריפש הקרוש הטגיר וצ:ק"ל רוב ר"ר צ'ם.ע הנאוה.קהרב

 , מקארעץ זצוק.ל הגאוה.ק אא'1 תלמיר וצזל ר:ב ר'חקרוש

 כויפאמיר, זצ1ק"ל ואב ר"ר הגא1ה.קהרב
 כאניכאליע. זצוק,ל זוסיא ר"ר הגאוה.קהרב
 'וע.ק:9ימקראםנא,. תיי6 4:ר צים-ע דגא:ר,.קאא.ז
 . ,צוק"ל בש1.4 ישראל רשכבה"ג'.ץ:;ר: הגאיה"קהרב
 1צ%1 יוסף ר"ר דגאוה.קד1"ז

 טקאמינקא,י.

 . מקראמנא וצוק.ל טשה יוכף ר"ר הגאוה"קאא.ז
 . מלובלין רהוזה וצ:ק"ל יצחק יעקב ר"ר הנאוה.קהרב
 טקראם:א, זצוק.ל ליב יהודא ישעי' ר"ר הגאוה"קאא.ז
 , מר1וין זצ1ק"ל ישראץ ר-ר הגאוה"קרו"ז

 . טברעונא וצוק"ל יצחק ר"ר דגאוהזקאחו"ו
 . מכק,וירא זציק"ל יצחק ר.ר הגאוה.קרו"1
 , וצוק.ל שרה'ם ליב ר"ר הגאוה.קהרב

 כמלאוויפא. זצוק"ל משה ר"ר הגאוה"קאא"ז
 טפש.ר:וב, הכגיר זצוק"ל משה ר"רהגאוה"ק
 כטשערנאביל. ז"ק"ל כררכי ר.ר הגאיהייקאחו"ז
 , כמאווראן זצוק"ל משה ר.ר הגאוה"קהרב

 . מפשערנאביל זצון'ל נחום ר"ר הגאוה"קאחרז
 , ממאקארוב זצ:ק"ל נחום ר"ר הגאוה"קדו"ז
 מקארעץ. זצוק"ל פ:חם ר"ר צימ"ע דגאוה"קאא"ז
 . טפלאוויפא זצוק"ל פנתם ר"ר הגאוה"קדו"ז
 :שמועל"הזקן'מקאמי:קאי'וצוסן'ל. רץה צים"ע הגא1ה"קדו"1 "" צגי",לוק"ל.%קשמינ,א ר"ר צימ"ע דגאוה"קאא"ז
 . זצוק"ל .מיאך! שעו11רן'זלמן ר"ר צימ"ע הגאיה"קרו"ו
 . מקאמינקא זצוק"ל שטואל ר"ר ציס"ע הגאוה"קאא'ז
 , ממלאוויטא זצוק"ל אבא שכואל ר"ר הגאוה"קח"ז
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הקדמה
 רבותיט דברי ויו נועם תבל פני על בהפיו . היככות דישמחו העיניםיראו

 ע5 רסמים מפ צריקים . נ"ע והטהוריםהקדושים
 ר"ר הקרושים תיי אב ה"ה נפש כל תאות ולזכרם לשמם , וביראתמ בצרקתם תב5פני

 עינו, כבבת ממש אצל,' חביבים'מאד וה.1 וי"ע וצק"ל [קבעש"מ רבינו שיהיטירו מגחיי הי' אשר כ[קראסנא 'ציק"5 חיים יי.י יי"ע כ[קארעץ וצוק"לפנחס
 בעיני מקארעץ ןקמדך,ןן אא"ן חביב הי' כך כל אשר בעולם ומפורסם שירועכמו
 הקדוש רבו גם' אשר הנ"ל' הקדוש אא"ו אמר פ"א אשר עד [לביעש'פ הקדושרבו
 לאא"ו אמר וי"ע הקדוש ד,ב:עש"פ אשר בפנים ועייו דברים. שלשה טטטקיבל
 רגע אף אותו שוכח ואיגו תמיר תי א שיכר וי"ע כ[הראסנא וטק"ל כ[ון*ר"ךץהק'
 פה הבאתי וגט אד'. דץיי' בגיטט' ךץי'" אשתו ושם :דץי1כן" שטו אשר סימן לוואמר
 ר"ר הטפורסם הקדוש הגא'ן מאא"ו ויקרים קד,שים ומאמרים חידושים הוה ריבחיב

 וצוק", (נב:1 ר"ר הקיוש אא"ו של בתו בן שהי' מגהאמינקא יציק.י,טכ[ואל
 שירוע כטו וץב:עש"מוטק"ל, הקדוש רבו בעיני מאד "ביב שה"טקאמינקא

 התלטידים ו שיה שאראחיו ואת אותו קירב אשר יגיעותיגעעד שהרבה יבעולםזמפרסם
 הבית מקום בקאמינקא ידוע היום ועד , לקאטינקא אגלן בא הי' בח'דש אחת ופעםשלו.
 ~החידושים והמאטרים . אצלם חודש בגל היותו טדי שמה התאכסן הקדוש ו,ב:עש"פששר
 יקיים יבךים הם הנ"י כ[קאמינקא ק"ל יצ ,2כ[ואל ר"ר הגאוה"ק אא"ו של"יקרים
 וחריף שהי'גאןעצום ומפורסם'בעולם כידוע , שאמרם למי ראויים ועתיקיםזגבוהים
 רבריו ר מא ומחבבים הקשה דבר כל אותו שאלו דירו מגדולי והרבה , גורא עליוןזקדוש

 שטעתי א טל ה'ינא וכד . מקמאי כחד כמעט ה'א אשר עליו וא'מרים בספריהםהקדושים
 פ"א אמר הנ'5 יצוק"5 שכ[ואל מו"ה הגאוה"ק שאא"ו שליט"א הצדיק הרבמאאמו"ר
 ראית' מה ומן ואחר , וךלרשכ"א ךלר"ן בספרי נמצאים וסברותיי רבריייוה"5,
 פלעקולס אלעור ר' המפורסם הקדוש מהגא'ן ' פסחים מס' על ףןדש אור לספרבההקדמה

 שמחרש לאדם השי"ת עוור באם אשר נ"ע הקדושים מרבותיו בירו שקבלה שאטרזצ"ל
 דבריו לפעמט מוצא אם , תבהגו בואת . אמת הם החירוש"ט אם 5ירע ורוצהחירושש
 . שך ח ולא אור הולך שה,א הוא בטיח או ' 5.1 1ןקרשב"א ןקר"ן ברבריוסברותיו

 והנה , העולם בכל וטפורסם כירוע להפליא עד למעלה למעלה נשגבה וקרושתו צרקתוזגם
 הרבה שרב,' יען 5כותבמ עט ב5 ילאה עמו בת.ך פעל אשר הגוראים וטופתיו אותותיוכל
 תורה ליניני שנ'געים רברים , מועיר טעט רק פה רי בחיב הבאתי ולא , כירועמאד
 וההידושים הקרושים המאמרים כל אשר למ'דעי וואת , בקודש כררכו ישרותומדות

 איש שמעתי אשר אמיתיים רברים הם פה ממנו הנאתי אשר הקדושות והשיהותהתריפים
 הרב אאמו"ר מפי שמעתי ושיחות וחידושימ מאמרימ רוב , היינו , קדש: מפי אישספי

 שמעתי והשאר . גד,ל בדטק , איש מפי איש הכל את ששמע לי שאמר שליט"אהצדיק
 ויקרים קרושים מאמרים פה הבאתי וגם . ממש הקדוש מפיו שמע,' אשר אטת מגירימפי
 בכ5 המפורסם הגאו"ק הרב טרו"ו גם ,י"ע. 'צ"ל המדושים אכותי וה מא ועודזי"ע. מפשעינאכיי יציק"י נ[רדכי ר"ר הגאיה"ק חו"ו חק' יטבמ . יי"עכפשערנאביל וצוק"י נךץיבן ר"ר תבל קצוי בכל המפ-רסם הגאוה"ק הרב מתו"ז וטהורות קדושותושיתות
 את מלהיב.ם וקרושים יקרימ רברים יי"ע 11ק"י.כ[ייוזין יו2ךיאל ר"ר תב5קצוי
 מכ5 קדושים והשיחות המאטרים ומלבד . ית:' השם לעבורת ישראל בני אחינולבבות
 ומאמרים ופוסקים בש"ס וביאורים חיר,שים לוה צרפתי עוד הנ"ל הקדושיםהגאונים
 בניהם ומכני הקרישים כ[בניהם ונשגבות טהורות ושיהות העק-יקר'
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הקדמה

 מעבר כו5ם המבוארים לברכה כוים זכר משפחתיט מבני וקדושים צדיקים כמהומעי
 ובוערים והיקרים הקדושים ברבריהם קורא כל גפש יתענג בווראי אשר הוה הספרלהשער
 הבאמ' איה כי ומיבר , יעצביתם 1'חובש ר' ידבר ם הצמא נפש:ת ומרווים אשכגחי'
 רדבנן זוגא "נהו הקרושים כ[ך:אדתים טה.רות ושיחות קדושים מאטריט איזהפה
 אלימלף ר"ר ה"ה העולט פנות בכל המפורסמים הקדושים הצדיקים דדהבא צנתריתרי

 גוכ שהם י'"ע נ(אניפאלי יצוק'י זימיא משולם יי"ד ז'"ע כוליזענסקזצוק"י
 : משפחתיגו מבגיי

 מובאים אשר ת והשיח והמאמרים החידושים כי אשר רבים בת בשער 5הוריעדהנני
 מסאן גרפ0ו אשר חיטרים ישארי ם דומ ואיגם , איש מפי איש הם בחיבוריפה

 גלה, ם חת אשי רב בר מר ~יאו הדברים יצאו מי מבטן בבירור יידע נוכי יא אשרדהו
 טימא. לה 1י'ת מרגגיתא הוא כי אחי יפניכם נותן אגכ' אשר הנוכחי חיבורי כןלא
 ז'"ע, הקדישים מאבות'י יקדים ומאמרים חידוש.ט והרבה הרבה אציי שנמצא הגםכי

 יזאת , איש מפי איש שהם בבירור ידעתי יא לאשר אך , וקד,שים גאוניםומשארי
 ידעתי אשר הדבריט רק פה בה'ב,רי חבאתי יא כי מיהרפיסם,גמנעתי
 שמעתי מהם הרוב אשר , יעיי שכתבתי כמו ממש קדשם מפי איש מפ' איש שהםבבירור
 כן , איש מפי איש אמת טגידי משארי והשאר איש מפ' איש ששמע ש"'מאאמו"ר
 בבירור אנטי יודע והקדושות הטהורות השיחות וגם , קדשם יד מכתיבת הרבההעתקתי
 הנ"5 הקדושים היקרים הענינים וכי , כלל ספק שום ביי אמת שהם איש מי' אישגמור
 אשר בשנים ת רב זה והנה , הנה עד הדפוס עון שזפתם ויא כה עד אציינו ספונים 1ה

 שאנחט 'עו .ם הקרוש כ(אטיתיי והחידושים המאמרים את יאור 5הוציא רעיוני ע5ע5ה
 זה ומפני , רח"י מחבירו' מרובה קליתו יום וכל מתגברות הצרות בעוה"ר אשרדאינו
 יהאבד ה"1 יוכיו בכתב הגם אשר הדברים וגם , היקרים דבריהט יהשתכח ח'1'וכל
 ש-ס ועי , הקרושה התורה עי היבורי את יאור יהיציא ברצוגי הי, וגם , הומניםברבות
 ששאלו תירה בעיי מוכלגים יומרים ולשאר לרבנים השבתי אשר התשובות וגם ,ופוסק'ם
 נתנוני יא שונות סיבות וכמה הזמן ופגע' העתים צוק מחמת אך , היכה וה ר' דברממני
 לע"ע יסררתי חלצי כגבור יאורתי ונתעוררתי לבי אל נתתי עתה והן , זממילהפק

 זי"ע יצ"י הקרוש.ם כ(אבו1ז'י ת הקד,ש והשיחות הקדושים והמאמריםההירושים
 ופיסקים בש'ש שי. חירושים איוה פה ססחחי ובן כיבוד, מצות מצר רה הבכ משפט יהטכי

 והתחברית שייכות איוה יי שיהי' שבשמיט אבינו מ,-פנ, ויה"ר , ומאמרים הערותוא.זה
 ברוכי היק-ים אחיי אתם ועתה , ח-ו ב' 'ב'שו ויא , אביו אצי כבן מוע"ש אחר ,עמהב

 בפה הרשום בסידור הקרושים הצדיקיט שסררתי וון כי ו5הודיע יפניכם יהתנצ5 באתיד'
 וקדישתם גדילתם יהעריך אנכי מי כי יאחר או יהודים ח"ו כוונה שום בו 5י הי'5א

 ראשי יהכ:'ס א;כי ומי , מה עד יורע אתי וא'1 , מחבירו יותר בקה.שה גרול שזהולומר
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הקדמה
 "יקריפ המאמריט וגם . שנותיהם סדר לפי אותם סדרתי לואת אי . הגדולים "הריםמן

 כויס אהובים וכו5ם שנותיהם. סדר י~י ג"כ סררתי ממשפחתינו שהם הקדושיםמהצדיקים
 הוה הספר שם קראתי והנה . ובבא בזה נליגו יגן כולם ווכות קרושים כולםברוריט
 הוה, הנהמד הספר את לכם וקחו משכו ועתה , אביך" "ומבית הכתוב וכמאמרטשפחה ~י מורה "בית" שלשון כנורע משפחתינו מבני שהם צריקים ומשארי וצ'להקהישים מאבותיי הם הקדושות והשיחות היקרים והמאמרים רים וביא החידושים שכ5 יעו פנחםבית
 . וירבנים יאדש"ר הן נפש לכי השוה דבר באמת שהוא יען בתיבם. אל ברכהלהניח
 מאמריט והן ופוסקים. בשים חריפים חידושים הן הכל. בו שנמצא 'ען . ובע"ב לחסיריםוהן

 וכמאטרם . מישראל ש א לכל באמת נצרכים וקדושות טהור,ת השיחות וגם וקדושים.יקרים
 השיחות שבודאי יען לימור צריכים ת'ח של חולין שיחות אפי, יבול 5א ועלהו הפסוק עלז"ל

 הישרה הדרך את מהם שנלמוד כדי היטב תם א ללמוד צריכי' ולואת ישרות, ממדות מלא.םשלהם
 ימיהם כ5 1%1 ד'. לעבודת גופם את ששברו איך , כה שהבאתי קיושות השיחותובפרט

 מחסורם. נל ליניים ליתן ממש בפ,על וקיימו , הקדושים ותיי ובמצ ד' בתורת רקושנותיהם
 מישרא5 איש כל בודאי צריך 5ואת וגשגבות. ישרות מדות ועוד בדוחק. התפרנסו בעצמטוהס
 טובים. שדברים הגם כ' ואת. ועוד , מעשה ליד' שמביא ההלמור וגדולה ה.טב. אותםיל"וד
 בטבע שהוטבע ירוע ואת אב5 שאמרו". ממי האמת "קבל כי , ב ט הוא אותם שאומרמי

 ~לואת , 51מ יותר הדבר נכנס וקדוש גדו5 מאיוה יקר דבר ורואה שומע שאםהגרם
 הגה ש ואיש א,ש לכל ספק בלי יכנסו פה שהבאתי והקדושים היקרים שהדבריםמובטחגי

 וע,ד הקדושים הגאונים אבוהיי מפי הדברים 'צאו מ' מבטן בדעתו שיתבונן 'ען .בהט
 בכל המפורסמימ וניט נל קדושי וגרולי גאוני . משפחתינו מבני וקדושים גאוניטשדיקיט
 אחד שכל אצלי ספק ונ5י ראי'. צריכים א'ן והמפורסמים . ובקדושתם בגאונתם תב5קצוי
 מעויה שמירה שהוא ובודאי הזה היקר הס' בעניני מאוד יתפעל שהוא מפלגה מאיוהואהר
 הח15 הקדושים הצדיקים שפתות יהי' הוה הנחמד בהספר כשתהגוותעיינו בוודאי כי .בבית
 כמו , ובגשמיות ברוחניות והצלחה ברכה שפע רב 5כם וישפיעו . בקברדובבית
 וטק"5 מטעזריטש הגרךל במהמגיר אמרים לקוטי הקדוש להספר בההקדמהשכתוב
 כיתב אינו מדוע וי"ע 'צוק"ל מלגצמ שלבוה ר"ר הקדוש לתלמידו ששאלזי"ע.

 דושי ח גכתבים שיהי' כ"כ רבינו רצון וה מה הנ"ל הקדוש דו תלמ ושאלו . תורתו דושיח
 אגורה , ךין:עירן שביקש דבר בעיניך הוא קטן וכי ו"ל המגיר רבינו השיב .תורתו
 האומר כל צדק יה בן ר"ש משום יוחנן רבי אמר צ', )סגהדרין ע"ו חויל ודרשו ע~למיםבאהלך
 )ל"א ובבכור,ת ע"או )צ"ו וביבמות עיי"ש. בקבר דובבות שפתותיו ת"ח של מפיושמועה
 שבומנינו טן! ברוך ספר בעל הקדוש הגאון שאמר וכמ . ע"ש רשב"י משום הגירסאע"ב(
 "ג מהתר מצוה א שה תורה ספר כתיבת מצות חיוב לצאת יכול משגת ידו שאין מיאלה
 א5 כפי אה אפרוש בצאתי ועתה . אמיתיים רה ת דברי בו שנמצאים ספר בלקיחת .מצ'ת
 הסטר את 5אור להוציא שויכתני וכשם הבה עורה ד' אנא הקד,שים אבותיי אלקיד'

 נמצאיט אשר הקדושים והמאמרים "חירושים יהר את ר לא להוציא תוכני כן הזההנחמד
 ~גט , פה בעל והן בכתב הן צדיקים ומשארי הקדושים מאבות'י איש מפי איש 'ריתחת
 ורב הכמות רב ב"ה שהוא רחמי. ברוב השי.ת חגני אשר ספרי את לאור להוציאיוכני

 שיםהקר, אבךתיי וזכ:י,ק ושו,ת. . ופ,סקים בש'ס וחידושים  הקדושה. התורה על ח,דושיםהאיכות.

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



הקדמה
 התורה ימוש שלא עי' יגז 'את ב"'ביי' הנ'כהם ם צד'מ ישד יי"י"קדושים

 ומיי מפיר ימושו לא הפסוק על רז"ל שדרשו כמו עולם, עד זרעי וזרע זרעי ומפימפי
 וזה. . מזרעו פוסקת התורה "-ן שו2 ת"ה בנו ובז ת"ה ובנו ת"ה שהוא כ'יז יגי'זרער
 יצוק"ל נחוב( ר"ר הגדול האשל הקדוש הגאוז חו"1 כהבטהת . עולם ועד מעתה ד'אמר

 יאא"ז שנתו היבעת כתב עי . הישיו ביה שיתב י'"ע.ממשנרנאביל
 עיינו 'יו 'ייתי מקראסנא זצוק,ל כ[שה ייכפח ר"ר המפורסם הקדושהגאוז

 ינננהב: ריר העולם בכל המפורסם הקדוש הגאוז יהרב עולם. ער לי' וכי קאכשסיא
 "נייא' הוייש שיאא"' ימהיתני הימ'יי שה" """ משפיפיוומ4 יצק"ישמשון
 לו והיתה בזה"ל הלז היבנות כתב עי כתב ' ""ע מקארעץ' 'ציו"י פנחםי"ר

 יהשי"ת , הפמק בו שאין וער עולם אחריו ~לרעו לו רבנן טלכי מאןהמלוכה
 . זציל הקדושים הצדיקים כל וזכות זי"ע הקדושים אבותיי בזכות יעזרני רהמיוברוב

 בלי ונהת הרחבה מתור בתוה"ק ק לעס שנוכל ובפרט בכלל והיהרות התורה קרזשיתרומם
 והצלהה ברכה שפע עליפ ויושפע . כראוי ובתמים באמת ~לעבדו וטירדא מניעהשום

 ברוחניות הטוב ובכל רויהא ומזוני הי' בני המשולשת בברכה ונתברר העליוןממקור
 : רצון 'הי כז אמז ישראל ולכל לנוובגשמי,ת

ש 4 4  י1-ש-י קיךשף .ד

 .אזהרה
 לכן התהרה, מן שט את לאמור יכול וארם ירוע גכול השגתאיסור

 הן הזה המפר את להרפים שומאיש יהין לבל מזהיראני
 לשון באיזה מקצתו הן כוט הן בםתכונתו טיא והןבמתכונתו
 . טוכ ברכת עליו ותכוא ינעם ולהשומע .הממשלה חוקי ע"פ יענש ענש מזה וחוץ , והמכטתי רשותי בליששא

 1המחבר
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פנהםאבית
 בכל הטפורמם הצריק הגאוה-ק הרב זקיני מכ"ק ופיא הפלא נפלאמאמר

 הקרוש מפר בעהמ"ח "( מקארעץ יצוקללה.ה פנחם רבינו תכלקצוי
 הקרוש הבעש"מ רבינו של תלמיריו מגרולי מפרים ישארי פנחסמררש

 : ועכי"א ז'"עוציקללהיה
א.

 פרשה תשא )ס' רבה במדרשאיתא
 יחברהם יעבדיך ר וכמ-ד(

 ימה יאברהט וכור אחר דבר . טי,ליצהק
 ן אב רבי אמר אבות ג' משה כאןהוביר
 מידך מבקש אגי ימשה ב"ה הקדושאמר
 מהן יי העמד עשרה מסרים שבקשתנכשם
 אמר . אותן מנל,; ואיגי צדיקיםעשרה
 אגי הרי . יך מעמיד אני ים הערבון

 ויה.שע ופנחס ואיתמר ואיעורואהרן,
 והיכן שבעה הרי האיקים לי אמר .וכיב

 יו אמר . יעשות מה ידע הי' לאהשלשה
 . הן לו אמר המתים הם חייט העולםרבון
 יאברהם וכור המתים הם היים אטאמר
 ה1כיר לכך . עשרה הרי ויישראי ' צחקל
 עקב )ס' במדרש עוד והגה.יש . אב'תג'

 פסל אלי ד' אמר ההוא בעת ג,(פרשה
 ד"א . וכו' מישראי אדם הי:ה וו"י .לך

 חשוב משה לפניו אמר כו' ל' הניחהועתה
 ויאמר יאברהם אמרת מה . כסדים תםא
 בתוך צדיקים חמשים בסרום אמצא אםה'

 מיתרת בעבורם המקום לכל וגשאת.העיר

 גא אי ויאמר שגאמר מנין . עשרה ערלו
 ימצאון א'י' הפעם אך ואדברה יארנייחר
 בעבור אשהית יא ויאמר עשרהשם

 שמוגים מאיו יך מעמיר ואגי .העשרה
 רביגו יפניו אמר העמד יו אמר .צריקים

 ויאמר דבתיב הוקגים שבעים הרי ע,'יםשי
 מוקגי ש א ם שבע לי אספה משה איח'

 העם וק:י הם כי ידעת אשרישראי
 ער מ אהל אי אותן ויקהתוש:טריו
 שם עמך ודברתי וירותי עמך שםוהתיצבו
 עליהם ישמזי עליך אשר הרוח מןואציתי
 אתה תשא ויא העם במשא אתךוגשאו
 וא.תמר אלעור ואב'ה גדב אהרן .יבדך
 ל,' א(ר . ושבעה שבעים הרו וכלבפגהס

 שלשה עוד היכן . משה האהקב"ה
 רבש"ע יפניו אמר . מ'צא הי' ולא ,צדיקים

 יהן לעמור יכולים וא'גם בחיים הליואם
 יפגיו אמר . המתים יעמדו הוובפירצה
 שמוגים וה-י אבות שישת בוכותעשה
 . עבדיך ולישראי ליצהק יאברהםוכיר
 אמר מיד ת אב וכ.ת משה שהוכירכיון
 עלמה שעמד כיון . כדבריך סיהתילו

 צדיק'ם ושבעה שבעים משה שהוכירוראה
חיים

 כס)י6 .כטנ . מנ"לי 1') ונמן ס)'"ור נו' נסנס,ק 1.נ 5"'1 כ.ק 5טו ס1ס כמאכמיי*(
 ס1ס יסכ' רכ' ונ'1ססו'ע

 טו:ו"
 כטנ סרס-ק "ת ו-נ 5"'1 כסר5ס פ'6

 . !ך )ת,ן 61ס ט'ה" טח ו'ס" 5' מירח נ'6ור !ך 16מר סנס 5גרך 6') 1.)ס.סנ'6י
 וסרכ 1'נ ""'1 נסס,ק סכנר געח וסנ.ס 'ח'ס כמס 5סר וסנס ס;'). סמ6מר נוו5זר
 עס 1כגן6 גמ5סר 1ס'יס חנו סמסננו'ס טנ.1 סט)')1 כ)ווע ו5ס'1 גס16 טנ 'סכ כנרו'נ

 סר נינר נוו) וגג'ר נמון סנו מנ1חונו'ו 6' טס" נ1ומן 'ח)ן. מירס ססיר'קסקווס
 טס מסכונו גמר 1"מר סטט)'ן'ס גט)ס ה" י6 1ס61 . סממס)ס מעסק' חוכר ה" ג'ספג'ס
 גסספ6ריח(ס;ס)ס ס!ו יסר )ו "מר סרגר.ס וגחיך סטמק!ס מענ'נ' וט'ו נכרו ספנ.ססר

סמן')ס
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פנחםאבית
 רבעו הקדוש הגאוןמאא"ו

 שהוכיר אילולי . כלום הועיל ולאהיים
 התתיל . מתים שהיו האבות שלשהזכ1ת
 מן מתו שכבר המת'ם את אני ושבחי,מר
 . המדרש עכ"ל עדנה ת"ם המה אשרהחיים
 כי א( . לה?למו קשה ה1ה המדרשוהנה

 בהמדרש נאמד כבד עקב שבס' הזההמדרש
 כאן הזכיר והנה תשא בס, הנ"לדלעיל
 דסגי מב1אר במדרש ושם צדיקיםששנים
 ש:יון אמר בכאן מדוע ב, . סנ"לבעשרה
 ושבת לומר ל התת הנ,י ע"ה עלמהשראה
 שלשה ת זכ ל,לי כי גו, המתים אתחני

 שבעים זכות מאומה מועיל הי' לאהאבות
 אמר לא ומדיע . החיים גדיקיםושבעה

 גמ הלן תשא, ובס, הנ"ל במדרש גםזה
 מועיל הי' לא האבות שלשה זכות לולישם
 אמר לא וה ומדוע . צדיקים שבעהזכ1ת
 שם וגם . כ1' המתים את אני ושבתע"ז

 ג1'ג 'ס ט.1 גי 11. 3מר.וס נמ,,5ומ 5'11 וס ומר סקר ססיס טו וגח:מכ ג'וקרסמויוס
 "1מס 1יו'ס נמגמס כו"סמ'ס מהקריס ט,יהס נ3וה'ס ונס ו'ו.ס "1קרי נו1,.ססר'ס
 סווגר כקנ.ס וסינ3 1רט. מרמ'מ סוס נמויוס ס1,ט 5'ן ומטמה כמניט. גפי)ג.5

 , ססר כה,ר רנ') סממונר וכ סס,, 1ן"סר 1.). סמו'6 גט, ס) מסט,')ס ס)1סממונר
 סמ1 5' 5'ס גמ6סר פ: 'וסכ סוס 1"מר. "ממ וס ס5'ן 3ט)', )ך "ר5ס "ו' )ו"מר

 ט,,1 ססטן',1 מס סג! )י וח"מ,ן,סוי'"ורס"ן'
 ס1"

 מס כמטסה ג, )ו וס,פר מומ,ט סקר
 ט11,ס וו"' 1וס . כמס'ו'ס מגמ ,ס'1ח חוסכ 3ורך ,ו סה!ך ו'פו' ט)'ו ,הט,', גגס ט)ל15
 5ף גו: ס"'ן )' מ"מ'ן הען"ס ן טו 5ך וה טג1ר ט)'י גטס מ)5 "וג' טנסגו1)ה
 ס"'ס ס1" נו1,ס טו1)ס ס," הו3ר גן "ס )ו 5מר ו"ח "מ ססר 1גסמוט . 5תממק,ס
 )הפק'ו ,1 1וחן . וגר ," טן גחוס כמ"סר 'סג מ"ו טו 1חגממ1 3חורה1 סמפ1רססגוכ

 היפס ,ך 5חן ס"ו' מדט ססל )1 "מר )פו'1 ו3כ1"1 ").1 1.) .כר3. 5מ )ג),המסמ"סר
 מ"מין ו5וי מנוס סוס כ:טן,)ס ס"'ן )' 5מך סכ51 פכ ר1"ס ס6מס ס"'ם וסגט13ר

 )ס",ם מווכ 3)סין .סר3. וטו: ררור יך קור5 "וי )ו"ת מסימן )5.ס 'וטמ'ו גי)1
 ו"וי . ט:3ק גגו, )ס'וה "ס'ר ס,5 ג. )טכומ מס ג)) ,ווט "'וי )1 1"מר סו.)סממונו
 ;. )גס )כור1ח מס טס .ווט"'ו'

 . )תט1מ. ,ר'ג'ס 1".וגס 5קס 5מוו :".ס ור": סן"
 מקס "'ן גג"ן 5ך גן'מור. )' )סור1ה "הס 'גו, ה,1 סחמ.:ו ,1 1טוכ ,'. ס"'ןנסנס
 כ'והו ס:ס ס,נ1 נ"1ן.ס ס,:: טס 5.ט הקר"ס )' ,ס1רומ "מ: ר,,כ כ6ממ 05 ,גן)1ס

 ,סרנ. )1 1טוה . ס), כמיוס חס" 11"ח נ).מ1ו טן-ס 1חוגר . גט1)ס ומפורסמ'סגוו,.ס
 31ויך . ס5יו הנרוי.ס )כ'ח 'סר .סור )ג'חו 'סן 3טרס וט1ר .טסכ גן ס3וד1,5',

 סיוהר ס1" ק:51 סק,"וו 3ט'ר 5הר ג,ון טן )ו 1"חרו . "סס נרו) ס'1חר סו" מי פ",וס'טמו
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 9הפנחםאבית
 וי-ע וצוק-ל מקאריץ פנהס רבינו הקדוש הגאוןמאא.ו

 מבואר כי בשגם כו' משה הא ואמרוה
 כשהי' כי הג'ל תשא( )בפרשתבטררש
 הי' לא שלשה עור עשרה למספרנהסר

 שבעים הי' כבר ובכאן כ"כ תמי'להקב"ה
 רק גצרך הי' לא ובס"ה צריקיםושבעה
 משח הא כוה בלשון עליו התפלאעשרה
 שצריך תשא בפ' הייגו בשם ואררבא .כו,

 להתפלא מק1ם יש שבעה רק וישעשרה
 למספד תעלום שיהי' עלשה עורה.כן
 ושביה ששים שיש בכאן אבל .עשרה
 והוא עשרה רק גצרך לא הלא כייתירים
 שהתפלא וה מה ושבנה שבעים ליגותן
 אנחט ךואים ולסוף . שישה ע1ר היכןכלל

שבשם

 סמס 1כ1513 . סנטויס סנ5ונ'ס מגן ני1ן סי1חר נימי1 סי' 5100 1כמונן . ססנ'ס מןגל1ן
 3'0'03 כי113 ון5 ס)וס י1 נהן 6,1 . ןכ"ן ג'"חו וס'3ח . סמו י1 ו5מר "ק0 מי ן,ג6ן
 ס5קס טן'ך 15מריס סי5 הוס0 ורך יך ס,יח 5סר 1ס מ0 . 3הקפוס י1 5מר רק .כול
 'מיסס 1כן . רוה 3ן3ר' 'מ'הס כן טמנויס החסין'ס הכח טס חחהנר וומ0 ןןמ1ריכון
 ,סר3- וו וטנס . חורס 33'טוןהס

 טמכס י31ר וכ5ן 53ח' והנס . "ח-כ נו3ר מ,ה 1-ן
 ירג י1 0סי3 . 03-ס נקי 50חס ט"ך ס15)1ר'ס מה 6מח . 0ו, הנ16ן וו ו5מר .גן'מוו
 "מר . 0חרנ1 סהנ' 53'וה וו טנ0 . סינ' 3"',ה י1 5מר . 3כך מס 0'ס גהנ' 51סו'ן
 .ח" כמס ו' ח5מר1 5-גל1

 . וטט גייר י1 0י"ן 1-ן הר3 1ג'קס1 . 3ס'ס נמנ5'ס ס)ופ.
 הור'ס[ כמ0 י1 וס" טנוס ג3'ר ה)1 הנ"1ן הי' ]כי סנ'. והור ו') סר3 והוך . ווונהן

 טן.סי ומפרק טני מסרק הס3 ו5חזכ ה)י'ר טן ורסס פרק 3גל ס)מנ5 כמס והס31,ההה'ן
 גסור 1כן ס3ח ממס' 61מ'ג . 3לגוח 3לס:ח סנלנ5.ס טמט- סיח6 מסלר' גן סר0סטל
 51ח גן 6ח 1גהח'מ1 3ט'פ. 1סכן גס'ס 3כן סנמנ"'ס ס.ח-ס' מספר' גן סרססטו

 כן 3ן'וק וו 61מר סיו הנ5ון ס) יהור ו-ן סר3 נכ)ס . סט1ח 6'וה טרךטנמסך
 כו1)חס י6 1-ן יסר3 "מר מספרס יוט ג3ר ,ס ססו6 הו0 1הנ15ן . 0ס-ס 3כןסנמנ"'ס ה.חזס-

 ס5ינס מפנ' . .ח-סז טןסס )1ה)1ספר סססמטחי ה31ר "מח ו'ן סרג וו טנס .מספרס
 ומפני 51נמ'רך- סחט .ח6 1ה 3יס'ן כס סהס:,טח'ס סס,סס 51)1 . 5'גט" פסיטח טן"1 . ק1ס'5 טן 16 . לרכ'ס מסנ' "מח טן 'ויס ס3ס'ס 0.ה-ס' כן כי . סנס.ס 0,ח-0'כגן
 י1 ונהן מס3'רוח פניס ן1 והר06 וכח" )חס ה,ו הג15ן ו5ח גסמ1פ 5וחס חס3חי ן6וס
 5יפו6 ".כ . הוכ מן סי1נ5.ס 313ר.ס והוכ'חו 1החיין ו'ס3 כס15 )1 והוס'ט .ס,וס
 ומס . וומוו רונ'ס ו5ינס יכון.ס ס5'נס וחס'ו'ס חחהנרו וס מוופ טנוס ג5וןסה)גס
 1-ן 0רג 1הסי13 . כ"וה וגריס 1טיו . נוס יסחוטוח

 נונר סמ,ס 5כס 5מרחי כ3ר סן"
 מ0 . י1 61מר רנטיס 1.6ס סנ"ון והנג . נוימוו ןונר 5נינו נריכיס 1גטח ."ה'כ
 הסיס 3גן 3ק'5יס טהנכס 6חר וכרומה 3הור5ס 50וס 6'1ה יס"1ן . כ3יוגס טס"ו3ר
 סנטהחו סי" כ' מוס ויגר_ טני1 5'וס ו"פ( מג13וכס 3גקס0 1-ן סר3 י1 ממר ,3פ-פ

לה"'ס
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פנחםאבית10
 זי'פ זצוק-ל מקאריץ פנחם דבימ הקדוש הגאוןמאא-ז

 בלשון לו אמר הנ-ל תשא במדרששבשם
 משה הא חוקה בתמי' לי אמר ובכאןרבה
 מורה "הא" דלשון המדרש לשון כנידעכו'
 כווגת מובן אינו ה( . קשה לשון עלקצת

 שמונים ל1 שיעמיד להקב"ה מ-שמרע"ה
 כיון כי . לוה צריך הי' למה .צדיקים
 שהי' ככדום אותם שיחשוב להקב-השאמר
 להקביח שאמר וה מה א-כ . בעשרהדי

 עד שכונימ דווקא זה מה שנוגיםכסמר
 יחסר עלא ע-ו הקב-ה שהקפידשמצינו
 שלשה", עוד הם היכן משה "הא וא"להמוג

 עוד "היכן הקב-ה לו כשאמר1(
 חשוב רבש"ע משה ןן השיב לאמדוע שלשה-

 יש ועתה . בעשרה די שהי, ככדוםאותם
 רבש"ע לו השיב ~למה . ושבעה שבעיםלך
 להן לענוו יכלים ואינם בחיים הלל,אם

 יכולים איגם מה מפני כו, הוובפירצה
 הג, מבלעדי הכי הוו בפירצהלעמוד
 לעמוד יכול'ם איגם שמוגים למספרהגחכר
 במדח הרבה ויותר יותר כאן יש והלאח-1

 גצרך שהי' צדיקים עשרה מספר עלמרובה
 אחר ע"ה משה שח.פש וה ומהבכדום

 1נ1 סן טו'ן 6יוס נוגרמי . כנ",ן )1 וטוס . ג)ימיל טמגס ס16גר ססר 3מנר סה")ס6'ס
 וגטח . טמס טן 1)סגיו1 )כ1)"1 'גו) 6'וי 6סר 6מ1 מ~רס גכגוח ממקסס ס6וי סויסכמס

 ספק ס6'ן והגס גזס. ווטסוק סמן)ס )פניגס 5נ'ט ק1רמי גנ) הוסו סרמס סג.מסנוומן
 וסנ.ט מ1ס ו~גר טגיפ 5ך סו'ס כמס גזס 5וגי מחקסס ס)6 גי . )פרסו חוג)1 ס)"5נ)י
 גנ )1 וסקסס . גפניס סנזגריס טקכ ומפ' הס6 מ"' סו6 ס6)1 0מ~רסיס 1.) סרג)פו'

 מ66.ל כמ~רס זס פ'ר1ס ק'ג) סו'ס גמס גגר ס1ס 1.) סרג ו;זגר סגפו'ס. סנ1גריססקוסיומ
 6)1 טטס גטוג )חון ס'גו)יס )1 וסס'3 . מק6רטן זנוק))סיס פ'נמס רג.וו כק~וסכרג

 6.ן . 1.) )הרג 51מר מס זמן מסכ כנ.) הג"ון 61מ כקמוט . גמר6 6יוס טס . ססמורס
 13גרווו )מפס "מ~'ס רגט'ס )מסוג כו.) כג16ן סוג וסממ.) . נו'ק'ן גסור סו5כו6מ כגמר* . 1.) סרג )ו 61מר . קקוס'ומ 5)1 )סין 03 סווג) סס.ס גג) ג,ו גמר6גומנ5
 גו5ס גמר6 נוגרווו )מ)61 )ו ס5י5 וגסר6ס ),'קין. מסרר סמסגחתם סגג) כט:.ו.סג)

 1.) סרג )1 5מר מין . 6מס 6מרו . 1.) )סרג 5מר סו.). סמירס'ס גוססיחוון
 סנ,ס . 3פו'ס סו~פס כ"ו וסג) וכגמי6 סמסוס )פויו ויניט גסוריוח. סו5 טרוגסגמר6 ס)י

 גפנ'ס. סווגר גמו ווטמ טטס גטו3 ס6)1 סגמורס'ס ס~קןוק.ס 1ג) סקוס'ומ ג)וחי,סגו
 1.) סרג )1 5מר . מ16ן וג'3וו . ר6קי ט) ווסקי מ16 ומפע) ס), כו"ון 1"חוגסמוט

 וס ג'16ר . סמס'ויס 1מסוח ומ)מ1ן'1 כ3טס'ט מגןו)ת קנמ 1מג'וו ומוטו )גס 5ג)סגטמ -
 וכוס . )ך נר,ך ס'ס" טמ ו'ס,' 6מן. מורס 3'"ור )ך 5ומר 135ך. . גוס.) )י ""רסו.) מק"ר.1 כקווס כג,ין טס )סר",ח' ג5סר 5חח פטס כנס . יוס ס'כ' רטוגר5 גוש5)5'1' ו".מי 111ק))כ'ס סגטס'ט מ)מו~י מגוו)י סה" 6' קיוס ר3 סנ'ס גמס ,ס )' ג.)ססמורס

 ו)גן סו'ס גמס ,ס קוסו 3רומ ג.ו נפס כו.) כקרוס הג16ן כרג סגגון טמ0 מג'ןסננ. 1ז מורס ג.16ר 6ומי ס5) ס;גווו טמס 5גן . סו.) 3מ5מר כוונמו ). וווט )5 פמסטן
 .וס ג. ו5יגוח גמסוח כ1ן'ק'ס וקווסמ גוו)מ חוט1 ומטמס . ו0 מורס .:1ג ).ג')ס
 וסמ,ק כ,ך ס;)ס גרומ )כס'ג '~ס מ51ס גג'ר גי וגוסמר גנג!ס 3)'מון כן מס)סגכ)
 סנ.) סג16ן ,1 וכסג'ס כקווס רומ גסכגמ כן וס )סס,ג 3ט1)ס גרי' לסוס 60'6מס
 3רק0 ממגו )קמ 1.) וסר3 ומט)מס סמס,יומ ,קרמ 'וט מטחס 1ג' 0ו6 גן סס6ממט.1

 : וטגי.6 1,.ט . גס)וס מ6חו 1)מפטרספריןס
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 11דפנהמאבית

 זי-ע זציק-ל מקאריץ פנחם רבינו הקדוש הגאוןמאא-ו
 חוץ ז( . כנ"ל השיב ולא צריקים ג'עוד
 עקב שבס' המר-ר לא ו הקושיות אלול"ל
 העגל מעשה אודות שנשנית מה רקהוא
 שינוי. איזה פה שימצא יתכן א-כואיך
 ומה . תשא בסרר זה נשנה שכברכיון
 . שינוים איזה בפה להאמר המררשמקום
 הוכיר לא תשא בפרשת שבשם זה מהוגם

.זכות-
 כו' לאברהם זכור אפר רק . אבות

 אם וא"ר כ-כ האריך ובכאן . עשרהוהרי
 עשה רבש-ע לפגיו אמר כו, בחייםהללו

 כאן הוכיר הרי ת אב שלשת"בוכות"
 שלמה שעמר כיון אומרו ח( . אבות"זכות.
 צדיקים ושבעה שבעים משה שהזכירוראה
 יכות שהוכיר אלולי . כל'ם הועיל ולאחיש

 לומר התחיל מת.ם. שהי,' האבותשלשת
 הי' כ"כ להאריך לו מה כו'. אניושבח
 השלשה שאלו שראה כיון . בקיצור לוטרלו

 התחיך שמונים. למס"ר השלימ'אבות
 : בוה רי והי' כו, ושבחלומר

 כ"ו לתרץ הנ-ל ו"י הקרזש יקיני1אמר
 ר' הוריות )במסכת המשנהבה;רם

 או הקהל כל ועשו ב"ד הור,' וז'לע"ב(
 כוכבים ובעבורת פר. מביאין . פיהם עירובן
 ר' . מאיר רבי רברי ושעיר פרמביאין
 מביאין שבטים עשר שנים אומריהורה
 כוכבים ובעב'דת פרים. עשרשנים
 עשר ושנים פרים עשר שגשמביאין

שעירים

 כ6ופן ס" זי-ט ו)וק!ן.ס מק5רין פנחס רג'נו כקדוס כג6ק 1.55 כהג!וח "דץלר!כ(
 טגורחר וטכד כג'כמ.ד חמ'ד 'וסג וסי' גדו! טנ. ס" סנחג!ס קורס כנס1ס

 . סנ-! מגן מ6ומס נחפט! 1!6 סרג'ס י6 1.! וסו6 כ.מ גרטג טטוס'ס וג.כ ס61 וס.'3קודס
 מחויק'ס ס.ו י6 !גן !גח כ)נט מ"ד סי' 1!5סר . גוך.ווח טגו1חו וטגד . ג6כנס סגןוסגן
 סנסטו והסוחר.ס כ6חרוג.ס סנחק!ק)ו 5' גסנס קרכ פי6 ( מדר.גס כט) )6.ס כט'ר16חו
 כ6ססרי 'סי' סן6 וס'סרו . ר'קס גו!ס סגו כ3ט.! סחג 'מ. ט! 6חרוג.ס !קנוח3טו!ס
 כ5 גמטט ונ.קגו ר.! מד'נס מגח ס" י6סר . ט!יו !גרך גסר 6מדוג !סס'ג 311כנכ

 יס'נ וגט!ן טנ. 6'ך . וס ססומט.ס ג! 6)ן !סחוק וס וסי' . טן'ו ,נרך גסר 5חרוגג. יסי' 5י.ס 6י' )6מר סקדוס מפיי רכר נורקס ככיסמ-ר ,ס סיסרו כ5סר וסגס .ס5חרוניס
 ס'גס ס61 5ך . סנ-ן ט.1 טוס'פ וס5!וסו . !סס'ג יוג!ו )5 מוטינ'ס טס'ר.ס 6פר גטח5מרוג
 סנור"יס 'מיס כנ.טו ג6סר יסגס . רגריי טן 'וחר ו)חקו )גרך. גסר 6הרוג )י 'סי' גיוס'!ס
 ימי טד חגו וסנס . ו3גיו ט! פוג 1)חק1 טוג "חרוג יו יכ" ג. ט,כ-פ סס'ג ט'1ס6!יכו
 טרכ .וס סג'ט ג' 1'סי . טוכ 61חרוג .קוכ כ. ג6מח 1.! וכ61 "חרוג יו כ.' י5 וטווכחג

 ט!.ו וכחקו כנ.! טוס'פ סס'כ סו6 5ך מ6ד ט!יו סחקו 6חרוג יו ה" י6 וטודסוגוח
 וסחק1 ,ה!ן. סקסן 6מרו י6 טוד כי 6חרוג !סס'ג "קוס ט1ד סס.ג גנ'ן ס5!1:1גסמר.ח !מחרחי וגן . דסוכוח טרג'ח !סחפ)ן !גיכמ.ד וכ!גו טרג !!!י נטו ג5גר וגפרט .'וחי
 וכ" דסמר'ח סט.ט כסין סי.ס ג6סר נמסן"1 מ5ד מס 6ך . ח!ומוח'1 וט! דגר'1מ)

 טר!
 ס,טכ כרוך !ו!נ ונס 1)וס1דר טוג 5חרוג כטגורו וס6.3 סוסו ט! רוגג )ג'המ.ד6קד
 כחורף ג.מ. טוד גי )1דט 6ח.ו נפס וט!.)ק סמחס גרוג ס6חרונ מ! 1.ן "1.6וג'רך
 . )מרמק'ס מסחרו !רנ)י ,וס,ע רגין סס.' וס,ג טק,ק מ.ד.ד.1 6' טס 1.! סרג כחר5ססטגר
 !:פ'ג ע'גון.ן )"קוס גג61 ח.יף נ"ס 5הרוג טגורו )קנוח סיר6ס 1.! כרס.ק 16 לו61מר

 ססק. 5מר 5חרונ ח'גף !כ:'ן מ'ו)ו'ס ס'וס מס ט.1 נחפ!6 כנ.! ס.'דיי.6חרוג.
 גמוופ .ו3" ח':ף וק" וס ק"ס וין קןך טחס טק: 6.! כו6 5ך כח'קון סס:'ס ג.ס0)6

)ט'ר
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פנחמאבית12
 וי-ע וצוק-ל מקאריץ פנחמ רביט הקרוש הגאוןמאא.ו

 עשר שלשה אומר שמעון רבי .שעיריס
 שבטים שבעה ועשו ב"ד רו ה כו'.פרים
 . מאיר רבי דברי ושעיר פר מביאיןכו,
 רבי כו' שבטים שבעה אומר יהודהרבי

 .הומרא. המשנה כל ע"ש כו' אומרשמעון
 הנ"ל המדרשים לביאור נבואועתה

 הנ"ל דהמשגה 1.ל'בא היטבומת:רגים
 אכין רבי דהנה המה חל,קיםומדרשים
 אין דלד.די, . בשיר כרבי סובר תשאבכדר
 השבטים רוב או אחד שבט הטא. ביןחיליק
 להביא צריך שיהי' איך ויהי, . כנלםאו
 והמדרש . בשו"א יותר ולא א' ושעירפר
 והנה . עצמו בפני קהל אי"רי ושבטשבט דכי ד10ברים ור-ש כר"י כובר עקבזפ'

 גדיקים שעשרה ה'א הכתוב גוידתואת
 ושעיר פר כמו הכתוב גוירת והואמכפרים
 שהגם -נמצא . לכפר א להב התורהשציותה
 ובכדום שבטים י"א חטאו העגלבמעשה

 מא-ר לרגי אך קהל. מיעוט רק הי'5א
 דס:בר צבין לרבי א"כ . בוה נ"מ ןא

 ומפני צדיקים. בעשרה די הי' מאירכרבי
 כי וקגים השכעים לחשוב רוצה איטוה

 צדיק-ם לשלשה רק נצרך הי' עלאאחרי
 ליתן צורך איןא-כ

 -שבעים-
 כ:ום צדיקים

 ליתן יותר לי, וניחא . כ-כגדול
 כול[ ב.ן ' ו'ה אבות. עלשה היינוצדיקים "שלשה-

 השבעים היו כי אם . בשגם . עשרההמכפר
 עכ"ז אך כפק בלי גמ:דים קים צדוקנים

 ג'כ1!חן ס" !5 ון"סר . טרכ !טח סוגוח כטרכ וס,ג)ט'ר
 ס!מ !גן ן )ק"י 3ט,'וו !כי"

 )גרוך ט'הי !נן גנוקי !מחרחו !ק5ר'ן 'ג'ט סס6.' 'וע ג' 1!6סר 'סור'. 5';1ו!.'
 !קחי'ן הקיוס !55.( וה"חרוג כןו!ג ח'גף ופן"ס גה!גחס וכטרגוח כהיס'ס טסס!ו!נ
 גיינת ;וךע "ח.( ס!ן. !ומר הןגור סהחח')ו ק11ס מ11 ה!1 הגן'ח סג6 סקג.כוס'נג
 ו;הס:סס וחס5רחו גל)ו רוכ נויט ומ15 . ורו5כ !ר5וח ט';'ס יו יס וג' . נוססרס-ק

 ועג,.5 1'.ענעויס
 וטגיוה טס.ח ימ'1 גן ססקד,ס דוג ר' סמו "' ד חס ה" 1'ן כרסזק 1.56 ה)מ'די נביןג(

 כחפר:ס: גהו 11 ג'חו ימה'ח מ15מה ך5ג 1!5 . ט,ה.1 מט;";' !גמר' סרוס וכי'ו
 !5גר ס;.ן נט!ס וה;כ . ניויק הקטנ'ס נו" 5ת קר;סה ומ1ס !ס טס" קטן 5'מח;ות
 רהם ו)כ'ו0 סקטו'ס כ;'ס טן !הסג'ח ,ו'גס כ.תה וכ.5 החנוח כטנ.;' מ15חס התטרכ)6

 51:1 ט'1 3ט!ה טן ס0רטחה וכרגס המ'ר כח;וח !ס'ות סנ5. !ס כ" !" ו!והגכ'ת.
 טי.1 5מר כפ.5 טר 1'י סקןוס 1.65 רכו 4)ן מ6ן חסו3 ה" הו5 וכ:ס . ט.1 ס:ג'ח!5

 הנ., כקןופ !ר13 ווגחו וה!נס . ירכ;ן ;1;1ד טן נסס מס,רח !ו יס כ!.. ,רוכגוסזן
 וסטג.פ . מחסוים 1' !הס ס5'ן כקט;'ס '!ו'1 ען מ6ומס מסג'ח ס5'ן נט,ס טןגקנ!;ות

 ה)נויךו 5,! 1"ט) ע)" ור'הס ךגר,' קמע ו') והלס.ק . נ";ות סעס 5'וכ 'וס גג)'סי'
 "ס מ,ימן פטוח סח' 'וס נגן כטין טסס וגן . נ"נות סטות סח' יוס נגן סיסי'ס;'ן
 טם סק' "ה'1 כ0פ5ר ג"סר ופ'5 . כקט;'ס ,!י" 5)ן ג3'0 ווגחו ס'חס סעוח סח'01631ן
 ט.1 טרנוח פ'חן כס'נ . ט'( טרנות יחן 05 !הרסזק ססמ'ס מן ס5!ו ג;'ן"!מ'11
 נ5,חן ק5ן'ן מסכ'נות מופיסס גיו! 15,ן כ;.ן ךונ סר'ל 5ן ג5 ופ.5 . ס!וסטוסזכ
 ס5'ן ו:ס'נ נ";ו0ו יס 05 ס'ר6'ס )ו ו;)רך מח )ו סמה ס'וה כ";וח סטמר סט,תסחי
 רו;כ 6';1 !כן . )רמות נק.5'ס סס סנע'ל סהח;וו;'ס נ5סר ס5ךון !ו 51מר נח:101וס
 .!ך !כן ;5מן 5.ס סו6 ג. טן.1 סמט !"סר ה(ס ס.סורי 4ך יק;,ת 5)יס !'יךסו5
 11נ וכך.ר . ע'ו ר'וומ !ו יחן 1"ו6 . סרכס )1 ;,רך ג' )סם ס'ס גמס ג),ס 1.קנההו6

רו.ל
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 18זפנחםאכית

 זי"ע יצוק"ל מקאריץ פנהפ רבינו הקהש הגאוןמאא.ז

 כאיו גמעלה  שו1ים שה'ו לומר יכוליםאין
 שם מזכיר דלא ג"כ וניהא צדיקיםהשבעה
 . וכו' שימה שעמד כיון תשא פ'במדרש
 גוה. החיים על יתר,ן שום להמתים איןכי
 פשוט האיש דאם לעיל מוה שדברנוכמו
 הצדיק כמו המנין נהרס ג"כ לחוץהולך
 : נ"מ שום גזה ואין ומשרסם גדולהיותר

 ור"ש כר"י סובר עקב דפ' המדרש יהאך
 גפני קהל איקרי ושגט שגטדכל
 עשרה ושגט שבט יכי צריך וא"כ .עצמי

 שגז כי שגטים י"א עחטאו ובכאןצדיקים
 בבאן דצריך ונמצא כמובא הטא לןלוי
 פעמים י"א כמספר צדיקים ועשרהמאה
 תם א חשוג משרע"ה שאמר ווהו .עשרה
 כמו ה'יגו' . סדום חשג,ו לפ' ר"ל .כסדום
 אך . צריקים עשרה צריך ה.ושגסדום
 י"א יש וגכאן קהי מיעוט רק היובשם
 מעמיד ואני 1עשרה, מאה וצריךשגטים
 השמונים שאיו 1כ1ונחו . שמונים מאלויך
 לחש1ג והתח'ל . ועשרה כמאה נחשגיםדיו
המדרש וגעי . השבעה ואיו וקנים השבעיםל,'

 נ1 טן'ו )חן ס,ן1ן "ך ט-ו וו ס.ר3ה)-ן
 פ'מן"

 6ן ו'וך הר-ו 1ס1גרמ . ס6וח1
 ג5 1ס): . ס).1 סט1ח 3' סומן כן כמטט ט3ר כנר וס)ס ר"ס 1ס 1גחוך ;)-ל.לק)1ח סמ)'ו"

 . מסח)וס ון6ח טהס 1מוכרח 3מ)וח וסהוח עחס טח י1 ס6'ן ו6-ן ס).ן ו50ו1ןגמסיר1ח
 ן5 ס'הויי 5ך סר3ס. "ןוו 1.רויח ומט)ו סח1רק טוו 1.ב'6 ס'!ך 3'קס10 ה6וון5מ)ס
 גגו1 ק'סוו. 1יט11כ . '3רח פן6 3מו1ק 3גן1 3כ)ף "חוו ה76ון "ך . לן"ח 1רןס ל1סמט
 פחח ט! טומן ק:ס'ק ר6ס וג.ח 53 וכ"סר ס)'ל. רנו ן3'ח 531 סמוןה. 1')ס5ן,ו
 . ו:"ן 3'"הך טן מ,פה ")' כנר יו ו5מר . רנס סמחה ר13 טמו 1סממ ס)זל רנוה3'ח
 ט!.ך ק'טרוג )עסק נסמ'ס :י ס!' טוס.3 מפס'ו ס.'ח, ומן 6.וס טוו נח)וח סה'ח !1כ'
 הי.ח "ס וווטח0 . ו)סוחך 0,סימ- 6ח מסמ.ס 1סומ, כ)-ן. טיוח ט!.ך ס6מלח.ט-1
 ח171ח'ך טרכוח ע)הח. סל' סטוהיג )פסו סי' 1מן "',ס טוו סט ,0..ת ח-ו לוסימט
 הרגס )וו)ח.ס ס.' 1:)ה !המ:וח סר-ו 6סח 3"ס 6ח-1 ור3)ן )1)7)71 )והרס"תק
 . 0ח)'1ת מ1 01 וקמ סנט,ס סר"ו ססכ)'ט 6,! וס ס)1יט טו 1ס מס יוטס ון6ס.ר6'ס
 ס,ן1ן סג6 וה ו6מר ט-1 "והו ס"!ה ה)-ן סטוס ס)' "!1 טן 3ט!ס כס163ןמחרה1
 וס סגווט טל ט.1 וררסס מקרס ה6סה "מ)ס . מח "71וח זס וק)ה ק"ר'ןמהס3'גוח
 1"ט . תטוןמ 3מ)1חס 0" י6 גס מ' מח ל5 מהס3'3ס סחר1ןס"ל!

 וטג""
. 

 ןוקחו וגוו! ח1רס, חורי 3כן וג"ן)חו גיןו סח,ן . 0ט1יט 3;ן ומקורסס 'ו1ט י0 דיבנייי(
 1פ-" . )0!6 "וק' חוקר גס ס" . 5וק'ס מן"ך ממםוקווקח1

 ט)מ1 טן 6מר
 הע1?קיס מ"לף 6' 6ן" ס"ט "מר )גוכ'ט' ,מורס סקר1 נהקומה ו'ן הרמניס ה)ס .13ק.ן
 כ, 013 כו6י ססן'מ1ח וו 1'רכס 37ר.1 ן"מ'חח .כוון3ספרו

 ך3?י1 ת,?1 ];ן,הומ . מ.13וי
 610 ")' .ט!'- 013 סכיון ")י "ומר ממסן !ס1)1 1: 51.ן !1

 1שה~
 .נ'ט'י'ור' ס)פס"' ס" 6)'

 גו:.י פס:ו'ס כמ0 6מר ו'ן מסקווירט "קק ר' ס:רס-ק יו1ט .גס )13;'סמס:,ור0
. 

 סקטוו'ק 6ה7 ס35רך קרס ופ'6 5וק'". פ')יסיף 3'תיו ,ס.' 1ן.ן מק6רטן ר'פסרה.ק
 . ס).) סק' וק';' סי כ3'הכ)'ס 61)0 ")ה הלך . )13כ'ס מורי מס' 6חו במ6מרמ"ו
 . רין רס ;פ ו'ן' י6,3 קי31 סס" טו ק'ס'וח סןכק ןו 1ס" 1ה גט)'ן הר3סוחוסנ
 . .36רך' נוק., !ו ":ון . כקפ' ען !ו וס;ס . מ6חור'1 ס).) וס36רר 1;גק . 0)')סיו !3'0כ)'ס מ0ר ח'ס ו'רן 3רוס.ק 1: יל יסרניס 33'מי ס1"ס געמ ס" ס).! 0ק'11ק')'
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פנחםאביתא
 ז"י זצוק-ל מקאריץ מנחם רגיוו הקדוש הגאוןמאא-ז

 רבריך 9פי אף וא"כ . ושבעה שבעיםרק
 שבעים רק יש הלא שמונים שתתןשדברת
 יו והשיב . שלשה עוד א איפ 1איוושבעה
 וכו' בחיים הל9י אם דבש"ע כךמרע,ה
 וכות 9 ריש ולומר להתנצ9 'כול ושבטשבט רכי והכוונה אבות" שלשת -בוכותעשה
 יש שבטים מהי-א אחד לכל א"כ .אבות
 שלשה פעמים עשר ואהד צדיקים ג'19

 'ח.ן יחן גטו!ס 6)וק. יס ס3וו57. נך 15מר 51נ' 3טויס 6נוקי 'ס 05 וחוס3 סו,ך"חה
 1וטקס "חר נ6'ס ה5גרך והפך ו:רנט . ח,ס3 ס,חס מס 'ווט 5נ' סמו"ן 1סר5" .ומיוח7

 : ג"מח ו'ט1גו
 הוור6 הסיף הנ"וס.ק וקו' סנ 113 . 1נ'ק') מס),וו'ט, מסס ר' סג"וס'ק "י3 זכניק(

 ר' סק7וס'ס 3נ'1 סה.1 1גטח . סנ"וויטן גט'ר 7ר ה.' . ונ1ק'נ מק"ר'ןמ1ר'פ
 חוק'ס כחס 61ח- נמ6סר. סונקח1 ר'נ ס.ווט כטנינס 1נ.נ פ'וחס ור' 1נ') 635סמ51נ
 סמגמק וגוס ס1ה 1ג'1ס . טס'ק ו' ג'וס וס וס.' ג.7וט גסוט'ס 5וחס נהג1ח 6והסיוו
 . 3וס'נ טנ'ו ונטר . גוה1נ ננג1ס נגן גחווח נו וסוקיט הו'נ 1נ'נ מ1סר'ס סנ15ס'ק)וקו.
 ר3 מרחק .ס 1ג.ווי מו6' 6נג1ס 161. . ','נס ו' . נו1נה גנרס וח1ויס סי1ס גוי' .,סוטס
 . גרוס'ק מרח1ק 61ח ר5ס 1נ.נ והו5 . 5נס כ.מ'וו כ"1 ר3 לינוג 16 ס.ו ונ5 נ3.ווג.וס

 : 1עגי'16.'ט
 )פ' ניונר ס6ווור.ס הפומון טנ כ.6ור 6מר . סו'נ 1נ'נ 535 סמו6) ר' סרס'ק ךין"ןו(

 רגו וס7קי1ק'ס . ק17ס' כו;ר1ן מנה1ג.ר1 וטרו 1ומח 1וגרו קמו *'מחו:ור
 הה'13ח ונס . וג1ר1' ,1ומח נ1מר סוג נן נמס ו1גרו' סמו "מח . מ3קסיס 57וחווכ'ון

 סו8 7:ך 1נ'נ ס61 ו5מר . 1ס"גוח 3'6ור סיס נסס 6'ן קו1ס' 13גרון,מ)סוגיר1
 ,,גר' ססס ג'ווט . סקפעח1 1גנ סח1 ט'מח: מ3קק'ס 5וחוו גר6סווס:פ'רום.
 כרוס  ,יס6ל.ליס  ,טניוו' 53מ'רח סו,גר ג"ו . טו3 ס'ו 3ו67' 51ו' . סספטס ע)ח1רס
 . יגטור ח'סין יסי' י1 סספיסי וכל סיו כסימחס שייגו טרי' גמלכיס טיל0 לסקןיכרסון
 06 6ך . סל'מס סג5.לס ויסי' . טיס וסכס6 ילס סיססיס"

 ח-

 מנסספיט סספטחו ק'מחס פי' קווק' גוגרון מנהו:'רו וכירי .ו~מס .  סיכיפ מגקס'ס6יח~ו יסח  סגיט י6 טור
 סספיס  ט0 ס'י ססטר3 ל6 . סעחסס סיטפטמ  פסיפטס 1גטח סקזוסס סקפטח ססונגסגטח

 . 171'ק . ר'נסקניפס
 3'ו,ר נס 1סוכ6( לונ'נס חג1') מ6מר טנ 3'15ר סו'נ סנ,וס'ק י1'1 5מל 1ניד ו(',

 וסקיס.6 ו3טניס' נ5 ספ,ר'ס ו'מ' גטנ'ס יס'ו המוט7.ס גנ 5פ.נ1 ל5ס . 1:1רנפ'
 ו)ח'ח. סס'6 3חוס'ק גחוג'ס ג1נס הנ5 גטנ'ס מ'1 'ס'ו 7סמועליס 'חגן 67וך מי6.י7ומ.
 וס יחגן 51'ך סמ1טן'ס מג) וניונ'ס טוג'ס יוחר סס ספוריס 7'מ' ש'ון( 57מר1ח1
 ממ1מויס יוחר ו)ח'ס נו)ח לרגנן מינח, 'ס" 6'ג 51'ך יר3ון רק ס51 פורי6 סנ55(
 51'גוח כמסוח נו1נ יוחר יסי' ורגון סטו'ן ו5ח'נ 3( . סקווסס גח1רח'נ1 גח31יס כונסססס

 ו6מר 7רגק, סו5 מו1;ס גס סנ6 פיר'ס וקט 117ק5 נמס . קסס 57ור.יח5 קססקן3ייס
לו'ן,

 מומית  ור-ש כר"י לסובר הוההנשרש
 19 נחוז הלן כי . זיינים  השבייםלחשוב
 רצונו . הם גם דה'1 ובאטת גדולסכום
 . רים גמ צד'קים . וקנים השבעיםיומר
 היכן משה "הא הקב-ה עליו התפלאזלוה
 חשבונך הוא א,ך ה"נו צד'קים"  ע9טהעוד
 צד'קים 1עשרה מאה נצרך החשבון כפ'ה9א
 נותן וגתה ולסוף . שמונים אמרתוגתה
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 6גחפנחםאכית

 זהע זצוק"ל מקאריץ פנהם רבינו הקדוש הגאוןכאא.ו

  הענין כל ראה ע"ה שלמה כי הייגו .וכו' השבעים עם וביחר . ושלשה שלשים"ם
 צדיקים ושבעה חשבעים מאיו שכאו-אהזה ועשרה מאה למטפר מנהן עולים~השבעה

 . כנ-ל א, צדיק במקום רק נחשב הי' לא וצריקיב
 ' ק מהם שכ'א אבוה השלשהמשא-כ שלמה דעמד כיון . המדרש שמסייםןוך:ן

 וכיון . צדיקים כמה ט במק ועמדגחשב חמתים את אגי ושבח כו'וראה
שראה

 הי' ,6סר סטנע )ורך חין עו';' ט! מור.ס ה"וטויס טו.ו' כ, והוה . כך נ1ה 1.,וו.1
 הטסרה כי'וו כטנן. ,ורך חון ;ס'ס וס. הי1 גפסח כ. סמטרכוח וס'ווו וס'ס וס'גהס
 1," נמ)ו.ס רק סה.'מגוח

 ספק ג)י גמור.ס וס.ס סה.1 1.ל כרמכ'ס גם5ור ניסר5,
 פ'ה 5נוח ,מסנח נפ'רוסו 1., נהרמג'ס ט" וטגטו 1המ,ר"ס . כחרככ גו" הטגרחין

 סכוטוח ונן . כ3ור טוו' 3סגטס 'סר5) 5ח הקג.ה סה1,'ך סוכוח וכן . נ5ריכ1חטיי.ס
 ווק . חגוכה וכן . 'ו'סי'ס וור6'ס י3ר'ס 15 ר6ו הטס 1ג, . ס'ו. הר טן סקנ.ספוחגיה
 11ס נפסיטוח. ט.1 טטמ'ס כמה טי..ס ,המן ס,ינוו: 5סחר ר6חה מה :( ט'ו )מג',הז', וכמ6מרס גרהינ 15 ס.סועס ס.הס כ. הט3ט )ררך חון וס ה" )5 גפור.ס 35, .וחטכח
 כר5י 0ר,ר 'ה" סי5 3ט,'ס יה.1 ,סמ1טר.ס. 1כ, טח הו'ל.ס5סח.1יכ" סמ5תרג11וח
 15 )כס ס'כי' פ" 3ט,'ס 'ה'ו ," הפיר'ס. ,ו'מי 6נ, הטגט ,ורך הון וס'ם ,כסל'טס1ס
 1ס הפור'ס 3'מ' סכ'ו יטגט 31ררך נס'ס סי'נ1 הפיר.ס' ,1'מ' 1וס . הטנט גורךיס1טיח
 חון וס יהם ,טס1ח ח.ו כן6' יה.ו ס!6 "סר"ל טח ס'הי' ס6ף ,טו,ס. ח.ו 'כט,ל6

 קנו 'ט'ר כוסר ט,'הס ו'ס.גך 1'ג'ן . סטגט נורך נס'ס טחהס 'טסכ טג'פ 5ג, .ליס'ט
 6גי'ר רט מג,1.,')ס

 ,5חר !16יה מ6ס')ה והון.6ס טן.הס כסי'ח סריחס נטח הנ') ון', הקו1ס.ס ךקאןקיב:ח(
 1ס'ו . ,נ'חס כסגחו ג'ווט ר', סו6 הט!')ה 15ווח סו'ס כ.ג כמ"סרס'סכו

 ,וגר מ"ן הכח1קק 6"ן וכ, הקרוח'ס פניהס ,ק3,ח סנ6ו הס3'נה מכ, רג.ס5וס'ס
 וגר1 ,6 . ככס,וח ט! ויסנו )ג'חס כס;;נסו ומ'ן . 6וס'ס ס"רי והן קי1ג'הס הן .טמקס
 1,') 5ג5 סיו6! ר' סהרכ.ק ס'1 ונר.כם חח"ח רק כ'חס כו' טס 5פ" 5'ס סוסטס
 וסכח ק.1 151). פן ככח'וו כ"נו סי6 סו'ס כ'ג הוהוס 1,.!. פ'ויס י' הק' )"ח'51מר
 ווטגי גס' נק. ה.הי חירפ' כ'מי סוס ו"חר רגט,ס 5'1? 1ק(נ כקויסה חורחוומ6הוו
 מ!ך ס:ק3.ס ט,!ס ,"סריך . הוס ניסון סו5 ס1ס הספר סמק.מח 1כחרומנ' גם.פ'כק
 1ם.וק . 13 כחונ ס:ן 1ר6: נ1 וט'1ן , הו: הס' כגג'חו הספי'ס :ו"רגו !קחח ו)1כ 1כ1'גך'
 'ח3' ,ר' ח1רס 51תו . מ5ורווה:ס

 ס!"
 סומ- וקרוסהס ,ךקתס גריס ככ ח'ו סכח,'

 ו'גיו ס1ס החח.)ו ,5 1קרונ'הס גיחס 6וס' טס רח1 ס!6 סנ.ס וטסריס סלס כוס רג1:1ן
 ,וך"ז הורס דנר "'וס חיס וסכח ח'י פן 1.ר6: תהורה ה'1 ר3ר'הס הח')ה רקסמסס
 מטויס כסור !חסו3 רק הו6 והט'קר ,ט(!. נט';'הס הי' הו: תט"ס ס:! 6.ךגטי.י
 רק סו6 סס' חוס כיו1ט 'גק מטכר סקרוס גסס' גט.פ כק' ס" חורפו 3':ו. 1ע.ררויק'

 : 1ט:'.6 ו'.ט . סמו"ו'סמ5!1
 'סגו גטמ . סו', ו,', נוס!116.ט6 סה.ק יק'ו' ס) נוו ,)., פ'ומס ר' הרה.ק ך4ן"ןט(

 ו' ניוס הי' ווס 1,55 וגנ61ה - )ר6והו ה-נו'ח 6סק1 ",'1 וסעס ר.)נמ"סו
 יחיוס ג~ס מ;)1ס מין 5וחס ס"! . גגוקרטח'ק

 ה1"
 סטק'ל 'ס1טט ר' המופרסס הרס'מ

,.ל
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פנחםאבית16
 זי'ע ,צוק"ל מקאריץ מנחם רביט הקדוש הנאוןטאא-ז

 כי-א גחשב הי, מהם וכ-א מאר גרוי לומר התחיל הג-ל שהמע"ה 1אתשראה
 המררש דברי כהוגן עולים ומעתה . צריקים וחשובים טובים האבות כי . כו, אניושבח
 : ורו-ק ופרח כפתור כמין הנ-י החיים הצריקים מאלו יותר והרבההרבה
 . ש1כותם ור'י כג-ל בוכותם ורק .ערגה

-ן 4 4 א - ,

ב.
 מרן תכל קצוי בכל המפורמם הצו'יק הקדיש הנאון מאא.1 נפלאמאמר

 רבינו של תלמידיו טגרולי מקראסנא ,צוקללה"ה חייםרבינו
 : *( ועכ'.א 1י.ע 1צוקלל"ה רקרושהבעש"ט

 שמך קרושת על ימחו רבש-ע יפג'ואמר ר,ש אמר ע-ב( פ-ט )שבת בגמושאיתא
 גיד,ל צער לי' ה רה ליעקב לי' אימראמר מאי יונתן רבי אמר נהמניבר

 ל" אמר עלייהו רחמי רבעי אפשרבנים כי אבינו אתה כי כ"ג( )ישעיירכתיב
 על ימחו רבש"ע לפניו אמר חטאובניך אתה יכירנו לא וישראל ידעט לאאברהם

 ולא טעמי בסבי לא אמר שמךקרושת לבא לעתיד שמך, מעולם גואלנו אבינוהי
 חטאו בניך ליצחק לו אמר . עצהבררדקי לי חטאו בניך לאברהם הקבאה לויאמר

אמר

 כח.) ,ו וכסהס'גה .1.)
 כ. ס)ך ה"גסנ." )ג'ח ח!ג. 1מיו ח.כף )ס "מר . גח"ס כו"

ה)"
 נרו) היוס ע1ו הן . )1 ו"מרה . עס.ק הו" ס.1ס

 מרחק נסעח' 1":כי ג1קר עח כעח כ)"
 )רגר. עח כעח "ין . )ס 1ענה : חי;ף ממך 6')ך מ)ו.יו ו"חה "חך 1)וגר )ר"וחך גוסרג
 מיו ח!ג' עס.ק הו6היוס

 )כ"כסנ'"
 ומיל )כ"גסנ'". מ.ו וה)כה )וגר'ו 1"חכ וגסוגן .

 1קר"ו מ"ו. ר"ס 1כ1גו כ"ג )הרנ.ס החח.)כ סמככסג"חס
 ס!6 ו"וור וג" )רופ"

 כ'חס ככס . ג.מ )קגורכ ג"חס ג'וס גו 1טוי . ר') נטורכ סמ.י ה1ה וכן ג)וס.1ע')
 סחג1" כר' מסרס ס')חה ו)כן ר') חערר 1ס כג'וס ;'וע גרוסיקגח1

 הכ61 ג'1ס ט1ו
 1'.ע . ג.מ)קגורס

 1עכ'."
. 

 הנור" הסרף כקר1ס זקיני'(
 סני ג'וס )ומר ס)" )'וכ כנ.) מק"רטן מור.פ

 ו",ר וכו' ה" כ," כ' כו,ו" ס:וסמ') מ'1)ר הפ1מ1ןוסג1עוח
 מססין סכ1"

 . ,ג' ר'ח "ח'ו נתו ג'"'ו "ר'ק גחח':1ס סח1 1רמו ,סוכ. מ)ח הקמ'ט כי 1סס" ,'מ'ס
 ,ג'ח. מ)ח כ' סופ-'סס פ,'טח רק ס'פןשס ,ג'ח' ק!'טח וט, )ומר ס)" הוס'רוכן

 ה"נ, כ"חיונס ,ס"1ח הס'.ן ס"ג1 ר"ס1נכ כ"וח ס"נ1 גרמ1, 'מ'ס סח1 ס, נ'מט' ג.גהו"
 מס)ורך 1ס 71כר ,ג'ח'. "1ס.וס 'ס סר"ס1ן גסח1 ונס . ,נ'ח' נג'מט' )נ' וססכ'1.ל.

 : ג1ס !הוכר . !רג'ס)כור'ע

ב.
 1,.) :קר1ס "".1 סה.' גנורע "'ס מפ' "'ס כ:.) מ"מ,.ר ססמעת' מת כ"ו אעהימ י(י6(

 1..ע, סקווק סנעס.ט הה,מ.ו.1
 וס'"

 5.1 הקווק רגי !כנ' 5".1 הח;1!
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 ינמפנחםבבית
 זייע, וצוק.ל מקראסנע ריחיים רבינו הקרוש הגאוןטאאיו

 גשעה בגיף ולא בני רבש"ע לפנייחמר
 יהם קראת לנשסע נעשה לפניףשהקריסו

 כמה ועור בניך ולא בגי עכשיו בכוויבגי
 שנה שבעים ארם של שנ,תיו כמהחטאו.

 להו פשו עכייהו ענשת ריא עשריןדי
 להו פשו ריילותא והמש עשרין דלחמשין1

 וצלויי ופלנא סוי תרי דל , וחמשעשריז

 ופינא, סרי תרתי להו פשו ודבהכיםוסיכי
 לאו ואם , סוטב כולם את סובי אתהאם

 עלי כוים ואת*ל . עיך ופיגא עליפ?גא
 כי ואמרו פתחו ' קפף נפשי קייביתהא
 שאתם ער יצחק להם חמר אביגואתה

 יצהק להו וסחוי יהקכ*ה קיסי יימקיסין
 ימרום עיניהם גשאו סיר בעיגייהוהקב"ה
 שמף מעולם גואלגו אבינו ה' אתהואדמרים

 : הנמרא לשון כאןער

 בוו המפיושים כי נתקשי כבידהנה
 היא א( , דקדוקים בכמההנסרא

 סה בתורה ומציגו החטר סרת הייאאע'ה
 מפורסמים שהיו סרום אגשי עלשהתפלל
 הפך בג'י עם בניו על בכאן ואיוברשע
 נם כי ע?יהם התפלל שלא רי ויאסדהו

 על נם זה יפלא ב( , יסחו עליהםאמר
 ע'ח הוא כי בשנם בנים נירוי צערהרבה שסבי וביותר שבאב1ת בחיר שהי'יעאע,ה

 בכאן אמר וא'1 תפאות פרת מרתוהי'
 הי' יצ,ע.ה היא יקשה נ( פרתו.היפד
 את שינה הוא נם ואי5 נכווה מרתפרתו
 שאתם .עד יצחק פ.ש הנמרא ישוןרוחה כי ישתופם 1( . עויהפ זכות ויפרטעפו
 שייך קייוס איוה יהקכ.ה. קיסו יימקיסין

 דבר שום בנמרא פצינו ~יא יהקב"הב1ה
 כ.1 יתרז זצ.י הקיושאא.וד1)כ1י. ו זה שיחייב בניו עי מהקב,ה זכיתיימ1ר

 ע"א י.ז סנהררין הנמראבהקדם
 וכף אותו פיטרין יח1בה כ1ין שראוסנהררין
 רג( 1ויקרא אקרא אסמכוהו מפרשיםואי1ה
 ג.כ יבואר ובזה הוא, טהור לבן הפךכולו

 הנ'ל הרקרוקים בי ויותרו הנ.יהנמרא
 סנהדרין הנמרא יהבין יש באפתכי

 היא כך יהי' באמת פרוע וכאייצא אותי פ:טרין יחובה ביוםשיאו
 יצא יחובה דנוהו סנהררין רובאם
 כל שאם יומר הסברא תכוא ואיףח"ב

דסנהדרין

 6וי ח"מל. מס כס ו'! הבעש-מ )י וסטיכ מ1כרוו,גס' יסגמ ס"וי )י כמזומס ,.לכי
 כגימטלי5 חי' סמסי 11.גקך ,חיים' פמך מוכסק6חס !ךס'מן 61וטר חמיז 6וחןוו;ל

 וט;י.6: ו"ט אר-נהוי'
 וסטנלס סו:גס !סין סו6 זכרי ומיך' ח'.ס 6!ק'ס .זכלי כוס.! ט)מו ט! 6מל 6מ" פעםינ(

 מזח ו!סטכיל )סוס'ג גכיכו) 6)ק'ס' 4זכרי !זול. 6חל זכרגח6ר1-!
 הרבי . 1.מין- חיים אגי , .מ"ס. כט.)ס געק ":סיס ס:' יס הרממיס מזח ט!סזין
 אלימלך-4ר'

 טניזס וסט 1,' י מלאכים על לילך ק!ס. עגוזס יחיו !ו . מ)'1טיסק
 : ועג,.6 וייע 1).) סקז1ט כפ'1 6מל ט-ג נשמות ת'ק1ןק:ס

 גס:" ו"ט 11.! מס,וור"ן מפס ר' לסס סמפ סקזום ס:וכ 6.ס מפי ".ם !י נודעינ(
 11',, ס)מס ר' סיסיק )כ:ו 6"ר וסטסולס סקזוסס וסמח1 !'1'"חסמוך

 1כ1;') מסמטס 16סי 1.קה 61וס' 6וס כסכיח 5וחי 1ומ: מסמטס 5וחי קמ.ס!1מקס

 יזוט )'ס1. .ק!וווקס' כ1ס-!. !ו "וול ו"וס 6וס גסניח "והן ס:וה') 1נטח גפקוזח16.1ה1
 מ"1סטי'.ך !ס"זון טגס 11., סרכס ).כ ר' ססלס.ק גחוסג'ס טטוח !כס .ס ססט1!ס)ך

 ע!'1 1'ו: ו6ח 1גסחימו . 1ס !ו טסס 11'! מק,י"ס:ט מ"ס ר' סרג,ק . ס'זוטסוכל
 )ססכ,כ-
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פנהםבבית8נ
 וי"ע וציק"י מקראם:ע חיים ר' רביני הקרוש דגאוןמאא'ו

 חייב כ'לם ורגיה בוינו עיינורסנהדרין
 אסמכיהו כסרשים שאיוה ומה יפטיר."יף
 עלי' גם הוא" טהור יבן רפף "כ'לואקיא
 בגגע גראה אם כי וה יהכן איך דניםדגו

 לבן הפך כולו ואם טמו לבנותחברבירות
 ! וה מחייבת איגה הסברא הלא הואסהור

 דדכו דהקג,ה הוא. בוה "עניןאמנם
 מקיר ית' הוא לאשר לבריותיולהטיב

 ביחמים בויותיו עי חם מי "כן והרחמיםהחסר
 ישרים ומשפטים אמת תורת לעמי גתןוהגה
 רכשהרוב ולסנהררין לחכסי: בריותיו דיןומסר

 ביר נוון הוא כוה ואיש חייב הואסחייבים
 מסכימים הסנהררין כשנל אכן כדין.הסנהררין
 מעתה שייכות שומ לו אין האיש זהבחיובו

 יח' תכסתי גורה כן כי וריגם הסנהףריןאך
 שייכות שום להם ואין וכאי יצאשהאיש
 הפך שאם הבתוב טעם ג"כ הוא וזה .אייו
 כי כנ"ל הוא והטעם הוא טהור לבןכולו
 שערות איוה רק הגגע על שגמצא עורכך

 וכטצוה וכתורה לכהן גמסר האיש והלבנות
 הפף כילו הננע כשכל אבל , יטמאויעשה
 מסרו לא כי לכהן שיין אינו האיש והלבן

 גמסר כוה שאיש חקק וחקה ביריוהקכ"ה
 ! יטהרגו והכהן בעצמו הקב"ה ביר רקדינו

 כי הנ'י הגמרא הנ,ל יביאור נבאוכוומעזק
 יאברהם הקב"ה יאמר לבאלעתיר

 לאברהמ, ריגם ימסיר השי-ת כי חטאונגיף
 חסר מרת שמרתו ע"ה אברהם אביגואבל
 גמ יצתק לאשר ויחשוב העגין בז"ירגיש
 ח"1 יסכים ביד8י גבורה טרת מרתוע"ה

 מרתו כפי לומר יוכרת יעאע"ה וכןלחייבם,

 והומח לי*קב" אמת "תתן כירוע אמתמרת
 ירא ויהי' המות" היא ,ת ט הח ,הגפשווא

 אי' הקבאה אותו ישאל הלא כי עבורםלהמייץ
 סה ייסף ומה יתן מה וא"כ אמת מרתמרתף
 מהייבים רוב יהיו היא ויתפזל אברהםשימליץ
 עליהם ויומר יחייבם ג"כ בוה יתחכםולכן
 אקכ יחייבו ויעקב יצחק כשגם וא"כיטחו
 כולם שראו סגהדרין כי ברינם זכ8יםיצאו
 ליעאע"ה וכשבש . כנ"י וב"י יצאלחיבה
 הו8 והאמת כמרובר אמת מרת מרתולאשר
 שמדתו אף וא,יכ תמית. הוא החיטאתהנפש
 צער יו הי' וגם לגבורה, חסר בין צעממ

 ירא כי עליהם להמליץ גמגע עכ"ו ים בגירי
 אמת מרת מרתף אי' ~ותו ישאישהשי"ת

 הנפש הוא האמת היא החסת. היא והוכי
 להמליץ יתחיל אם בצע מה ונו'.וא"כהחוטאת
 מרתו היפף שזח ישאלו שהשי"ת אתייעליהם
 הוא וגם . כמרתו אמת דין עייפ פסק ולכןכנייך
 ןה ועגיר לחיב יצאע"ה אמר ספק רבליהבין
 ג"ככמו עשה כני'לולוה אאע"הלח'ב גסאמר
 כשגא והנה וכאים שיצ"ו בכרי אע"הכחגת
 לי חטאו בגיף וא"ך יצאע"ה אצי ית'הארון
 כווגת בחכפתו והבין הוא גם והשכילכג"ר
 מרתנבורה יצאע"ה שמרת ירע לאשר כיאאע-ה
 כמרתו האמת יאמר בוראי שיעאע"ה 'ב גוירע
 שיהי' כרי ג"כ יהייב ולזאת ליעקב צמתתתן
 החסר מרת במרתו וכאים ויצאו יחיבהכולם
 ויהמייז לרבר יצאע"ה נתחכם ילבן ,כנייל
 שיהיו כרי וכוונתו מרתו היפךעליהם
 ; ודו"ק גבורה מרתו הלא כי מחייביםדףוב

 "יתי מויסי1 שאתם .עי שססתםוזהו
קלסו

 1גטכרס גקו1סס סקווסס גסמס1 י1,ס 1שו סיגף . 15ס1 1גססג'ג1 . סמטס ס) 16ס1)סקכ,ג
 : ומגי'15י'פ

 סקרומ סרכ ס) טח:ח)ו סי' כנ-) י5יק-) סקר5סגט ס1סר-" סקרופ סרנ אא"ז'0
 כמ5יר 5יר סקווס ס' כטסת-ח . 1,-ט 1,1ק-) מ1.ט5מיר 51ג ר.רסמפ1רסס

 11וק') 51ג ר-ר סרס'ק טמר 5"ד פפעס"יס תפי 6יפ 1סתכסי , סג-י סקר1ס 1.65 סי חסנו ס" 11-י ריג יסר5ן רי סרס.ק כטכי
 סנ'י

 5יפ ס10)ך גחון 1ר6ס סח!1ן 15)
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 19יפנחםבבית

 זחע וצוק"ל מקראםנע חיים ר' רבינו הקרוש הגאוןמאא'ז

 להם גהן אך "גבורה". מדת מדתו כפיחשב הקב"ה להם והראה ב"ה יהקדושקיסו
 עכ"פ אך גבורה מדת שמדתו אף כיעצה תפנו אתם ואם יכול כל הוא כיבעינ"הו

 להשי"ת שיכנו יועצם לואת הםבניו )עיין . לכם ימחול בודאי הואלהשי"ת
 ר"ל בעינ"הו" הקביה להם "ואחויבנצמו נל מתורצים ונמצא הספר( שבסוףבהערות
 לכם ימחול ובודא. מבד'ל. מסך שוםנל, לטוב בוה השב אע"ה אברהם כיהקושיות
 הגמרא דברי כל בטוב רצים ומת .כנ"ל ויעקב . ה"חסד" מדת מדתו כפיולחסד
 ! ועכי"א זי"ע , ודעת טעם בטובהוגת אע"ה ויצחק "אמת" מדה מדתו כפיאע"ה

4*.4*ן4*-4-

ג.
 . ז,.ע זצ"ל מקראסנע כ,7הר"ח הקריש הגאון מוקיניעור

 הר"ת ה" לשעבר הקדוש בישונוא3!ר
 7[ןנכ(ה של הר"ת בעוה"ר ועכשיו .דארץ כי משניו ה'יו "ן,ככ:ה"של

 . הוהב עכ"ל . המס ה"רץ מיאהכי
 עס;ם כל היו לשעבר כי מובנת)והכוונה

 ובמעשים הקדושה בתורה רק עניינםונ5
 בתורה גדול יותר שהיי מי וכלטובים
 אצ5 נחשב היו מחבירו ישרותובמדית
 כל היו וה כי . מחבירו יותר לחכםהעולם
 ובמצותיו ד, בתורת לעס'ק רקהחכמה
 חכמה "ראשית הכתוב כמאמרהקדושים
 חכמה" הוא ד' יראת "הן ובמאמר ד'"יראת
 כי "חכמים" הקדושים רו"ל נקראיםולכן

 בתורתנו רק ימיהם כ5 ובלו מעיינמ כלשמו
 ומאסו . ימים רך וא חיינו הוא כיהקדישה
 של הר"ת ור' 1לכן . הוה עולםבהבלי
 אבל הויץ". כי מיפני1 י, ",קוזכ:כן:ק
 תורה"ק עוסקי שגתמעט בעוה'רעכש'ו
 עלם בהבלי רק ימיהם ומבליםולומדי'
 מי כ5 ועי"ו . ובטל ע'בר שלם .הוה
 בשהיר נקרא וה מחבירו יותר 5רמותשבקי
 הוא דץככוה מלת על הר"ת יותרחכם
 אף והנה . וד"ל חמס" רארץ מהה"כי
 אשר בימיו וצ"ל הקדוש אא"1 אמרוה
 תורה ומרביצים וצדיקים ישרים אוהיו

 ועבורה בתורה עוסקים . ברביםויראה
 תוגמי5

 קר6 ז6ח וגר6וחו . ססגרוח מהמח )6רן ז)פ!1 מ76 סיגור.ס זהס . ג)ו עס ג.חן6'
 6)גי ה6יס 1וס . ג)' ס,7עח !1 ו6מר . ס)'! 17ג 'סר6! ר' סס.ק !ג)ו ס).! 11.!הס'ק
 5ג,ו ס! ט7רגו '7ע הו6 ג' . ומסחומס מרע'7 ס)ו7 ס).! ר'.ו סי.ק ז6ח וגק"וט .מק)6
 ססך פח6וס ו"'ך ג'ווע גקג.ס 5פ)' יו65 6י)ו ג7ו! סיוחר ק ס1ו ט6ף פמיו!זמר
 סקרוס וסרכ . קכפחוהיס פחוח ל6ים 3טיר סמסולסס ס6יס לזס טקג6 ססו6 15מלמלחו
 הגרוע סט'ג,ר גוו)קי !ך 6ומר , ג)' !ו ממר . מ1ס )כח,מס סק17ט סנ)י גסר6ס ס)')רר'1
 6ג) גחוסו סיגור ג.ג 31)1 סיגור סו6 גמוהו ג)ו ס'ה" הס'.ח 1ס)' פע! ג3לסוס
 ו!יוס . !ג.)ך ג')י רג )ורחק סו7 ו,ם גמו)י 6חס סקה.' ססי'ח 16! עו7 פט!ח' !6")'
 גחס" )6 ור6ס 6,ס וגר פ! ווג3 1!ח ג)' ו!גן . )ומנ' 'והר מסס'.ה פע! ק,ס'גור גךיס"
 מוגריס !)ו ס'ו65 ססג! המוס: געג,ר 1"ח גחגח, 1,.ט. סק7וק,ס וגר'ו ע'גגמו)'
 מח' !זמר "7ס ח"ג הז., )ו6מר 1, ע,ו סג,6רחי )וס סספר קגס,ף 3סהערוח וע"ן6)ו

 ; עיי"ם 6נ,ת,י !מיסס )ועטי,כ'ע.
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פנחםגבית0ט
 ו"י וצוק,ל מקראמנע היים ר' רבינו ז:קדוש הגאוןמאא'ו

 פרע ומר ימאס." חטא "יראי המשנה מאמר . אבתרי' נענה מה אנן , חסדיםוגמילות
 : ירחם( ד' משתולי. בעוה"ר בנו נתקיים באטת אשר אלהבדורנו

---
ך4*

 יי"ע וצ"ל מקראסנע מיהר"ה הקדוש הגאון כאא.ועוד
 שיש במקום נשמה. בגימטריאנורנמה

 . הגפש פרנסת יש הגיףפרנכת
 שאמר מה הקודש 'ד מכתבי הה;'תקע'כ

 ששמעתי מה ע"פ וה )וייבן הקדוש,בלשוני
 ריסק מט המגיד ר4א המפורסם הרה.קדו"ו בש"קאצי בטוריסק בעצמומרב(חדשהי'

 בסעודה בעצמו הקדוש מפיו ושמעוצוק'ל
 . בוה"ל ואמר התורה אמירת בעתשלישית
 מחלוקת ימיו כי ל, ה" ונל"ה הקדושאבי

 הוקיגי אבי . וצ"ץ מיובלין החווה הרה"קעם
 הי' וכש ות גשמ עבור להתפלל שצריך אמר יו'

 מל,3לין והר"ק לרוחניות לבוא 3ל גגשמיות
 היר כך שיהיו" איך "היו וגשמיותרוחניות, בשביי רק להתפיי שצריך אמרוי4ע

 ה'רה ימיהם ובס'ף ימיהם נל והבמחלוקת
 שצריך זצ'ל הקדוש יאבי מלובייןהרה"ק
 גשמיות לני וכשיה" ות גשמ בשביללהחנלל
 : ועכי"א וי4ע . ע"כ( ירוחגיית יבואנונל

 יצוק.ל משה יומף ר' עליון קדוש המפורמם הגאון חרבמאא"ז
 ה;.ל וצוק"ל מוהר"ה הקרוש הגאון אא"ו בן "(מקראמנא

 : ועכ.יך.כ
 אברהם במגז פ"ד סימן או"ח בשי4עאיתא

 שמ ר להוכ ר דאם 1 קטזל:סעיף
 שמו דשיום וכדומה המרחץ ת בבשלום
 דלפי"ו ו"ל הוא ואמר . ע"כ הקב"השל
 המרחץ בבית שבת שם להוכיראס-ר

 וראי, דק,ב4ה שמא דשבת בווה.קוכדא'תא
 מגמרא הג'ל הווה"ק לדברי יש רשתמפ

 רבי ואמר ע"ב ה' דף תינית במס'ערוכה
 שגאמר לנניים צדקה בשבת שמשיצהק
 ומרפא צדקה שמש שמי יראי יכםוורחה

 יראי בוה"ל בפירוש אומר שם ברש"יועי'
 טצן מפורש הרי . שבת" ש:מרי"שמי
 . הקב"ה של שמ הוא דשבת הואתבגמרא
 הדבר דלפלא הג4ל וצ"י הקדיש וקיניוסיים
 ובה.ות . הגמרא מוו סקים הפ הוכירודיא
 פוסקיפ דאיז ברים דס סקים להפ אפייוכן

 א שה וה דבר אבי . מהווה"קהלכות
 הט ו"ל הקדוש וברש"י בגמראמפורש
 ליוהר והחיוב דגמרא דינא ה'א גמורדין

 :בוה

 סוסזר ס5)ק" סק11ס 1.65 ס, גנו ט)י!ן, קיוס כסי נו)נן סנ'ן נקןוס מנא"ז טין'
 וסכירו רטו וסי' מפורסס ג5ון גס ס.ו סנ'). 'ט 1 סקר5סנט ו1!ק.)ה.יס

 1..ט מס'9טיווק5 ו,וק.) כמס,ן יפק3 ר'ר סמ!פרכס סקווס סג5וןס)
 ונמ1"

 סרכס 15,'נ1
 ,סמקיס גחר'פ'ח רף כ) דף גסוג'ח )!ס' טן ס'רוס ונחינס קךוס 'ך גהנ מיגוח'נור.ס
 ט גמויס 6קח טג'נס ס:חר נ!:!גו 5חן מ;קכ 15!.נו 1.ס 1.) קטסרס.5 גטו מטסגול5

גיו)
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 81יאפנחםוביה

 . מטש קרשו יר מכתיכת הג"ל הקרוש הגאון מאא"ועוד
 מקיר1ת כשן1עק כ1, אהת אבן יצ.רה בה' . ועזעק מקיר אבן האותיות י"תאמת

 : הקדוש עכ"ל אמת ז,' לב' ב שכת כמ' א1תי1ת נקראיםאבנים

ז,
 ה:.ך. זצוק"ך טקראם:ע משה יוטף ר.ר הקדוש הגאין מאא"זעור

 הגדנלה הרעה אעשה "ואיך יישבכפ'
 והקשו . לאלקים" וחטאתיה~את

 אעשה ואיך שאמר מה חדא . רשיםהמפ
 מ1תר קטנה דרעה משמע -הגדולה""רעה
 דקדוק דע"פ . ותו . זה יתכן ואיךיעשות
 ה1א ואמר . עבר לשון דה'א ,וחטאתי"יא עתיד ביש,ן .1אחטא" לומר לו ה"הלשון
 אמרו1 פוטיפר דאשת . כך א ה דהפי'1"ל
 תשובה מצות לקיים מת.יב אתה הלאייוסף
 תעשה לא ואם מצות מהתרי"ג מצוהרזה

 כמבואר . בה תש תעשה א.ךעבירה
 לה הש,ב ולזאת . הקרישים בספריםואת
 כדי עבירה לעשות צריך זצת ר בעבדאם

 עבירה לעשות לו צריך למה תשובהלעשות
 די ולא נכר אל בת לבעול כזאתגדולה
 אע.'ה ואך שאמר ווה' קטגה.בעבירה
 דמךולן 111שב אתה ועוד הזאת. הגד,לההרעה
 חטאתי כבר הוא כן לא . עוד חטאתילא
 אשרו 1זהו . תשובה לעשות מה על ליויש

 : ודו"ק . לא?קים "והטאתי" עברבלשון

 הגאוה'ק אא"ז של ב:1 יצ"ל ליב יהודא ישעי' ר"ר הגא1ה"ק הגא1ןמאא'ז
 : הרל זצ"ל מקראםנא משה יופףר.ר

 . האופן ב'ה . ע"' ד ע לימי י'שחכור
 מוכרח רהוא לו דאמרה דגריודלפי

 לעש1ת מה על לו שיהי' כדי עבירהלעשות
 הצדיק 'וסף לה השיב לואת . כנ"להשובה
 דהקב"ה נמצא מק1דם חוטאים אםתש1בה. ל!ש.ת יכ1ליפ דאינם כדבריך דאם .ע"ה
 וממילא . כמארו.ל דתורה כל מקיים ג"כדהוא
 ג"כ רחנא ע"כ תשובה מצוה כקייםהנא

 דנתך בטלה וא"כ . התורה ממצותמצוה
 נל מקיים גוודאי הקב"ה הלא כיוסברתך
 . מעו~ם ח-ו חטא נלא אף תשובההמצ1ת
 הגו,יה" דרעה אעשה "ואיך אוכרווזהו
 רעה דזה היינו לאלקיפ" .1הטגתיהזאת
 מק1דם. חוטא דהקב"ה ח"י ל'מר מא'דגד1לה
 רה העב גל ח'זר אינו הגדויה" ,הרעהומלות
 ור"ל . לאלקים" .והטאהי ת הכל עלרק

דבנלל

 :ס 04 ה:.) 1.'ט מ:סט'1,קע סקווס גנ5'ן הרנ )הג,ר1 ס,: כמגקכ ו:)מ . גררגו2ד1)
 סגיוח'ו ט) מס:'ס סו5 סנ0 מטפ'ע'ווקט סקווס כנ6ון ל1 וטנס ,חת.רס מכ:'סגו5

 . סקר1ס סטפ'?סס כג15ן כרג 5:ויס' ריט. !גכ1ר נר1) גגכיר )י וג1הנ .5מ'מי.ס
 ו1'ס :קווס 0' 3פ! כקרוס !ח:"1ן ס,ס סמ:סג 6ס ינ-! כקריק סנ,ון 1.56 ;!חוטיג

 15)'נו ונט)5 סטס. 5ט.ס"ס סנייה'ו גי !כה'לס סחס:'ם ג.כ !1 וגקג 11'ן.קווס'ס
 : וע:י'6 וי.ט 11.) 1קווס'ס נ"1:.ס ;,ס: טס:ס1 קין; יז גקג' ק,סס 5קןכקגסג
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פנחםחביזש2
 וי"ע יצוק"ל מקראמנע ליב יהודא ישעי' ר רבינו הקדוש הגאוןמאא"ז
 דובר אתה ששקר בודאי אלא . ח"וכחוטא 'כולים דבאמת . דבריך ,סתריםדבכיל
 כשאיגם אף תשובה מצות לקייםויכ1לים . מקודם ח,טאים שאין אף תשובה תלעש

 : ועכי"א וי"ע ודו"ק מקודם כללחוטאים שיהא להקב"ה ת לעש ח"ו מוכרחיםדאל"כ

כו,
 מקאמינקא יצוק.י שמיאל ר' הגא:ה"ק וקיני מכ"ק נפיא בחריפותמאמר
 שה" . וצוק.ל מקאמינקא צכי י'ר הקרוש הגאון אא.ו של בנו בןזהע

 .( וצוקללה"ה הבעש.מ רבינו של תלמידיומגרולי
 הרב-'כתב . המ"ב סימו ""פחאו"ח

 הא מ דאורייתא א.סוראדלחכמים
 הרבה ט"י והרב . המץ בתער,בתאיכא
 י הב רבינ' דברי גלפענ"ד עליו.להשיב
 יהשיב בעוה'י ידי ואשיב וקיימיןשרירין

 להכמים יה דמג.ל מ"ש . ראשון ראשוןעל
 כתבו כבר שהרי ל,"מ . כל דרשידלא
 גהי דלר"י ע"א( מ"ד )ד' א"ע בר"פהתוס'
 איסורא לענין מל"ות לעגין כל דרושדלא
 וע"כ להכמים. גימא ה"ג וא"כ עיי"ש.דרוש
 ויה . כמאן דיא יוחגן ר' דאל-כ כןלומר
 לר"י מתגי' לאוקמי לן למה דא"כ ומ"שפשוט

 שהרי ג"כ ל"ק ע"ע. כו' איתא גמידלחכמים
 והייגו באיהרה אלי הרי מתג" סיימאבסיפא
 להתוס' ראיתי ב ש . ג"כ פשוט ויהבלא'
 הרב הרגיש כבר התוס' בדגרי ומ"ש כןשכ'

 גגד הם הם שדבר עליהם ותמהמהרש"א
 העיון אהר אמגם . ע"ע סקים הפ כלדברי

 עלה לא ומעולם ברורין התוס' דברילפעג"ד
 דאורייתא איסורא דלדכמים ל,מר דעתםעל
 בדברי שהבינו מה לפי שהרי וה1א ליכאגמי

 במאי קושיירם התלות מאד קשההתוס'
 ותו ליכא גמי איסורא דלחכמיםדמשהמע
 דלר"י משמע דאתרבי לאו דאידלישגא
 בפשיטות כתבו לא ואמאי דאמרי הואולר.א
 איסורא אפיל, דלהכמים בשמעתיןמשמע

 בפי' דברים של עיקרן הן כך אמגם כא9
 דבעיגן הוא דהמץ דמשמעות התוס'דברי
 המץ שם דמצויין היכא דכל נימא אםלברירי
 לבד המץ רק כלל תער,בת בי' דליתהייגו
 לפר,שי בע. תערובת ל לנל דבעיגןוהיכי
 המץ דשם דנימא או ג,קשה. אובתערובת נדרי ידי יוצא דאיגו ה"ג גדר לעניןוממילא
 תעדובת למעוטי דבעי והיכי תערובתכ1לל
 גמי וכי גדר לעג:ן וממילא לפרושיבעי
 ווה . ג'קשה או בתערובת גדרו ידידיוצא

שכתבו
 נ) ססת1קק ס;.! מק5מ';ק5 ו,וק.! ,ג' י' סמפ1רסס ס,ויק יג5וה.ק אאיז '(ט'ו(

 !סו,ין 3'גו!תו סיו )5 מ5ר 51נ'11 ט;' סכי1 מפ;' 35) !"" !ט!1תימיו
 פטס . 7ס1ק6 י:נו5 גס;ס פטמ,ס ס;' ה'ו ונק5וו.נק5 ה(6ת מחסנתו 5ת כפוט) 6)נוכח
 . 0;'! ו,'! סקר1ס 1.55 !נית ספתח'ס ט) מח(.י ט;' גזמ1ת 5חר 'ה11' 5';1 ;כ;ספסח !5חי ססי' זסוק, 3'1מ5 5סת פטס 51,יט . ס1גות !5חי 0ס;'ס 1ספטס פסח 6חי6סת

 ס" 1).) 1.55 ג. . ס;.) 1,') סקרוס 1.55 ס) 5סח1 הינ;'ת וק;ת' יק ס'תזו3סג'ת
 מוק;ת' 'ס1רי ס5';1 ו3,קט הטו3. גמ;גגו סקורס ט13רת טנורח1 סס 1טסקכ3'סמ'ר
 51'ן גרו).ס מ;ט)'ס 5ת1 ויס סוס !ססוק סויך 1סו5 זסוק5 ,1מ5 ס'1ס )5סיסי3;'ת
 !סג'ה )1 סתיסס מ5תס מנקק סו5 )ו"ת מ5ז כנו'ט סס כי )סט טמסם )י)ך3כהו

סמנט).ס
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 98יבפנחםפבית

 זהע מקאמינקע זצוק.5 שמיא" ר' רביוו הקדוש הגאוןמאא'ז

 רחמץ רמשמעוחא בשמעחין רמשמעובחבו
 גימא רלא קי לאפ ואח חערובח כוללאינו
 לרבויי כל רבעי והאי חער,בו לל כרחמץ
 ולבך מברח בפסח הכא ראימעט ם מש ינוה

 נמי דמלאו נימא רלא לרבוי כלאיצטריך
 והאי ריוצא ה"נ נדר ~ענין 1ממילאאימעט
 יאו דאי קאגו' הכי עלי: מדלקירקאמר
 מכרח אימעט לא דאי ניהו למלקוחראחרבי
 חערובח גם רנל,ל מחייג נמי רכרתה'א
 חו קרא לן ר~י נימא יאימעט השחאמ"מ

 אכל חערובח יל כ אינו רחמץרמשמע,חא
 נמי דלקושטא ממילא למלקוח דאחרביהשחא
 בחבו וע"ז . היא חמץ עליו מזלקידקאמר והייני מכרח ראימעט רק חעריבח כלכולל

 יאתרבי לאו ראי רק כן משמע לאדבשמעחין
 לחייב נמי רכרח אמרינן הוה לאלמלקוח

 חץ ממשמע בי' הוה לא נמי יאיס1רארק
 לע:ין וא"כ . תעהבת בולל ראינורחמץ
 מ% /מלק1ח דאחרבי רק יוצא אינו נמינרר

 השתא רעכ"פ למימר ליכא נמי והאמחמצח
 שהרי חערובח דכ1לך קרא לן גלייאחרבי

 רקשיא ינו וה גרייא למלק1ח אלא אחרבילא
 הפוסקים רכחבו להאי ענין אינו וא"כ .להו

 והיינו איכא מיהא יאורייחא איסורא~חכמים
 כדר"י גרידא לאיסורא כל דדרשיכיכחיבנא
 משמעוחא רק . כיל מוה איירי לאוהחוס'
 ודו"ץ לברור. בעי רקא היא לר"א גופארחמץ
 ו והסהור ה1הב עכ-י דבריהם בפי' ברור זהבי

 י"ר ע5 בהריפות יקר מאמרעיר
 א' סעיף רס"ב סימן ביו"ר הרמיאהנה

 וצריך פסול בלילה ומל עברפסק
 ח' בחוך מל בריח רם ממע ויחטיףיחזור
 . בריח רם להטיף צר'ך ואינו יצאוב'ום
 סק"ב והש-ך רמילה ר"א בפ' מהרא"שוהוא
 רוחה למה רא"כ רא"א הרא"ש עלהקשה
 נקצר ראם במנחות להרש יאמרינןשבת
 שבח רוחה אינו כשר במצוחושלא

 וא"כ כשר כמצוחו רשלא שבח ערברמקצרין

 הנ.ל: הגאוה.ק מאא.ו מילהה'
 נמהילי, שבח ר,חה אמאי כשר ח' בח1ךאי
 כר. סובר ו"ל רהש"ך מוכח . שבחערב

 בשר ח' רבחוך סובר שהרא"ש 1"להרא"ש
 הרמ"א 1כן ר"ב להטיף א"צ טעמאומהאי
 הקרוש ואא"ז והש"א . כן הרא-ש ברבריהבין

 הש"א דברי וחוכן עליהם השיגווהנורא

 1"ל הרא"ש ראררגא ה'א עלי' אריכותבבי
 שאינו נלל ה במצ שאיג1 כי1ן ח' רבחוךס1בר
 כחוחך ה1א הרי א"כ ח' יום עד למ1למצוה

בבשר
 6ח 1סניח . לוס 1נסר,חס . 6וחס ,קה מסטוק כסימ,יר טרג 1וטח . גג'חס ס))וסמנט)יס
 )ו מפרס ון6 . וכית1 סג') 1!.ן סקדוס 1.66 ג6 ו6ח.כ . )1 וסלך . סמטס חחחסמגט)'ס

 6ח ויקח טרג וטח ג6 )6 סוו יס1ד' ס6'נו וסנס . 61ם ווטח י1 נ.מ חס כ. כ1וסח1ס
 יכו)'ס ג.כ סמטוח 6חר 6ף סמגגויס 6וס ג'מ'נו 1סנס סנ'ן מנ, סגחס 1ס'6 .סמנטן'ס
 סנ') סרס'ק 66'1 גכ.ח וג'מ1ן מוסנ'ס 6מנס . סמטוח 6חויי סנמ)6 מס )מ)ו6תיכף
 טני ס.' כ' . יו ס.1 ו6 ומטיה.ס וטגווס נחורס יק טטק ,מ.ו 1כן 6הן גג'ח '1סנטס"
 . ססגרמ כתק1ס כ6מ!ט רק . סמטס 6חור' וינקוח ומסס דרך וו ס'1 י6 . ר.ןו6ג'1ן
 ימי כטסגיט 5ך . ח6ו1 מסמנטן'ס וסונר מ,'16ח סוס סי' 61 כ. . סיגר )טחקטווו6ס
 . חמן וגר 6',ק נמ)6 16)' 1גסיק'ן גחור'ן ו,גיוק וחפק מחויג.ס ס16 פטהטלג

וככו
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פנחםיבית*8
 זי"ע מקאמינקע זצוק.ל שמואל ר' רבימ הקרוש הגאוןמאא"ז

 יוט כשיבא עוד יתקן וא"א מילה שימ"ע בטי וממילא כלי. מצוה עביד שלאבבשר
 שלו הגיד כל שגחתך כמו זה הרי מצותו זמןח'
 יא וגם יוי. שהוא נייו יומר א"אזעיי
 הרא"ש שכתב וזה מילה. של מ"עקיים
 יועיל יא כי הוא ד"ב יהטיף צריךשאימ

 הטפת כי ד"ב הטפת יו יועיי מה כיל1
 לעריה שחיישינן במקום כ"א שייך אינוד"ב

 ם קי עיא איא מהוי שכבר זה אכיכבושה
 זה ד"ב הטפת יועיל ומה יוסיף מה אביהמציה
 ' מדבר ותבי'ן ביאור וב.תר הש"א דבריתיכן

 הש"א שגם הגם אא"ו דברי לויא כיאא"ז
 כל ז"ל היא כי יש גדול הפרש אבלכיוון
 אשר ישרות בסברת כשמש מאיריםדבריו
 נולד בין הה:רש מ"ש דהייגו ביאר לאהש"א
 מזה יותר אבל מאא"ו ה.א זאת לוהמהול
 בהענין עסק וה'א זאת ראה יא איךהש"א עי תמה א:י אשר עד חק' א'ז ביאר(),

 היכן עד ראה . זאת דאה לא ומ"מבעומק

 הק' ושכלו הק' אא"ז של קדושתוגדלה
 אמו ז"ל הוא כי ה,א גורא ממשוהטה'ר
 ל. ז הש"ך האחרוגים דברי על מרעידשעמד

 בתיך דסובר הרא"ש כדברי הן גו הב ךא
 דא"כ ד"ב יהטיף א"צ טעמא ומהאי כשרח,

 דהרא"ש . דבור כדי תוך א"ע ס1תרהרא"ש
 דקטן דכתבו ו"י בה"ג הראשוגים עיהקשה
 כשהוא ונתגייר הטפה צריך אין מ,:ולשנולד
 ככי דזה והטעם הטפה צייךמה1ל

 יו הי,
 קטן דא"כ הרא"ש עייהם והקשה .עריה
 דכבר ד"ב הטשת צריך יהי' ח' תוךשנימוי
 שרוצה כמו כן איגו ובאמת ערלה. ייהי'

 הרי וידבריהם עיי"ש. מגמרא שםלהכיח
 דכדין משום יהטיף א"צ דקטן בציושוברו
 עשח והרי כשר ח' בתוך דבדיעבדנימול
 צריך ודא' בנ'ות- שנימוי גר משא"כמצוה
 זמע בתוך מדבריו מוכרח אדרבה א?אלהטיף
 יי' קשיא ומש"ה . בדיעבד אפ'לו יצאלא

 גר כמו ממש והוי יצא דיא דכיוןלהרא"ש
אגימול

 רכר 5.וס סס סו",5 סלג'ס1 . סמטס מ5ח1ר' סרגל'ס ג) 5ח )ה1)'6 סחח'וו ג5סלוגגן
 נוס )חסיג וסחח.י1 . מוט,.ס סהי ול5ו סוס. סגכר הרגל ס1,י5ו 'ג'ט1ח 1כל1כגגו.
 סס" וס1ק, כ'1מ5 ספוו 1.ן סלנו'ח וקוחי 5.ט וה1ג'לס 50)ס המוט"ס טס מ'0)

 1ס'1 גו'ן סמוטנ'ס וסויח הו'ן יסור. ס5'וו )נ'חס וגוס וסוס קו1נ 1ה סטנל פסח)5חר
 טס חן5'ס סקמופן'ס ל5ו סיטנ סנ'ט1 וג5סר . ג'ג גנו'ס סס מס מפוי )פ)5)סס
 סיס" ססח'ס מן וו1 וחו1 סוןו טמפ1ח . סו') 1)'ן סג15ס'ק 56'1 6מר ומ'ו . ,סכו'ול'
 : )6.' 1.) ירגג'ח  1קנתי פס וסע ספסת מג 6חל ות'גף 'קר35. )6לן )נסופ סונ5ת פ))'

 5וחס קר5ו ו'וו מקפס 5.וס גק"מ.וק, ס'ו 051 . גרו)ס ,נקח ס'חס 1.ן ס'5דהנה
 נ6.' וננ51ס . מפורסס 1וס1 כוק, ק5סס ס1)'רס מ'ל סג'ס מפחן טן ג5חסוג5סר

 סח(ך ו,.) כקר1ם 5".1 כטןס ט,,' 1,'וס . ו')ר מקסס ס'חס )3'חס סקרוג סגנ.ח6.רט
 מפחן ט) כלגן'ס גסרלגס ומיר . וסס וסוגס . )ט ,.וס פסו5 ,5.ם .ול.ט גן לקוסס
 וכטכור סלגס. 5וס'ס 5,ן פטח.ס סרכס סן3ל 51ירט . גו.נ ס5סס טו)'ו: מירסג'ח
 לג,יס גף קרורכח סמ.ר ו5ח מס ורפסו 5'ס 1ס5וו גוס )סרג'ם ספ'ר 3נ' כחח')511ח
 מוגרהח 1סיחס . וגססג'כס נט'ר סו3ר ווחפוסס גוקן. 1מ1).ר'ס סוסיס וווסט'סמיו
 )קחח ל,חס ס)5 1מוכן . סרכר וססח.ר סוכ 'גוס )5 ג' . גן יסס ס5'רפ הוס'ס )גי)'וך
 כסו ס'חס סנט.ל ס5ד,ן 5סר 6:ק פעס 5ירט וסוס וס. נסנ') מחוס וסוס מטוחסוס
 פמס סמפ'לסמ'ס גוכל וכק'5'ס ספימחס לופ5'ס וסל3ס קך15 וגמוין )')ו.מקסס
 לליו סיו י' הע.ל 3נ' כע'נ. חג'ג מ5ו ס.ו קנ.) ס5וון ון5קל נו5ס. 6מל1וכון0

יסט'ג
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 15יגפנתםיבית

 זי.ע מקאמינקע זצוק"ל שמואל ר' הקדוט הנאיןמאא,ז

 ד"בכלל הטפת בהו ש.יכא לאהערלה יהטיף א"צ ואפ"ה שגתגייר מקויםהגימי
 של מלתבים העתקת' עיכ . מאד ד ברוזה רק ך שי לא דהטפה משום ג"כ והייגוד"ב
 וצוקללה"ה מקאמיגקא הקדוש הגאוןאא"ז למא! מהול שנלד כמו עדלה לוכשיש
 : יעכי"אזי"ע תוך נימול קטן אבל כבושה לערלהדחייש

 מהם נחתך שכבר מהול שנתגייר וגרח'

 .41ל
 : הנ"ל מקאטיגקע הגאיה"ק מאא"ו נפלא מאטרעור

 שנאמר באז קלקלו אנוש דור במדרשאיתא
 כך יפ . השם בשס לקרוא הוהיאז
 תקגו המדבר דור . לים יבשה הם עלנהפך
 נהפך לפיכך משה ישיר אז שנאמרנאז

 דמבואר . הוא הוגין . ליבשה יםעליהם
 להכמתו קודית הטאו שיראת כלבמשנה
 הוא שהיראה שנמצא וכו' מתקיימתחכמתו
 כלי הוא שהים ידוע ~זה . לההכמהכלי
 קרא המים "ולמקוה לזה וראי, המיםמחזיק

ימים-
 ידוע וזה , מככים" ם ל "כמים ועוד

 כן שתעשה ג~רם בעוה"ז שה ע שאדםמה
 יתירה שהכמתו מי כל נכצא הע,למותבכל
 כי למגול מוה ח"ו לגרום יכול יראתועל
 לגבולם. מחוץ יתגברו הים מ'ם'י רם ג,עי"י
 הן תראו לא האותי הגביא שאמר מהוזה

 מה קשה ולכאורה . לים" גבול "חילעמתי
 ינ,ל הלא בזה ד.וקא א"ע מתפארשהשי"ת
 בהם. אשר וכל העולמות כל בבריאתלהתפאר

 גבול שהחול כמו כי כנ"ל ה~א העניןאך
 כאשר וא"כ לההכמה גבול ראה ה כןלים
 יעבור ח"ו יראתו על יתידה חכמתויהי'
 ה"ו הים גם שיעבור ח"1 עי"ז ויגרום"גבול

 "מ6 כנד כינכ דהע"ה שאמר וזה . גבולואת

 מד, "יראו ע"כ ההומות ת באוצר נותןהים"

 הנב,א שהבטיח וזה . ל וכג' וכו' הארץ"כל
 מככים 'ם ל ם כמ ד, את דעה החרץומלאה
 החככה שתתרבה טוכה זה א,ןולכאורה
 שתהי' מככים ליכ כמיט הבט.ח ע"ז אךביותר
 "הקם דהע"ה שהתפלל ווה . הובול כפידק

 רה אמ דהנה ייראחך" אשר אמדתךלעבדך
 לו ה" ש דהע"ה שדתפיל וזה הכמהנקרא
 כוונת ווה יותר. ולא ראתך" ל"חכמה
 וא' ז.י"ן א' הוא באז קלקלו אגוש דוררמדרש
 וזיין חכמה. ואגלפך שגאטר כמה דכמהגקרא
 היינו היראה מקום א וה מדות זייןנקרא
 יראו; להמ הי' ולא גדולים חכמים הי'שהם
 לגדר חוץ יצאו שהים גרמן לפיכך .כלל

 להט הי' כי באז תקנו המדבר ד~ר .ונשטפו
 . ד'" את העט ,ויראו שנאמר גדולהיראה
 גרמו לפיכך . עדיין כיל חכמה להם הי'~לא
 וזה ליבשה. נהפךשהים

 הכתוב שחמ-
 שימי יר ותרגום ישראי בני עיווחמשים
 היי הוה טביןכי בעובד.ן "מזויינין"פירש
 כנ"ל, "ויין. בהי' שהוא "היראה"בבחי'

ובזה

 י:~כ'ר .ור! סיי, י5דין גי.ת 15 סס.' סס'סיר,ס 5תר סל ספ'ו ),רקס ל~5ס לימלסי'כ

 מפקן טן רנ,י'  גף דירכת רק ס5ס גריל ~ס1ס לס יס .ס'6 ס.סידיס מ)ס. 6תת5סי
 סרגריס סל1 ס5ר'ן כסמיע וכ)קל, כרייס ס5סס יילרת סיר לילר סקסס 5סס ססס  ס'סס3.ת
 כיגן יו~יר  כט.גן. ס'ר ל'לך מוכרוזס ס'סס וסי6  1'1. כלרקת 1ק)תי 5תר ס'ר סלתס5לס
  ס6לין 5יהס יס15 סט):גס גר'ות וולר  ס6רין כת וס'דססל'טס  סי4 סלן  ס6רין לג.סג,5ס
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פנחםיאב*תש2
 1חע מקאמינקע זצ1ק-ל שמואל ר' רביט הקדוש הגאוןמאא.1

 ע"ג אריח נבתב שהשירה פה ניחאהווה
 שודמו לרמו הכלי הא הקלף בישבינה
 כל הלא קשה ע"ז רק ריגע הכלישנשאר
 מה ע"פ ל נ' רק ריקן להניח צריךהשירות
 הבוחר ו"ל ר מויטאמ הק' הרבשאמר
 כה בוחר שהשי"ת הייוו ומרהבשרי
 הבוהר אומר ואני ההכלה. אהרשנשאר
 חמה יידע צריך רעיקר ומרהבשרי
 לן שעריין שיריים שהוא שיבואהשגה
 סוף. אין הוא שהשי-ת מהמת בללהתחיל
 בר' והאמין אע"ה לאברהם ששמרווה

 כתיב והא קשה ולבאורה . צדקה ליויחשבה
 הוב"ה שהגביהו יאיתא השמימה נאהבט

 תא רב מה א"כ הרקיע מקופתלמעלה
 שהגביהו שאע"פ נכון ויהנ"ל . בר'שהאמין
 אעפ-כ כ"כ והשיג מרקיע למעלההקב"ה
 שעריין היתה שאמונתו רק ע"י טמךלא
 א"פ הוא שהשייה מחמה כלים השיגלא

 שנותנים הצרקה עגין כי צרקה. לווי"שבה נאפ- ע"ם אמונה למררגת שהג'עומחמת
 כביכול שייך ואיך לו שחסר בההמר
 בקרושיו הן כתיב באמונה רק צדקה ית'בו
 ע"כ אמונה בו שייך אין וא"ב יאמיןלא
 כמו כביכ1ל כראוי 'ת' בו שמאמיןמי

 העם וירא: שכהוב ווהו . צדקה לושנותגים
 והא קשה 1לכאורה . בר' ויןמינד ר'את

 במצרים בהיותם עור באו אמונהלמרריגת
 תחלה בי . נכון ולהג"ל העם ושמןשנאמר
 אנל י יב כל הוא שהשי"ה יימונהבאו
 סוף אין שהשי"ת לגמונה "ר"ן באילא

 הים אל וכשבא' שהשיגו כמו שהואוסברו
 . הנביאים ראו שיא מה הים על שפחה1ראתה
 עיכ כ"ם. השיגו לא שמתחיל,1וראו

 בל:ם. משיגים אינט עכשיו שגםהאמ'נו
 "ישירז אז בתיב ע"כ סוף. אין הואבי

 הכינר כי "'שיר" אלא נאמר לא -שר"משה
עצמם

 1גנוש . 3ר'6 סוו!ר וגס יס יח ממוח כמו 5מ )0 סג) ס1ס סרגר טנור רו).מ בס.6גמס
 כי 1ס. טנור מטות ס1ס רו)ס 6'גי 5ג' . 5ן'1 ומ5מר 1מטן !ס. ימן סמ6מרמטומ
 1ס55 מרטיר. טמר ס!1 1ס5וון !וקחח. 6יני 5נ' ,ס טכור מטומ !י נומנ'ס .סור'ס 605ף

 פ.6. 5ף רו)'מ ס5ינס כ6ממ וס'6 מטומי. מר)ס י5 ו,מס טני' 6סס 6מס סן56ומס.
 מ5מו )קחמ )כס ט) סס ס.רכרו גכימו 16 סמס סס'. ס.כ1ריס טס ויכר ס)1וס5ר1ן
 סי1כל ממר גרון ר1פ6 ס'ס מקירס )1 6ומר'ס ס" 06 כ!6 כ' . 1ס טכור גרו)סמהנס
 1י* סו5מ סכנ" ס5סס ממטקס 1!טס 6ר1מ'ס. 5!פי וס טגיר נ1סן סי' !ס!ס1סיט
 1יגרו . גמטסכ1 !5'ס וס!ס !5 סס51 . 6)!1 'מסכ כ,.ון 1ממס נו5ומס !קחממר)ס

 !ס )מס ר5ס'מ כ. נכונח 6ממ,6 ונמנס . )ריק ס.ו רכ-יסס ;ן וסנס . !נס ט)ס6נס'ס
 . מטומ כסנ'ן מג'ס !מגור ימגן 6'ך 1ססנ'מ !סס ס'ס גמס מסמפקיס 1נט!ס סי6מטומ.

 כמייס. ונס"ר'ס ירס ט) נו1סטיס ססנס'ס ג51מ גןו!ס גמ)וס 16מס ווכס6ססס"מ
 . סקר1סיס 6נוהיגס 131כ1ת כקרוס כט)ס כו;ומ רק גוגומס 1ס ס5ין 6))ס ספקפ3).
 !טח ס." סכ6סר ס6רין מ6מ מכקסת 1"מ 5ך . מטומ 1ס טכור ססיקמ .מ;ן 6'ך61-כ
 1גס . כ5רן 5טר סקרוס'מ קגרי !ססחטמטן גר)1גס !51מ יוס ,ו!ר מס יורט 1מי1קגמס
 . סמכפ!ס !מטרת !י)ך 5'ס !ס1ס מנימ 6'ן וג5סר . ט.ס כקרוס'ס כ5כומ !פנ.נימ1ר
 ספמק, !ס נמן סמ'כף ומוכן . !סס !ייך 6ומס נימ1 ם פמק5 !ס !'מן מ6מ1 מגקסח)ו6מ

 וסנס . !ס 1ס!גס גפמק6 1!קמס . 16מס 'נימו סמגפ!ס !מטרת !'!ך סמ:)ס טמסכ5'וס
 )לת סי' ורפו5מס ממכו)ומ.סט סכן . סוס כרכר מ16ר נהקנ16 סמס סס.1סרוס6'ס
טנמו ור5י סמטו 1ג5סר וו)ר טס סמ) גו5ס גוגפ ווק כ)וס טססס )5 כ51מ 1ג6ס0 .כוטי)
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 97ידפנחםיאכית

 ~י"ע מקאמינקע יצוק"ל שמואל ר' רבינו הקדוש הגאוןמאא"ו
 הוא ווה . כל,ם השיגו יא שעדייןלהראות יותר יהשיג תם א יעוור שהשי"תעצמם

 נכתגים 1ע"כ . שיריים בישון שירהבהי' "אשירה" יאמר" "ויאמרו שירה.ויאמרועוד

 שעתידין יהראות ויבינד ארית השירותכי "ד' אמרי שבסוף עד . עתיד ~שוןהכי
 עי3. . הוה השירה עי ף ס ולה יאברעוד לעוים שתמיד היינ1 . ועד יעויםימיך"
 ועכי"אן זי"ע והטהורים. הקד1שיםדבריו . נלך ד' 1לא יכלך" "ד' רק יחמרוועד

 ,יב
 . מקאמ,נקע ,עיק"ישמואל ר' הקדוש הנאון הרכ מאא"ועור
 חלבו א"ר ע"ג( 1' )ברכות יגבראאיתא

 יפסיע אי מביהכ"נ היוצא הו)אא"ר
 ימיפק איא אכרן יא אביי אמר גסהכסיעה
 ו( )הושע שנאמר ימירהס מצוה ימיעלאבי

 והנה . הגמרא עכ'ל ה' את לדעתנרדפה
 ימיתני שייך ן דא בוה המפורשיםדקדקו
 שום הי' שיא בדבר אמרן לא הישוןכאן
 מקום דבכי וה עי גם דכ11נת1 יופרסברא
 אהד אם הוי אמרו לא או שנו יאדיש
 אהר. באוכן גם להפכו ד.כוי מיפראיאמר
 נל רק אמרן יא או שנו לא השנייאמר

 דאמוי בכאן אבי . אחר פן בא ויא והאופן
 איך מביהכנ"ס "היוצא" רש מפ חיבור'

 ונמצץ . "היוצא" בפירוש אנ,ר הלא .גיכ ימיעי על דכוונתו ויומר יטעותיכויים
 מיותרימ למיפק אלא אמר1 לא האיידר~לות
 דנוכי ו'י א ה ואמר .המה

 יומר אפיי,'
 . סוגים בשישה נחלקת דהתורה . כהנתודוה

 אביי חידש ויואת . רשות . מצוהאיסור.
 רש אומר אינו חיבו דר' כיון תאמרדלא
 דימיעיי תחש1ב יא מביהכנ"ס דהיוגאהדין
 ג"כ מצוה לא אך . למירהט איסוראיני

 סמכ;!ה סמטרמ 5מ 1סמור סממווס 1סס,מר )מגרון 1נסטו הס הקוימו הנ.1 הפמק5 1סטנסן
 5והס מ ס'נ הוס ה5יון מן סמק5 11 ומגי5 כיסוויס מוס' "' 5סס 15'1 מנ51סכ5ס
 מגמין מסמטרס סו1מ מ'ן .סגיר 1סס סהיך י6מר 5(' . סמכפ1ס מטרמ 1מוך)י1ך
 ס,ח נפהקמו כימכ 5'11 ס51 כ' ס5וון ומ פק פ1 'טנ1ר 1" ונ,ס . סמס קמס5רכךי
 1טסות ססי:,ר נוטמ ס'ט1ס 1וס 1נ קס 1" ס!" כ' ס7!מ 5מ 1גס ס1,כמס 5מר'כג'ר
 )ר'ך 5.וו וגס .כן

 1המ"ר"
 ומ, . 1)מ'מומ ס(ס מס"ר ס'5 ס51 ג' . סונר 'ווט 115'

 טנור נ:1מון 6והו 1(קנו 1ס(ומר. סו.1 סממקו5'ס הר,פ5'ס 5מרו יך מוס 1ס5יון'ג'ן
 5ת יסכ.ן הממ'1ס ט-ס ג,נקח וקומ' והוס . ט)'ו כפק'ומס 1טסומ 1סס סנט'מ 1ס61וס

 1כ5מס 1מנרון וסעס . מפ!מס ,כ(גזרס . 'מ'רס וכט:רס ומענ.ומ כס'גוס.ס 1וסט,מס
 מטרמ 1מך וה1כס סן!מ 5מ 1ס פחח ומ'כף . כו-1 כפמק5 11 1והנס ק1ו1כסומר
 וסממ'1ס . "מח גס מור ט1 טומומ וח(5ר מנרגומ 5,וס וס1גס המנר'גומ ט'יסמגפ1ס
 ט.ס הקזוס'ס ס"גומ מ גוכ הקנ.ס ממ.ס )פו' 1גממנוו'ס נמפ)ס ג:,יס )נס 6מלכפיך

 ס1גס סגכר וסכ.ן 1סס ס1.גמס 5"ר' רגט'ס 6'וס כטכור ה)ו וסס1מר . םמסהסמוויס
 ג. סוס נננר סרג'סס 61 1:י5 כו'1. מגמון הוימ 5מ מ'כף סגר מור.גומ.כהס

 פמ1ה סו1מ 5ס 1יוט .כון,ס ו6י;ס ו5פ'!ס מי:ך סי' 5ממ מור'גס ט) טמוסגמקוס
 טר גומ סמור ט-י 1מע1ס נמורס 1ס!כק וממוווומ" מפימס 5מ כסמ'מס 6ך . סגור16

 וגמהו1ו'ס גגכ' 1ג'קסס גמס גכ! 1נפקס מס'גרמ ססנ1מ סלג'קס 5ו סד)ממקוס
!ס )סמו"
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פנחם'בבית
 יי"ע מקאמינקע וצוק"ל שמואל ר' רבינ1 הקד1ש הגא1ןמאא.ז

 ר' כי הוא כן דלא אמר לוה רשותרק

 לדין רק דלמיעל לד'נא נחית לאהלבי
 פון למ אלא אמרן לא שנמר וזה'דהיוצא
 למירהט. מצוה רק וא 1 רשוה לא לניולאבל
 באיוה ונת כתוב אח"ב שמצאואמר

 . הגמרא וגת כ וה שאין באמת אך .מכרשים
 לרב'ן דצריך . כך הוא הגמרא כ'ונתוהאמת
 רק אומר הונא רב אמר הלבו שר' והמה
 לביהכג"ס הולכ'ם מק1דם היא , דהיוצאהדין
 הלבו ר' ואם . מביהכנ"ס יוצאיםואח"כ
 דביהכג'ס מהייגה דין ל1מר רווה הונאא"ר
 . לביהכג.ס שניך א'ך לנ1 מר א אינולמה
 . אחר בענין או לרוץ א1 במתינות לילךאם

 מחרץ ולוחת לאביי. קשה שד' הואוזה
 דדין . כלום קשה אינו דבאמת אביילנו

 נררשה הוא מפורש מקרא לביהכנ"סרהליכה
 מצוה למיעל אבל והמל,ה . 1נ1'לדעת
 דאביי היינו . ביחר בולם עוליםלמירהט
 למירהט דמצ1ה הדין לנו יאמראינו

 עמצוה דוה לנו א'מר רקלביהכנ"ס.
 ר"ל רהט" למ ה מצ למיעל "אבלחו(רו ווהי . ה1א רש מפ מקרא לביהכג"ס רהטלמ

 נרדפה הוא רש מפ מקרא למ.רהט""שמצוה
 ולזה . הוא רב בי קרי וזיי . ד, אתלדנת
 רק לחדש הוגא א"ר הלבו לר, צורךאין

 : 1ר1"ק דהי1צאהדין

 יי.ע. בוקאמינקע זצוק"ל הגאוה"ק מזקני נפרא מאמרעור
 יאדימו אם . ילבינו כשלג כשגים חטאיכם לכו א'( )ישעי' אומר ע"ה הנביאישעי'

 לדקדק יש הדבה והנה . יהיו כצמר כתולע יהיו אם , ד' יאמר ונוכחהנא
בפסוק

 וסחמ,!ס . פמס כחמוח גד, גמהכו,ן !ס טס1 סו6ח וסנינס . 1טונס קון 61'ן . כד!ח 6ח)ס
 "מוח 06 ג)) )' 5,גפח י5 רנס.ט . ג6)ס גרגר.ס ג.ס המקוס )"ני ס'מה 6ח!ספוך
 טס ג'מד ו5ה.' כוה קדוס מק1ס 3פס ס5ס6ר !ס'וח ,גין ך 5 !' 1361, !י 16. 5ךגטת.
 גג) מ6וד ר3ס גגג" והרגקס , )הס )' ,ס ס"ג1ח מס . הקזוק.ס 1ה6חהוחס5נ1ח
 הרנ'סס ופח"יס וח.כן. 15נ'ס מ6'ן סקדר'נס ט) ונפיס 5וחה ט131 גומ1ה.' 6סר טדג1מוחי'
 5הד ה'ק גנ:וה וטומר . פטס סס5'ר ר5קה ט.נ" 5ח 1גספקחס . 15חס מק.ן 5מדס"'ס
 סחדטי . מפ: ס1)'5ך 6נ, !מ'וח. סג'ס !ך יפ 1טיר . כג"ן חמוח !5 . חח"ר5 6! כח' .)ס 5),י סוס 1ס5ימ . ספר 6,וה 1ר1ט1 סמק 1."מו . ר6סו טן מ)גוס 1גמר מ!ך גפנ'ח6ר1
 ס6הס 1)5סר המיך דוד טיי. ט'ניס 3ג!'ין מחג'ס סס'סוד.ס 1ק ה61 5ני . 6נ'מ'

 גט!%' ג6ח' !ו:ה . מ!י. 'י51,' ס1, מהיגתך סחק1ר .מנגדיי
 1!ס51'יך !ך )ס1ם'י

 ס1ס. סו)ח 5ח )ס .פחמ טינ.'. גננר קמן דיח 1סנס ר5הס ופה5וס )ס. 1סר5סההסי'ס 05 1רוטוח.1 מחקח וס1)'6 כן. סחסן,ס )ך מריס הרינ' המ!ך ד1ד ס"נ' וסס.מן .מפס
 ג'חס. 5נ) קכ'6 ר5חה !סו!ח מטגר ר;)" כף 5ח גסורגס ו,ו.ו . !כ.מך !גי !ס51מר

 ר'ר הקו1ס 1.56 סיפר סוסוסס.פור
 ס61%י

 5:הגן ט.ו ומ"ס וי.ט. וי.) מק"ק.נקט
 ס" סקרוס ור;.' . ו'ן 6ווי6. כקזוס ,סנ"ון הנוו)'ס פס דס' גמג61ר 1.ן סקו1:רש.. מנ:וי סי' 1.! וסן5.ס כן. 5מר נן ו-) סר6.ס מנגדי 6נמנ1 ;ך ט.ס. סמ)ך ד1דמנ1ט
 סקווס רג'נ1 נגו ס" סכ:ו!ר 'ומנן 1ר' . ט"ס ססנד)ר .1מ1ן ר' ה"!ק. ההנ6מנגד'
ס3פ 3נמר" מסיי סקד1ס ור3'נ1 . הנ.) כגוו),ס כס גס' 1ס ג!  גמג51ר . המס:.והסמסור
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%מופנחםיכבית  

 וי.ע מאמינקע זשוק.ל שטואל ר' רבינו הקדוש הגאוןמאא'ז
 יהיו אם לכתוב או מהן באחת ריהזא

 לכתוב או ילבינו. כשלג כשניםחטאיכם
 הכזל כפולים. רבד'ם בתנך שנמצאמקום בכי ר( . יהיו כצמר כתלע יארימואם
 בכאן אבל . הראשון על יותרמירה
 שלג הלא כי . יותר מפורש בהרישאהלא
 )שב,עות ז-ל כמאמרם מצמר ביותרלבן
 כשלג עזה בהרת מקומות ובכמה ע-ב(ח'

 ועיין לבן. כצמר שאת כסיר להשני'
 . מקומות ועור שם בשבועות ע"שברש-י
 נקרא ולפיכך מצמר ביותר לבן הוארשלג
 הוא כי משלג מעט גבוה הוא כישאת
 מן גבוה רברהשחור 1כל השיג מןשחור
 לבנים ריהי שאמר כיין וא"כ .הלבן
 יש רהרי כצמר לבנים ריהי' מכש-ככשלג
 אם רהסיפא ונמצא . מנת מאתיםבכלל

יארימו
 ס'טי פ'ג . יי,י כיגימ, מ"טך מי1י י"0' י-' ו",( )סימ

 ס.') י).) הקי,ק 5"',

 הקיוס 3אא"זט,(
 ונור"

 5ח'01 וסנ' . 5מיס ססס פיר ה.' טק,מ'1קע ו)וק.ן )ג' ר'ר
 יוסף ר'ל המטירס0 הקרוס הנ"1ן סרג ה" הכ;'רה 5מ,ת0 כט)וניסס

 כפ1)ס 1"פ הקיוס הכפס'ע רכ'1ו 1מפדס0 ;5סר וה1ס . 1,.פ מק"מ'נקפ1)יק.)
 סרכ ג.סו וכן ה"ח.ס 1.מר ה1'). הקיוס 1.56 קיסו כ)) )סמרכק 1ס0יסףכר"ס11ה
 . קיסו ג)) ,סמרכק גו)ס ;סמוטטו מק 1מן ו5מר . ממ)מ.ריו פור היי ," י1.)הקיוס
 וה1ס - מק"מ'1קע 1),ק', הוקן סמן") ר.ר פ)'ון סקיוס הרכ רו'ו ה.ס 5מד 5ממ)גן

 כ"ומיו 5יפן כסוס ר)ה ,5 והו5 . מוה)גו פי סירכרו הקןוס'ס )ס5מ'0 ו5מר . 6י!1 ימיכק הו5 סגס מ5ד ר)ס סקן1סהגפס.ט
 סהו"

 סגטס'ע סמ'ןס סמיס )וסייך ,ר5
 פ) מ,ט) ה;') הקןוס ד1'1 ס" ו"1 ,ק"ן'1ק5. סקן1ם הכפס.ט ג5 "ממ וסעס .ג.ןופ
 ופ1ס . ממ!'1 מ.כף 'הרפ, 5י'י ימרכק סג"ס )1 )5מ,י סקיוס סנעס'ט וס)מ ןו'פרק
 כןפו5י(1. 1)5 כו )" רו): ס5'נ1 הנ.) הקיוסרויו

"1:1 
 ס'רפש גהס"מ גטומ

 ,ר6 ססו5 "מיי )1 'מיגק וה גסג', ו;, . כגך נוס מ'כף !" 051 כיטן51ומו
 11מרפ5 מס ,מן 1טגר . )ורגי 0קיוס הגפס.ס ו1ספ . ה1: ההדסמהליך
 ).. )"מר וס,מ . )ק,ט'נקע כקרוס סגטט.ט ג5 וטוג ס1'). כקיוירו'1
 פ1" סו0 ג)' וכרור'ס וכ'0 ס0 כקרוסס 1עכוימו ס!ו ומפיס מ,רה סכן 'ודפסה'5
 6מ ,גרק ,גפ ססו5 'ג.טומ 1;מס . ממסגה ".וס )1 יס גמ;!מו "' גמקו0 רק .מ'1

 . גמן)ס מק01 וג5'1ס סממסכס מס'מ הקיוס הנטס'ט ו"מר ,;ין 1"'11 סו"מסממסגק
 הפ!מו 1כעמ י15. 05 5י.ו ,מיכק 05 מ;וכס 'מן המפ)ס ק5מל "טר . ס1ס הלכלס1', סקווס ,ד1'1 ו;ס"מיו . ה61מ ק:1חסכה ממנו ומ)ך . 5ממ ;וו1ס ס'מסוג פ)ס )1ו1מן
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פנחםיגב*ת
 י"ע מקאמינקע ,צ,ק"ל שמואל ר' רבינו הקדוש הגא1ןטאא"ז

 עוונותיו על מתתרט באם אפיליוהשנית
 אם ג'ן חילוק יש ג"כ . תש1בהועושה
 אם לבין בצנעא עבירה על תשובהעשה
 כשעושה כי בפרהסי' עבירת על תשובהעושה
 את מזכה הוא בצנעא עבירה עלתשובה
 שמקורם יורע איש שום אין הלא כ'הרב'ם
 א"ע מסגף א שה וכשיואים . רה עבעבר
 נה בכו ומתפלל גדו?ה בהתמרהולימד
 א:שימ איי מאור. ת במצ ומרקדק רהיונ

 . כמיהו ג"כ לצשות ממעשיי לימך'םאחרים
והרי

 ו)" ס:עג'ע )1 סס)ח ה,,ת הגווגהחס3
 5ך . )וטט 1גחסע) . ה,"ן היחסגה ), ס.,

 סן3.ט 5,)י . ט)'ון קן,ס ססו5 מוגרח 5';ו ו,ת נסנ') סנס )ו )ע:1ת ו5מר . 5-עהמ1'ק
 . )' ים 5חת טלס ט1ר 5תר . סקו1ם הכעס'ט ו"ו גסט1ט 1סנ: 6)י1 יתו3ק )5ו"-כ - מהס3ות סי1רט.ס ס גוו) מ,";'ס יס י. ה61ת מסמיק3ה )ו 15מל ה1ה וסמ!6ך מ)5ך5'1ס
 ")'ו6קר1

 ס:1"
 . נ.וו ק-ו 'פו) ט)6 סכעק-ט מן 15תו ס,,') מסקי'ת 'וס נג! ;וכקן

 ונמדומ:י נע)מ1. )גקנ'ה רק סרף ע-י ו!" מ,"ך ט-. )5 טו)י 5':ו הו"חוגחן!ה
 ר1-1 ויה נסתיט ו5ה "רפ 5;. ת;'.ן ג' 6!י 1יסוכק ט!יו .פט1! הוסססרכר
 . "!'1 וההרנק הקווס הגטס'ט 6) ו,רן . הו3'- ."'ה נק,) 1עק . ה;-) ,ן-)הקווק
 הקו1ס'ס ה5ח'ס 5,) סקו1ם ה3עס-ט נ6 ס.' והי5ה 15 1מג. ת!מין'ו מנו1)י1נטסס

 טק,ס נק6ט.נק5 מפורכס ס'וס וטר במוס1 חירס תר' כחווס 6' כטס)ק6ט.נק6
 , ח1וס נ:) 5,!ס נו5ו נעת . ו'-ט סנעס'ט סקווק ר3';ו סח";סן ק:ססוירס

 ,!יק') יוסף ר-ר סקווס הנ5ון ן4ן-ןיח(
 )וק",'נק"

 6חל מה ומן נ-מ ס:') 5ח1תס ונטורה . גנ') ו,') הקווס.ס ס"ח.סי, הכגירס 5הוחט 3ע) ה,' ס:')
 גי סמנ" 6תוחס ט! יפה'ן רק 5חרס ,קח ק!" ו,.ע סכעק-ט ר13 ט,'1 1י.וסח"1נחס
 1סו6 ס;'ס גמ: )סמח.ן ,ויך ס:1, 1)') הקו1ס ר,-1 )1 ו5חר . קט:ה ע'ןסיחס
 טמו ס'ה" . )1ס ט,: )1 ס.ס . ו"ע הכטס.ט הקו1ס רכ1 )ו ו6מל סרהור )1"'1ס'ר5

 ,ק'יס סרסור. סוס )ו יסי' )" 1ס1ג כחורו סס:: ג! 1י).ן 6חת טנס חו5ג,11ס5
 גמס ו"חו סגטס,ט ס) כחללו חמ'מס ס:ה סנעס-ט רנו טחו 1.!ן ה:.) סקו1קי1'ו
 1..ט . ס:-) 1י'י הקךיס'ס ה"ח.ס ס) נ'סס ס'כ 1נטסס . סס;.' 6חותם גס"סנ'ס

 .וט;,-י
 סמו5! ל,ר הקווס ~וא"ז'ט(

 :וק,::';ק"
 סקווק המנ'ן ס! :וח)מ'ן. ס" ה;') וי-)

 ון5יר ק-) 1! ::מעוך.טס ס:וו) סתנ.ר ס) ת!מ.רו ס.י ס:'5 וליק.)מסס.ל;וכ
 '!חק )1י ר-ר ה;1ר6 הס-ף הקז1ס 1-56 ס) ח)מ.י1 :עס: . ס;-) הקווס רכ1פע'רת
 ס;ול5ס וקו1סתו סן,'מס וין'סקו נ,ו;ה' מ!נר וה;, )1'. קווסח כט! מבלו'טסוכ1,1ק-)
 ג)י )ו מג,",ס הי' ו5ס . 3ווהק סהפ,נס וסו5 )ו ס;ת;1 מ: ג) )ע;י'ס ח,ק ממק .ו"ת )ה6ל ג6פטל. ס6ין נר1! ירק: כע! נס סי' . ס:') ו,יק.! ס,ן,! ר'י סקיום 1-55ס)

כמף

 ואינו מיותר יהע כצמר כתויעיארימו
  וימדנו: בא ומה מ1ה. הכונהמבן
 רכ'1נת הנ"י וצ"י היא'ה"ק אא"יואמר

 החייוק יג- ירמו שבא הואהפס1ק
 יבין ר'ל בצנעא עבירה בין שישוהה(רש
 בפרהסי.עכירה

 גרע בפרהסי' רעבירה . ר'י
 בעת אחד , דברים בשנ' בצנעאמצבירה
 עבירה עובר ראם ר"י ההטאעשיית
 הרעים, 1 ממעש ח",' יימ,ר ם יכויראחרים ר,י ג"כ הרבים את מכשיי עודבפרהסי'
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 זישופנחםיגבית
 ד-ע מאמ'נקע וצוק-ל שמואל ר' רבינו הקדוש הגאוןטאא-ו

 . דברים בשני בערהס.' מעבירה גרעבפרהסי'
 בעת האחו . ר-י החטא ית עש  געתאחו

 : התשובהעשיית
 את לאדם בכח אינו אנליודע בעצמי א ה יבש ובר הוא -שנים.דה13ק
 שיכול לח דבר הוא דמו לע ת אבל .אהרים
 הוא שלג וגם . ג-כ אחרים את לארםאף
 שף זלרחוץ ללכן אף בכחו שיש לחדבר
 שמעגיריס מיס כמו ג-כ שחריםאת

הלכלוך
 יפטס . ומפורסס כ'ז,מ 1מנ"ם. ות1קס ממוח מ1.סס 0111 3מטכון ,נחנס וכדומ0גסף
 סן3'ס ס6נס'ס 11 סניחנ'ס סמעוח כגס מוס: מווט . ממקור3'1 6קן "וחו ס16"חח

 ו1וס וחפ','1 כ1יו ממסכן סטון %6 613ח 1ו יי 611 1טנ"ס סכ1 מה1ק "1'1סנוספ'ס
 1פי וס ס"'ן וגרומיס וחהתיס נג)'ס טסחמטיס וכ'כ וסו6 . 1מנ"ס ונוחניס מטוחי1י0ס
 ו,וק'1. מטסיקוכ 0מג'ן סקרוס ורכ' מור' 5ל1 ר6'חי י3ר.ס סני 11 ומנס .כנורו
 ק3טחי 36רך סוינ6 כו סנס . 013'1 1גס 1ספר וסחח'1 . כך חחנסג "נ' 61הו3ט3ור
 מ3ו6ר )"סר כרט.וני. ט01 5הח ופעס ' סנ.1 סקווס רכינו ס1 מורסו כג'ח 11מון15ח'
 5תן יוס 36ט1 1ו6ח סססק. 13י סהסיס ג1 1ומר סו6 גוו) סן3ר - יר6'סכספרי
 סחה3'ס כ1 "גמור 0יוס כ1 3מפך סכון6י כוטחי וסמרח. . חס1יס וי6מר 1.מווישיטורי
 סח.6ח' סחפ,ס "חר וח'כף . סר5סין סמנין מס וכחפן)חי ססכס 3כוקר ממטח.וממוח.
 טור )ומר 1י סי' מרכ )פגוס וכפיגיט . ספסק כ1י 0יוס כ1 61מרחי . חס1.ס)ומר

 סתס1'ס כ1 6גמול ססי-ח סכטור מ6י כ31י וסמחח' . הגמר מן קפ'ט1יךכטסרס
 : 0פסק13'

 כקוומ סרכי )י ו6מר סנ.). סקרוס רני ס1 סמסמס 31יסמ'ו נכנס פה6וטוהנה
 . קפיט1יך 6יו0 לנמור 1י ש סטוד כ316ט )ו וסר6סי . 16'1 )כו6 6וחיקור6

 סרכ 5סר 1י ו6מר הג'1. סמסמפ כפעס מון נכגס רנט'ס 6'וס וגמנור מסס.65.1
 מ6מירת 61פס.ק 6).ו. 6כו6 זמין סח'כף 1י 1ומר ו,'וסו כסקפ~ס מ)יו גטרקקווס
 י סקרופ רכ' )כיס ח.גף ונכנסח' סחס"ס ת6מירח יפסקחי ו6ח כסמפי , כמחסססויס
 0חחי1 סקווס רכ' וסנס . טסוח "וכ) מס 6ך . 1ר'ק ס.' יג'מוח' סכ1 . ווי מ1י סי'ו1כי
 1רכר יו יט נחון מנ'ן 6'זס . כ,ג מ1י מקן'ן טסו6 וס מס )ופח מחייס עמרח'ו6נ. . סר6סין כספטס ס1י סמסמס "וחך כסקר6 "1' נכנסח 1" )מס . כ,ס'1 כקו) ט1ילגמור
 הקרוס סר3' 11"סר . פרוט'ס "'וכ 11 ,ר'ך פס'ו 6חן 6'ס 6ניו ס63 ונוועח'6ח'
 וסחה!ח' ס"1ס. ספרוט'ס מ3,רו ס66ס.ף 6וח' קר6 611ח 11. 1'חן מס 5ו 11 ס")6

 סס'מורי 6ח ו3ט1חי סיוס כ1 ס'גמח' סיגימוח מכ1 11 וספרחי . סקווס רכ. "ח)פ'יס
 סערחי סנ'1 סמבמס 16ח' סקר6 3מת 511בר . ההס,.ס כ1 ס"גמור כן, ס'ום ס1י1'מוד
 סקווס ר3' 1י ומנס חינף נננסח. 61 1ו"ח סחס1'ס י1 "גמור סטס חנ' סגמורגןטחי
 1ן:11ח חסייס 16מר ס"חס 3"ננטך 11 גסר6.ח 1י 6מר ס1. סכמסחס ס31ר גנ .כוס'1
 מחסורו רי 1מנ' 1יחן "1 הס1'ס 1ומר 06 טוכ יוהר מס 6ג1 6,' ח'כנס סגקהגמור)ו

ס61

 עושה שהוא ר"ל . למד זה באלהרי
 ב" -וגמצא . עוונותיו על לעצמותשובה
 . הטוכים במעשש עושים אחרים שגםללמד"
 רה עכ על בה תש עושה אסטשא-כ
 כ- בתשובתו. הרבים את מזכה איגו .בפרהסי'

 אחד וכי . שעשה מהעבירה י,דעיםהלא
 עשה הלא תשובה לעשות לו מחאומר
 אני אבל תשובה לעשות לו צריךעבירה
 דהעבירה ונטצא . העבירה עשיתי לאהלא
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פנחםיגנניועב8
 ע זי מקאמינקע זצ1ק-ל שמואל ר' רבינו הקדוש הגאוןמאא-ז

 הוא . יבש רבר "וא צמר אבל .~כלוך
 את ללבן בכחו אין אבל לבןבעצמו
 -אם הכתוב לנו שטרמו ווהואחרים.

 חטאיכםיהיי
 כשנים-

 יהיו ראם ריל
 יכולים אינם רייורים בצנעה היבירותח-ו

 רהוא -שנים" כמו מעשיהם מןללמור
 . אחרים את לטרם בכחו שאין יבשרבר

 אותם יעוור השי-ת אם ילבינו"-כשלג
 יהי' עור . כראוי תשובה עושיםויהיו
 שיש עלג כש . כנ"ל הרבים אתמוכים

 אחרים. את יוד ולרחוץ ללבןבכחו
 רוה העב דיהיו ר"ל "יארימו" אםאבל

 את מכשילים יהי' שעוד . ח-ו ,בפרהס
 ממעשיהם ר ללמ ח"ו יוכלו שאחרים .הרבים
 לאדם פעולה ברמו שיש כתולעהרעים
 ברבר חסר,ן עור יש אזי אחרים.את
 א-נם . כראוי בה תש יעשו אפילוראם

 בזה. הרבים אה ממוכים להיותיכולים
 שעשו מהעבירות יורע אחר נלדהלא
 הלצ כי תשובה לעשות לו ומה .ר-ל

הוא

 ר"פ 1גגנ ר5ס.ס וגמה גמס נהס ס'ס גסמ.ס מן5ג'ס סיס גמררס ס5ימ5 'רטמהנ5
 מקןס.ן 1ניון נסון וגגן נסונומ 15ף והם ים וסן פ0 וגגנ . ס.1מ 5נף וכס .סוי5ס

 ר5ס.מ סק7וס 7גס' . סקגיה נממי0 נסל 1מסגלומ ס.לומ 1גמס גמס 51ומל'ס1מסכמ.ן
 . סנך נהמהנ'ס ן ול ס5ס 61 5ס"יך 51.ג . כמררם 5'מ5 גך סמררס[ וס מוג5מגמה
 טס סגג) גגר ו: 'רטח סנ5 כי . גוה טו'ן נסגינ 5והך קול5 6נ' גי )סג.ן נךס" סן* סן' כמ(מס 5ומך גסקר5 61'ג . מנ"ך 1ן5 5מס מוגנ . )'כ1רי ט1גס נט(ומ5ך
 5מפ . הילף ננגמ נגן' י3ך מן"ך 5יך 51.ג ג5!ה מט)ייו'ס הו6 ןך קור5ס5ג,
 ו"הנ1ס. גוגט,ם טוסק ג5)1 גמ6רו.) . מ5ו נוונ רגר ה61 מה).ס ס6מ.ימ סרכר)ג1ן
 מורמן ה51מ נטמ 05 5כן . )'סור' טוכס 5'וס ופסוס סו"מ גטמ מ1רמן 5י1 5ט ר1ק5 1ה351ן
 'גונ מסן'ס 6מירמ גי מהן'ס מ5מ'רמ גוונ יומל 1סו . ו'סורי טו3ס 5יול נט(ומס,ריך
 . 6וי כקרוס רכ' ס) טג'נ . מנ5ך ון5 5מס מ1גן ניס1רי טוכס 1וטסוס . גיגמן6ך

 : 5לרוסו
 5חמ )גומ סי' הקרוס ורג' . ה)') הקוום 1רני מ1רי 6,) ר5'מי 5מן רנררפןןי

 הומגיס נוכן כט1ג ירטסי כמיכן והגס . מ5ר מונג'מ טס.מס סניס מסט כגנןקטגס
 וי1ס מסגמ וסן ממון כן . כן'ו0 חומו' והן ס'וס מומו' סן . גגם ט1ס0 סקר1ס סלכ,מ0
 ס.'גו . כומן ג1ס טוסס ס510 מס .רעמ, סן5 טור הי' 5מר ומן 5ך . הוור6'ס 1.מיט31
 גויסמו וג'ן 0מססקמ הסטורה י5לר מסמק1ס 3'6מו 3'ן סטרג קורם הגפ1ריס ,וםנטרג
 ונ5סר גומן. 13ס ט1סה כרג. מ0 נ'רע ג'7' טור טומה נ5 . וררי גן י1מר לדרסוי3'מ
 סטס גמגוון 5גנמ, . הקירס טגוומו ור5ומ סקווס רגי ",, ניג הומן 013 וס.וחר,'מי
 מ0ר מ.ם ר,חי ווומס . והמקוה מהרה וה,גמ' . נוטט גמ1קרס סמפסקמ גסעוו60ממ
 סקרוס ר3' וג" רגט'ס 5'וה 1לכ'מ' סקרום ורג' מכר 1ר,מ' . יויג גנן. ון3סמ. .נ3'מי
 נגסס . גוס1נ 3נ'1 5מ נכרך וכססממ., 15 טוסס סס51 מה ור5'מ. יויו ורלן קוספ0מ
 טכולס גמס!ס ממ5מן 5'11 מה מסוי !1 ומ5מר רגה 3ג" וגגמה יוין וגרמ51ן'ו
 5')1 וטכורה ,י1 טן נ1ומע'ס 5מריס 5:ס'ס סן5 . גקרג סן'מה רס51: הס,.מ ו0ס.סומ
 ו5מל . הפן:ומ מ5'ן מ5ר גגג,' וכרכמס ,:הנמס ר,ח: ו" ס'5 5ך . קס'-מ וה ר'ט, 1גור5י 3וטמס מפ1ן ס!5 וגס טן ור'גר 5ומה נ'מס וסו6 . גו1ם סם"מ 5,, ופטוןרו,ת
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 88יזפנחםעבית

 וי'ע מאמיבקע וצוק"י שמואל ר' רבינו הקרוש הגאוןטאא'1
 ופתורצים בהוגן הפסוק דברי ם ועול יהיו כצמר ווהו . העבירה עשה לאיא
 ו"א. הפלא והוא וש"ל. הדקדוקים בי יהי' יא ולאחרים בעצמם. הםר"ל
 : יעסי"א זי"ע ודו"ק. תשובה. ת יעש התעוררותשום

ייא
* 

 : וי'ע יצקלי"ה מקאמינקע שמואל ר' הצריק הג*ה"ק טוקני מאמרעור
 בי א"ע מתיישב אך גוטרתי". לאשלי לא שלי ברמי הברמים את נשרהשמוני

 העונש לי מגיע ולבן נוטרתי לא שליש"ברמי מאוד ושפל מאוד עניו באמת ה1אהיור לפי הברמים אן נוטרה שמוני וה מטני ומנהיג דהצדיק היינו .טטרתי
 אח טטרה שמ1גי באם כי ה1א והעונש .הוה שרבים מה כלל מבין ואינו עצמובעיני
 כי נוטרתי לא שלי ברמי שובהברטים ש"שמוני וה מהו שמתפלא ווהו . אליובאים
 וזוגימ בעניגים אותי מטרייים יהי'הרבים "כרמי שעוד אהרי הברמ'ם" אתנוטרה

ויא
 ני מנ"ת, מסרס סתתרפ6 ססיית 5ננ ס6פצ1נ ר,נס 6תס 5ס כת' סקרוט. רג'3ס

 גוי ס'וס נך סכי6 ססמ,יט סחוס סמנכ1ס 5ת גטת ססנכ1ס . נך 6ומר ס6נ' ס1ססוכל
 נ6סל וס'6 . גר6וי סונמתך ס61ת ססמנגוס 6'ך ,ר6ס סמ61נ ר' סנוגח' ת)מ'ן'סגט
 כסנס. . מ6ן חונס 6)' % סת3גוס כג)נ ני ימס . ,ק')' 6דו)י נ1 6מרס מ1תגמתס,תס
 . ג6)ס וכריס כרט,1נ' )ס'וח 5פסר 6'ך . מנכוס נ)כוס נוס מ1גסר סומן גטחס6ט
 כון6' . כחפ)ס וחח"מן חרנס 5ך סמם ס'טכ '1וט ו5ני . 3פנינ1 כ6 סקווק יוס .ס)6
 נלכרי חנ"ח ס6ס 6חח פעס ,ך 6מ,". סנ6 . סקו1ס לכ' כס 1גטר . חפנחך ו'.קכנ
 1נכסס יחורס מסר רנחס ס6נס סוגרי0 5ח ;סמטס . )15 . נ15 061 טכורך 5חפ,)6נ0

 . סזס סתנכ1ס סנ6ס 6'ך )6 ל5ס ל כזס סקרוס רכ, לי ו6מל . )פ),ו וכ6תססמ)כוס
 חפר פ)ונ' סח"ט 1גס . ס11'ס מגפ' מ6ן מוטט כמח'1 5וחס קנו ג.ג ססח1רס1מח'ר
 ג! . סו6 גמ1ר ויע1ח סגלוניס סחי'ט'ס כין "וחו חוקכ'ס 5,)0 וסטונס . ס'ט'כ6וחו

 ססמ)ג,ס 6'ך נ6 ול6ס . גמ1סו נספור 'וגנ י6 כחפ'לס וכק' גוו) סי1חל סח"לס%
 )לכר'ו נססג'ס סקווט לכי סרנ1ן וגקרטחי . וכרי גנ'ס . ת"מר מס . סונמחסס~ס
 סנו סגנסח נכ,ח מסלס סלך ו6ח. יא! 1גסח,מו . מ5ן טוכ סס61 ג'ג 6מרח, ,6)ס
 חכש ס6')ך ,לטח' , 3י 6מר סניגחו 1כטח , גמ31ן סרכט 6נסיס יכי5חו ח.ג1סס0
 מפלפ ס6נ' , כני תוט . סטטס נך 6ומר סמ,כ1ס. געת ננכוס נס ס6מרחי סטנ'ןזס

 ום3 חסחס גמסורס וחיס ח6ג) כמ)ח פח . חורס ס) ורגס סי5 גך 5כוח. כמגושמסנס
 סט)י; 5ך . 4טר חיי 'ח" ס6רן טנ ויטן כמסורס ומ'ס כמנח. פח 6וגנ ס5ס מ1כןחמ',6 חמ" נער 1ח" )מיחני ני נמס וקסס . וג1' טמנ 6חס וכחו;ס חמי' נטר וחי, חיסןס6רן

 . גך ו6ומרמ . נ)פסי)ו טנ'מ1ח נק)1ס סורך ג'נר 6וח)ו מ)תרח ס61ח רסמסנס . גןסו"
 )כל 1מנח כמיס 'סחפק טנ'סס "סן וגסחוח גר'ס נו 61'ן ט1כ'ס מ6;)'ס יו 6'ןי6ס
 גר6ו. וס'נס 1סמ" 5ג'נס 3ו ס5'ן גננ ח~ס 'ח"ט3 1נ6 ס"רן טנ ו'סן כמק1רסומ'ס

וטג'1
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פנחםידב'תא
 ז"ש מקאמ-נקא וצוק"ל שמואל ר' רבינו- הקרוש הגאוןטאא'ז

 מהראיי הלא . נוטרתי" לא ומליש"כרמי עם יחשב להיות ופנאי עת ל1 ק"%ח
 במרות עצמי את להטיב אנכי שצריךוהיושר חרפה ממש הלא היתכן אמר ויסוףקונהו..

 מכ"ק ע"כ . הרור למנהיג כראויישרות את נוטרה ש"שמוני אחרי כי . א ה להגר
 : וי"ע ורפח"ח . וצ"ל הגאוה'יק וקני כזאת עוות לו שיהי' אפשר איךהכרמים"

 *כמי

 : הרל יצ'ך מקאמינקא שמואל י"י הקודש הגאון מאא"1 מאמרעור
 מכובר איוה פ"רן )אבות במשנהאיתא

 וכו' שנאמר הבריות אתהמכבר
 איוהו לשונו 11ה . ברטנורה הרבוכתב
 הללו טובים רברים ששלשה לפימכובר

 והעושר והנבורה החכמה שהם לעילשנוכרי
 אלקים בעיני מעצמו נכבר הוא בהםהזוכה
 בעבירם יכברוהו יא הבריות אם ואףוארם
 בו שיש מי ואמר לזה החגא חיברלכך

 יעשה מה מעצמו נכבר והוא הללוהמרות
 הבריות את יכבר מאחרים טכוברויהא
 וחסר מקשה כילו הזה והמאמר .עכייל

 שהחכמה בתחלה שאמר וה מה א( .הבנה
 מעצמו נכבר הוא בהם הזוכה והעושרוהגבורה
 רברים שהם משמע וארם 1.לק,םבעיני
 וכחב רכריו סתר ואח"כ כבור להשיגסגוליים
 גם סתר ואח"כ יכבדוהו יא הבריות אםואף
 ושוב מעצמו נכבר והוא וכתב איורבריו
 יעשה מה ואמר הנ"ל רבריו גםסתר
 רבריו סותר נמצא מאחרים בר מכויהא
 "מעצמו" פירוש וה מה בן . פעמיםאיוה
 שאמר וה מה ר( . "בעבורם" הישון מהוג(

 מאחרים רק הוא בבור ויאמאחרים

 ג1טר טסי6 ח.~מ 6'~ס .ר5ס ט6ס ר'1 לטר וח.י 515 לגר. סוס סרגר ד' 51ופג'1
 סן וגרוט פחומ 6דס 15 גו~1 6וס טיסי'. 5יך יסי' . מ0" 516 0ח" 0קרי 15חת"
 סק1'ס ו5פ" טמ6'ס סן טג~ל.ס סן . ושפומ ומ.ומ. . גסמומ ו"פ" . יטוו. 5'11 סן .יס~וי

 מן 1סו1'15 11 1ט11ר כ6וס מ0ו.כ גלער סס 16ו מג1 ט5חר 5רס רו6ס 05 .ורמט'ס
 כ0פמט . גוס'ל סקוופ רנ' וסייס . גחו מגפי 3יופר ו5פי' : טיוג1 מס גג1 . סוסכ1טר
 גי 'וטמ' ג6סר 5111מ . פמיר 1ס~סר כ6רס 1ר'ך ס~ס וכרכר . ס.סוומ ט.קי וסו .3גי
 קווס ימ'ס גמס כ'מי 5:ט' ט1 גממגוון פקומ. 6111מ פן.'. גטגור מ5ו ט1וגסס'5
 קקיוס .וטמי גי . גפור יוס טר3 כיוס סמ131ט 0'3'5 1סמ.יט ו1ו.מ' . מ31וט 1ס1.קמ
 ורמומי . מ5ו ג"ס טכ.6 ו5מרמי . ספ1גוט ספנ3וט 1ס ו1ו.מי . מ6ו ט1ו3ס מכי'טרג
 מוח:מפ סס'5 ו5ף . 13טרס רגט.ס 5י~ס 0מטגמ 3גד' סן1ממס. סמ31וס טמ6ר סמ5מרלך

 1.פס נ6ס פסמ1גוס 1ס ם5ומר כטמ 6חד'ס רגטיס נחמ ומסגט קטנס ס'5 .טג"ו
 מרחט ":י ~ס ~מפנ. , כקרוט רג' 115 טר"ימ. ר3ריס ססנ' וכו . גר5ויוסו1מהס

 . 'ג)מ, מגפ' 'ו0ר טור מחסויס רי 1סס 1'מן . סרוח :ג' סטנ,יס ט1כ'ג
 : וטגי'16'.ט

 1)6פר ג1וס. 1סס :חן )5 ס,ס וגפטס גמ:סג. כימו 31:י 11 סנק5רסיטימ גמ: מורגו 3י5מו 3טמ ממיד וס:ס . ט13טופ גמס סמס סס.' מורגו כ" 6ממ כחעכ!ג(
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 86יחפנחםמובית

 וי-פ מאמיכקע זציק'ל שמואל ר' רבינו הקחש הגאוןמאא-ז
 להשיג עצות לנ1 וטתן זה מה .ה(

 מקומות בכמה שמצינו מה היפךהכבוד
 שנמצא זה ומה המדומה הכבורל"דהיק

 מצינו כי גם ומה הכבוד על עצותפה
 זו מסכת מעלות שהפליאו ברכותבגמרא
 למיהו' רבעי מאן האי שם שכתבועד

 איך וא"כ ראבות מילי יקייםחסידא
 כבור להשיג סג.לות נותן זובמסכת
 אא"ז הרה"ק ואמר . "1"לעמר"יקו
 בס' מ"ש בהקדם זה לבאר זי"עמהר"ש

 בגמרא עמ"ש בסוף מהרי"ללקוסי
 והקשה עשירים מכבד רב'עירובין
 צריק הי' שכיבד זה אם ממ"נ ע"ז,2ם
 בשביל האם שכיבדו בזה אשמעינןמה

 רשע הי' ואם כהו הורע עשיר גםשהוא

  בשגפ דשע שדם יפבד תר ה איךקשה
 להסתכל אסחו שאמרו בהז"ל מצ'נוכי

 כי כך בזה רהענין הנ"ל בס' שםותירץ י רבים מאמרים וכדומה רשע אדםברמ,ת
  ועשו ל'חורים גד1ל ונשיא עשיר הי'רבי
 הקדוש רבינו והנה ת כיא גדיל כבורלו
 גיא'ת גדנוד שמז מפגי בוה חששז"ל

 גתן ולכן מוה לו להיות שיוכלוהתפאר,ת
 הבול באין עשירים לכבד בזה עצהלעמו
 שעי"ז כדי ע"ה או תורה בן %אאם
 רבי הייט הוא שגם לומר הסבראתבוא
 וחכמתו תורתו בשביל ""1 מכובראינו
 מכבד הוא שגם והראי' עשרו בשבילרק

 "שש מעלץ הסיר ובזה כנ"לעשירים
 הרב רבר' היטב ע,לים ומעתההנ"ל

ברסמרה

 וקוחי ס1גרמס . 16וס סוקמ1 גית ס1רגי טגור וסס סמג'ט 6ח )חגוט נ"1 כחוווו.סגי
 61מלס . מוסיטחו ססג.6 סמטוח )ס מסר י6 ומס 16חו 1ס6וס . ומור1 )'וך ט-סחלג:'ח

 גסמפס . כ)1ס )1 ס6.ן )0 1טגס . )סס סמג'ט סמ1ג "ח )סס ופר1ט ממג'ס ססחנוונ'ס)1
 : גוס.ן וס 1טוס וסס סמג'ט . סמוגוח טס יכ" מס 6'ג י1 6מרס61ח
 נ6וקי מ.1 סיגפ1ל נ16פן 6ך גסף מ6וח גמס "53 נ'גווחי ססי' יו 5י,יהאמת

 תרטיר1מסחיתתת טמר0 . ס6)ס סרגליס כסמטס ט-ס סרגגיח ווקנחי . ר.ן'סר6)

 מ0 מגינס ס6'וך ו"ח מס סנ'). 11'ן סקרוס 66'1 וס 6מר ומ'1 . גו1וחו ס3יוסוו"
 . ח'ו גטיקר גופר ג6)1 ס1לקס מן ט.ן סמטן'ס גן . סי6 טרוגס גמר6 ס)6 6ומרס6נ'
 סגוס גסג') 5ף סי6 מפוח. גסג'1 מ'1 )גפור וס'1ס 'ג1ן 6'ך . גע)מך ח6מרי61'0
 נסג.ן ט6גו,ג . חיו 'טגור 61) 'סרג ווס.1ח נפסות'נ1 6ח ומסור 6נמוו ממ1ינ.סגפסוח

 : 1מג"6 וגי'פ .מטוח
 גחוגוח סי6 טרוגס גמר6 כן6 רג'וו 6מח. פטס 6,מן פ") ממק,יג'1 אחדג5(

 )6 ס'6 61) פן גי:סמל ממימס טחר ומוק 313ר 'ס 6'סור 61.ג . מווק גמ.ןרי'ט(
 רג'41 ממ,ק 1מיוט . 7וגנ1 חטסס )" סוי 6ן גוסון 6מר1 מ1') 57ס 1ממ.ן6"טסס
 ס6ני ג"1רס ר6י' מג5ן 6ורג6 סו'ן 11.ן סקל1ס 1.66 מ'7 וו 1טוס . )ו ס'ס מססגן
 ג)ס1ן ח1.ן 6מרו ומס י7ק7ק יס סן6 ג' . מחומס י1חר נוחן ס6נ' וגנג1ן גר6ייטוקס
 6ך מומס ט7 71קס ס'טור 16 ממומס יוחר יחן י6 71קס סוומן וומר וסס סי' סמגוגוזס

 51ין ט1נ וטס0 מלט סור 1מקייס . גמ7וחיו סס)ס מ16ס מ7גריס סמ,.) סו6ס6מח
 מ1וס סכו6 71קס מ)1ח וק"ס מוגרמ ססו6 רק . גס1וקס ט1מ1 6ח וג1'ן יווחון

 'ג1גו י6 וגוג1 ר11ס 06 ס6ף וגג1ן ס'טור חו.) ו,ח:'ס ס6'ס י1: . מ1ווןמכתל'.ג
 גס1דק0 )ו וומון וססט.ס פוג1ח ופן" ונלוי חסר 6'ס . כ,וגי 6'ח 6ך )ומומפיוחר

ס)י
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פנחםמובית
 ד'ע מקאמינקא ~ציק-ל שמואל ר' רביגז הקיוע "נאוןמ81יו

 דכרים שג' לפי פ-רושה וזה הנ-לברפנורה
 מעצמו נכבר א " בהמ ההכה כו'חלל1
 להכבור סיבות הם עצמם אט ת וגוד,פי'

 המעלות בו שיש מי העולש מדרך כנכ5דבן
 ישאול ל1 ם צריכ הכל הכמה למשלדפ4ל1
 בעת לזה צריכים הכל גבורה וכן עיהפ*ט
 אלו דברים ופמילא . עושר וכןהצויך
 נכבד הוא פ'רוש וזה לאדם כבודג,רמים
 ות הבר אם ואף עצמם מהמרות פי'מעצמו
 יא אם אפי' פי' "5עברם" יכבדוה.לא
 "בעבירט" כבור ל1 יתע ולא אותוי5בד.
 סתם רק מהמע5'ת הנמשך התועלמבעבור
 שיש ייי סג עניין לרוב כבור יויהלקו
 סתס. כבור לו יחיקו ולכן איובדברים
 המיות בו שיש מי ואמר התנא ורברל5ך
 עתנ-ם שאנשים פי' מעצמו נכבר והואהילו
 לחוש צריך הארם הלא אבל כבורל1

 ויהא יעשה ~מה ח"ו והתפארותלכבור
 שלא יחפש עצה איזה פי, "מאחרים"מכובר
 ותורתו חכמתו בשביל מכובר שהואיראה
 שעשה הקייש" "רבינו אצל מ"שכענין
 רוצה שאינו והארם כנ"י לוהסגויות
 ויהא יעשה מה תורתו בכבור ח"ויפוגם
 אהרים רהים בשביי פי' סאהריםמכובד
 ומעלו,2 דברים בשביי רק ת'רהו בשביללא

 יזה לה סג ואמר הכב1ר משיג א האהרים
 פשוטים אנשים אף פי' אחרים אנשיםיכבר
 ה'ע עכ"ז הנ"ל טובות מעל1ת בה"שאין
 לא יכובר בעצמו הוא שגם כרייכברמ
 יאנשים שגם והראיה וחכמתו תורתובשביל
 כמוהם הו וכמ כבור יהם מחיקיםפשוטים
 שפיר ואתו ביניהם הפרש שום ואיןהוא
 עצות תן נ התנא אדרבה כי ז"ל הרברברי
 : ופרה כפתור והיא ודי"ק הכבור מן לברהו ךא

 סו" מפורס פסוק 0ן" 61.: . פרוק גןוק0 1מט6ך סנ"מל גמ1 . נפס1 6ח)ס5.י
 טיל .

 כנר,ע 6ף 6ד0 גוטחךסגן טויס 6.ך 61.; נפס1, גטו יחן וו 6סר ו;ן ט,רגען
 . ה'1 טג'רס ס,ס )טסוח ,גן' )גו ו6וטר'ס . וטסוה מ0 ונו מומו,ס ט'ס סקר1ס.סמי, . גטןמך וסנע , הומס רק י,הן וו 6סיר מס"ר ט5מו ופסטיס גטונ,ח המ)וג)ך ח,פח
 1דקס ח1וח סו"ח מסמ1יה וגסחדגריס . סמ1וס !ק.יס 6:מנו טממו.ג'ס ינו 6ומריםוגן

 )1 ט,ור ,סס'.ח . ח.1 טג'רוח סעגר לוס 06 הנ, . 0ו6ח נסק15ס ס'ע,ר )נ1ג1חנ'ט
 סח,.) סוטח ט, יטן? 6יך . ;:.י סעט0 סטג'רוח ג;פר 5וקס 1:וחן גחס,גססח,ור
 וס6מר ניחן 1)6 גן"' וגר וס ס)6 . :פסך 6ח )סןי) )ך 6סור . ס6.ס 606ומריס
 נפס, כטן יהן וו 6(ר וג) סמפורם 0פסוק וכיי ס'פך ,1מר ג'וס ס"ן מוגן ;. .גון
 ,1 י6חר ,6ח.; רמ.). טגירוח ,ענ,ר וחס'חו . מדטחו ומטנירו כ6וס 6ח מטר.וסייס.ר ו"ך . נפסך 6ח !ס1'! 6ה? "סור !6דס !ימר סהר )ו ס6.ן דגר 610 מו? ח1ןכנ.)
 . גנ. ;ן ן6 6ך . 610 ססןס ס"וס ג(רמ,מוחיו ומסקס1 . ממ,מס ,1חר "הן ווק6סור
 מס ;) )'הן "נ' מחו.ג ו),,ת . גס,וקס נפס' ע) ו;פר )' ונלין 6נ' ט1וגוח מן6 6'טגי
 ;חר ;מעט ס:" 6,ך ,ר"ו סג'טו . סו?ג טג.ן . גנ.ן מסהח נפס' 6ח וס)') )'ס'ס

 : 1 סספיסנס.ן גסטרו* ]ט,ין וטג"5 וג,.ט מק.'ס ונ6ס ו1רס נ,ס 1ס" וןוק'ח.1. נמו,ת.1קקע6'
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ים:" פנחסמובתת
 ,פו

 נהים ר"ר תכל קצוי גכל ימפורסם רגשכבה"ג הקדוש הגאוןמאח"ו
 * ז'.ע. ממשערנאבעלזצוקללה"ה

 דתשובה ידוע. כלל דזה זצ"ל. "אאמר
 ואפי' שבעולם העבירות לכלמועלת

 שלימה בתשובה הוזר אם רה'ל גמורלרשע
 אפי' וגם פר. יכ והטאתו עוגו כרגראוי
 ת"1 ם לפעמ האדם שה שע אחת רה עבנל
 כל כנשהז"ל בתשובה להזור תיכףעריך
 בררך בזה וביאר וכו'. וותר; הקב"ה"אומר
 ס"ם עירובין ע"ב ד' לין )ה הגמ. דברידמז
 לכל מומר אי דמי ה.כי מויר "האיע"ב(
 לדבר מומר ואי . רישא ה,ינו לה כהתורה
 סלקא דמאי היינו . מציעתא" קשיאאהד

 . בתשובה הוזר שאינו רשע דהאיאדעתי'
 שאינו רשע האי ר"ל מומר" "האיוזהו
 . אדעתי' 6לקא מאי למ'" "היכא בתשובהחוור
 רהרבה י ר' כולה התורה לכל "מומר הואאם

 כלה התורה כל גל שעבר עדלהרשיע
 מאמין ואיני א"ע מיאש הוא זה ומפגירה-ל

 ימי אף עילה ה דתשובה ברז"ל נו מצדהרי ר"י ר:שא" "היינו למעלה תקובלשתשובתו
 ברז'ל מרומז מ"רישא" ריל ע"זשעבד
 רה והמ ע"א( ק"ז סנהדרין עיין .לעכו"ם

 ל8 כ התודה גגל פ' דהמודה "םעכ
 היינו אהד" לדבר "מומר ואם .כמארו"ל
 ומפני אהת עבירה רק הזה הרשעדעבר
 אהת דעבירה דסובר בתשובה רוצה (לנוזה

 ארס רהרי מצי?תא" "קשיא . הוא נ5םלאי
 שאכל לגד א' ברבר ב"ה המקוםציוו. עי 1עבר מצות שבעה לו דהיוהראשון
 כמצדיב "מצ'עתא" מלת רומז )וע"זמעה"ד
 ומציצ וגו'( הדעת ועץ הגן בתוך ההייםועץ

  ובשעשה גתקבל.. לא תשובה שעשהדקודם
 בשבעה נצטוה הראשון אדם . נתקנלתשובה
 ע"א( )כ"ו בסנהדרין רז"ל שדרשו כמומצות
 לאמר האדם על אלקים ד' 1'צו הפסוקמזה

מכל

 1"ט. סקל1ס סגטס.פ רנו 16) סטמ'ס ס:' ס.' כ:ויט ס:.ן 51., סקיק אחו.ז גנ("
 סגטס.ט ס, מנגגו ה" סק'ווס נעת ס.ק נ,') 16!1 סס" 0ר6ס'ןוגפטס

 פסט י6 מכ'סגנ.ם פסתפ)ס גנו6 ג' . ט,'1 סט)'1ן מ!נוסו גטוו כק'ן1ס )ומרסקווס
 יסמ6).ח ויוו . ט).ו סט).1ן )גוסי גטוו1 1ק.יוס ט,.כס ס)ו' ו6מר כט)יון סמ)גיס 6חמט)'ו
 16מר.ס ךסטו)ס יר. כסכ.ת סכנ'ס )6 סימנ'ח 0קרוסס וירו ססמ6!יח יר ננ.חסג:'ס
 )6מר סנז) 11'ן מטסטרנ6נ'ן סקו'ס ו6ח.ו כסקימכ[ וט"ן . 11.ן ממגן סגטס.ט"קווס רגי סק'נ) 'רן ק י ונוק') פ':מס ר.ר סקווס 6".1 ס6מר לנר.ס מסס,קס 6חו סו6ס1ס
 סמ!נום כמ1 ס)6' גגי ט, פ)6' ג.ג ס" י6 ס!ו סע).,ן 1סמ!ג1ס . מ6וו ו6נ'ון טג'ס"

 כמוסו ג'כ טס0 סט!י,ן נ!כוסי סק.ךוס 6תר הקווס ססגטס.פ ר6ס ג6סר )ו6חהחתחון
 פ;וט כמונ' פיסס 6חס )מס סקדים סכטס.פ )ו 61מר טן'1 סם).1ן !ניסו נטוי סקייום61מר
 סנטס.ע )גפ!ס סכטפ.ט 6סס סרג;'ח 61תרס גן )טסוח וסוגלח 0י)'ון !נוסך 6חמם)'ך
 סטג'פ ורויס סוס ג,ג1סו נוס שסו6 6חס ר61ס ס!6 ס!, )ס6נרך 5טר חגר1ס )מ0סקו1ס
 רו5ס סו6 טלן סגן ג5 סוס. ה6'ם 6ס 'רפח 0גי 1.ט 0קרום סנפס.ט 5ם וענס ג'ויט[~.) 5קן,ס סכטס.ע ם) קרוכחו ס'חס 017'6 כ) )ט.ן סמגונ'ס סט!6.ס 'חר16 )6 ס!),סרנע'ס

 : ~ט:ו.6 1..ט . מפ,וסס 1וס!.קמ
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 וגו. טוב כי לה' הודו כלל בדרךמתחילה
 . בזה יש כוונה ואיוה . לכולם אומרהרי
 דהכווגה . הנ"ל זצוק"ל הקיוש אח"זואמר
 להאמין הוא היהדות דהנה_מקור . כךהוא

 וחסר ב ט רק חמיד עמנו עושהשהשי"ת
 תצא לא ומאתו . הרחמים מקור הואכי

הרעות

 כקר1ס סלנ ס"ג'ו 5מר מסקוו'ר6 1)1ק.) '5חק רזר סמפורסס כנ15סזק ך*לין גנ(4(
 ר' סרס-ק כ1ס.) . וס'פר . מפרוסס וס" )ריק'ס מס).ו ,ורט ס,' סו.)ו)וק")

 נרגת )ק3) 53 )6סזק וס'טחו קורס ט'ן 3ח ס' נפסמזח 1)') מ5ו1ל'סם ר531נרסס
 פ!סס !ו וומן . ספר.רס נרגח !ו ונמן גו1דט מחס'ריו ס" ג. . 1)-! סקדום מ35יכסרירס
 ספ!פס )ו 1החנו 5חד טני 5'ם לקר5חגס ילך 'מר") 5רן לנכי) גפהנ'ט1 )ו ו5מרר'ור'ס
 ר6ס 'פר5) 6רן לגג,) סו") סרס-ק גסנ6 וכוכ . )ו סלמח.ס ס6ו' !ו וס5מר1ריור'ס
 ווסז דינר.ס סו' סו') הרסזק 1!קח . 5מר ",0 סוס ון6 6מד טו' 6'ם 1קר5חו0סו1ך

 גן )5 סיו סטג' )ו 51מר מסמערנ"כ') סרס-ק )גס ס)ח ד'ול'ס ססנ. 5)1 )ו ו6מר)1
 : וטג,'5 1י'ט . .דגס ט) )י ס)ח ד'וריס ,ס!0ס'0ו6

 )ר.ק'גו ס)-1 מפרוס סי' 1)1ק.) פרס'ס )'כ ר-ר )'ס'ט סמפויכס 7ץן*ךץיסג7(
 כרר.טסונ כט.ר חווח )ו ס" כו.) כרסזק וכוס . גטו)ס 1מפ1רסם ג'17טי

 טו3ר 6.ס 6'1ס גטר5ס ו)פעמ'ס סח:1ח פחח ע) טומל סי' רק . כטס ס.' )5וסח1רס
 . 'והר 16 'מ'ס חויט ומן ס) מטות סגוס 6'1ס נת-ח )ו ס')וס )1 6מר ק)ו סחווחירך

 '1רע'נז ס" וסטו)ס 6חל 'וס ט'גוכ ג)' סוס סנמ'ח !ס"'; סח1'ל ססנג') סומןוגססג'ט
 חסר'מ סגמ')ח )סח,'ל )1קח הו5 ס'גן 6'ם סוס 'ורט ס" ון5 לר'ק'ס )כ).ו ווחן סמטוחס1ס
 נמ'ס 5ג;'ס ח6י,ס 3טס ו))ות 6חרות 3ט"רוח )ס'וח ררגו ס" ו)פעת'ס . )וקח6100
 6חס פעס ו"'רט . ג)) ט,גוכ ג)' קכגג') גומן כנמזח מח,'ר סי' וחמ'ר . מס ומןט)
 11ס גסף מ16ח ק)קס מס ומן ט) גמ-ח )ו ק.)1ס לכרך 5.ם )5יוס 61מר ט.ר כ6'וססס.'
 ירעוני ג6 סנס . סו') )סרסזק ו5מר '1חר 1)6 פח1ח )5 הוס כסגוס חכוון )ו סי'ס6'ס
 ססגומ וס "קר 5ך . ג)) ט'גוכ ג)' טכגג)חס )ס1מן סוס הסגוס )' חחוירוטכו67'

סו~
 . ל7יקיס )ס).ו ווחויס "חמ סוס טסמעוח סטו)ס ו)ג) ), ידוט ונם . )' טים מס ג)
 ;הטקנ מגס רו)ס 6ג' . טמ)' ג) ס61 וס סס)5 גרו) דגר )גס טוקס 15. ג"סרגו6ח

 פנחם מז ביתא
 מפשערבאביי זצקזל נחלם ר' רמנו הקחש הגשןסאחזז

 יי-ע
 חוזר שאינו הזה הרשע של כוונתו מאי עבירה על יאף הרי . וגף( הגן עץטכי
 אמן: ועכ"י זי"ע ודפח"ח. בתשובה. וא"כ שלימה. בתש,בה להזור צריךאחת

 ,ין
 זצוקזל מרדבי ר,ר בוצד'נ המופרסם הקחש הנאוןטאחזז

 י( .י'ע מפשערנאכיי
 כי לד' הודו )קי"ח( ההי'ם בס'כ:יעינ:

 וא יאמר . הסיו לעולם כיטוב
 וגו' אהרן בית נא יאמר . וגו'ישראל
 למה לשמן וצריך וגו' ד' זראי נאיאמר
 נא יאמרו . ישראל נא יאמרו . לפרשצריך
 דאמר כיון . ד, יראי נא יאמרו . אהרןבית
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 9נםפנחםיזבית
 זי-ע מפשערנאביל זצוק.ל מרדכי ר' רבטו הקדוש חגאוןמאא-ו

 דעביד פה כל ו"ל וכמאפרם ה"1הרעות
 נראה הום . יטובה זו וגם . עביד לטברחמנא
 ענין והן כללי ענין הן . ענין באיוהיאדם
 פשום רק והו . הוא טוב יא דה-ו .פרטי
 להבין האפיתי השכל ההוא להאדם לושאין
 שהונן האדם וה אך . בוריו על הוההענין
 ומבין רואה אמיתי בשכל אותו יתברךד'
 שאמר ווהו יתב'. מאתו הטדים כולושוה

 כי לד' -הודו .דדלצ"ה
 טוב-
 דאתם ר-ל .

 על לד' להודות טולטם צריכים ישרגלבית
 דלפעפים אך הטדו". לעולם -כי . דברכל

 אגשים אפי' . וההסד הטוב איש כלרואה
 פשוטים אנשים יפעפים וישפשוטים
 בעלי אנשיט רק וחת. מביניםאינם

 וההסר דשוב את בעליל רואיםאינב שכי הבעלי אפילו ולפעפים .שכל
 יחידי רק . הוה בהענין וטפירשגנוו
 הט רק הם צורה בעלי אגשים .טגולה
 האמיתי והתכלית הטוב את גים ומברואים
 הכתובים פי' ווה . הוה בהענין וטפיןשגנוז
 לעולם כי ישראל נא "יאמר . לפעפיםהאלו
 ול-1 אופרים ישראל בית דכל רילהטדו"
 שעושה וההטד הטוב עבור לד' להודותדצריך
 . גטור בעליל אדם כל ואת רוא'ם כיאתנו

  לשלם כי אהרן בית נא "יאטרוולפעפים

חטדו-
 יותר גבוהים שהם האנשים דרק
 מבינים פשוטים אנשים פשאריבמדריגה

 אומרים ולואת טוב. הוא העניןשוה
,ל-ז

 דגר "ו*). 1).) סרס'ק )1 1טוס )ויק'ס. תכ).י 6מר טג-פ )' סחר6י טוכס ג'כ)י
 )ו06 טט)ך. גן כו6 ססגוס ס1ס כסגס גרו1ס טוכס ). טוסס 06ס 61סר 4ך ס5ו0.גרו)
 וסרס-ק . 1ך 6ר5ס 1מן 6יוס גטגור 1כך. ר6וי ס6מס סטמ טון 5.ן 4ך . גקקמך5מ)6
 כקסמ ס)6 -סמיק. יוס 5מר מס 1מן וכטכור . ומוסגו גררגו כ1מוו כגמ-מ ס5'ס )וססמ1'ר
 כסס. ו0סכומ )כרריטטוכ 0יסט ווס. סט0 כו5 טמס . נריקיס מ)-ו 5' )ך )סר6ו0ממני

 סרמ1נ. נמי ונגן ונך. גך 6ו0ס סקור6'ס נסרמוכ 0ל כ)'1ס טסר סויס כסטס1גמ11ס-ק
 וסס . מכפו'ס מ6'ר 5ור יס" 6מר ככיס 5ך מנפו'ס מ6ור 6ור סוס י0ר5ס )6כ051

)מנ"
 ס1ס ס5'ס מיגף ווסט . מחק"ס סטווס סגוגומס מ115 6יר . נויקיס מכו-ו 6מר
 כך וסי' . סו5מ )סרמוכ ס1ך כ)י1ס טסר טויס כסטס וכמונס-ק . כס וסכ0)כרריטסוכ

 ס5'ק ורתס , 5ור סי' . קטוס 6מר ככי0 4ך מכפו.ס. מ6.ר 6ור סוס סיו י6 ככ0.ססכג)
 6'וס ומופר מ6ור מגוסס ופויו מ"ט 5מר 6'ס סמס ס'וסכ סמוון ס) כוגוג'מ לרךס11
 מגגלו. מטט כמ0גו'ן קרט 106. )לכר )'גוס טו'ן 6'1ס )ו ס'סי' רנס ו)5סרכגר.
 כפס ט.1 עוס וגמוכן טוכס' .סוס ס1ס סמייט וו וטוס טוכס' ,סכוט )ו ו6מר )ססוס)ך
 תסקייס ססטו)ס ט)'וו;ס קרוסי תלריקי ת6סר טוגס סגס כרגס 1ו יט כי ,06ן'.ת)6

 . סוו סכגר גטמ וקרט כ5סר )ו וטנם . רונ'ס 6מס מס ס1ס סמי'ט 6ומו ום6)כסכי)ס.
 ככגר )ו ס'0פור רנונו )1"0 . מ"ט כג6ן ח.וסג רו5ס ו)6סר סו6מ כסריוכ ס)יג0וכט0
 . ח'מ' טסיגי . המ"ט וס נו .וטוס גך )כי0ו וי)ך )ו כו'ון גי גר"וי. סגרו 6מ )ו וימןסוס
 כממ'וומ סכגר 6מ ו0פור סממ') וסמ"ט מוכוסו 06 מט).ו ופסט ס)י. ספרוסס 1סכ)6
 גדו1 מטווג ס.' ס1ם ו)ס6'ט כמ31ן[ ס0"י'ס ט6רי כתו 061 כת"כס כק' סיי )5 ~גיגלא
 6' ס5'ק )ו ומן מ)6גמו וגסנמר . ויו0ר יומר ס.ממסך ורנס נ'ס'ט. ככיח )סיומטוגס
 סוס ססך )ו )'מן גמחויכ 5.ט מנ5 כי )ו וסס'כ . סרכס ג-ג )מס כמ"ט 6ומו וס6ן .גסף
 )סוומ.)5.ט ס" ~וגווומו 1קן )6'ס וסטריל . כ)')ס מ5ומרמ וגקטס מו,ק-ק כטמ ס)5גי

נ'ס'ט

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



פכחםיזכ'ת48
 ז"ע ממשערנאביל זצוק"ל מרדכי ר' רבינו הקרוש הגאוןמאא"ו

 הם צורה בעלי אנשיס שבישראלסגולה אפי, ולפעמים . חסדו" לעוים ,גימ'ז
 והם וחמן טוב רק שהענין אךמבינים זאת מה מבינים א.נם ג"כ האנשיםאלו
 ועכי"א: זי"ע זצ"ל. הקדושים ובריו היחידי ד'" ה"יראי דרק חסדו"יעוים ע"כ . חסדו" לעולם "כי ~ל"זאומרים גי ד, יראי נא "יאמרו ורק . אלקיםעשה

ידק
* 

 *1 זציק-ל מפשערנאביל מרדכי ר'ר צים'ע המפורפס הגאוה"ק מאחו"1עוד

 משנ"איתא
 האדם צייר ביבים. תייה אימר אדםדאם תייה יכל אבית

 התורה בדיבור יוכל אם גנפשו לשערחזה בטילה סופה פלאכמ עמהשאין
 דאוסר האלו האנשים את להעלותה~את מרמו הזאת המשנה דבעל ~צ"ל הואובאור

לפגיהם
 יט1ס 116' גי סוס. ססך 1קנל ם61 1סחטקק )ורך 6'ן ןגי מ6חו. וקינ1 . גמוסח5.ס'ע
 סמ)גוס ס6'ם וס1גיס כסונן[ נסחר. סי' ~סו6 נ)ע. סי;8 פסו6 ס6'ס. וסגרטח
 ט~גס סיס )ו טנס ס~ס וסקרוס גמ;סג. טיגס סנוע נגרגח 1ס,ו' ממ;וו)חפטר
 סקרום סחייט גניח ס~ס ס6ים פס" נטח וסנס . 11 וס(ך 6מן מ61 גסס ע'1 ט;סוסיכ
 טני כסו6ר ח6רו 6, 6גרך 6'ם סח.יט טקס 1חרר שו,ך ססני קמחור מח6ום ר6סס,ס
 כור6' ס6כרך טוס וסכין . ו6;ס לנס 1חור מחור פעס גג1 וס1ך מק' כגגו מ1וכסמ1ך
 וכ6פר . !י סו6 מי יופח ת16ר ור)ס סתפ~רסס סיויקיס תגוט סו6 וקוופ גוו61וס
 סמגוסס סחייט סוס כ;י חוע . ס;') 1)'1 פרסיס ליג ר'ר סרסיק 11 8מר 1גיחוגספ
 סו6 מי . ס5ים 5וחו ופ16 . גסג')ס מחקייס פסטו1ס )ויקיס מס)*ו 6חר 1ס1 .סר6,ח
 ר' סקוא סרכ כן וסו . ס)'1 סרסיק 11 61מר ו6גס. 6נס גגיסו פס)ך ס6נרךוס
 6חויז כן 1)'1 פרסיס 1יג ר' ~סרס'ק . זמ;יט ~חן טכר וס;ש . מטקפרנ6גי1נחוס
 מ~סר'ס סקוום 5ש.1 לסחפרסם וסתח,1 . 0ט1ס ס) כיג'כס נחגקש ס;'ל מסר'ןסרס'ק
 . 1טספרנ6ג.ל גמכוון )ספ . ס;'1 ס6ים )"ו;י סלו ספרסיס סגיט וג6פר . ס;'11).1

 5וחו סר6ס ס,טג 6וחן סגיר ג. 1סחפ1ף סתח.1 סקריסס )ורחו ור6ס 1גיחן וכפכ6 .לר6וחו
 16 ~נס . 6גרך טוו גס.וחו . ס;') )ויק'ס מס1'ו ס6חו סקיום ס)ויק ט) 3ג'חו גגרוס
 . ונרו,טסוג טפפרג6גי1 ג.ן רג סס"רהק וג.ריט טמסס ופי'כוח סחחכרוח 11 ""ככר

 . ס11 סקרום 16 63 גמו)ם.ק ופת6וס . 016[ גנ.מ.וו סמסז*ג טור סי' 61]וג~מיו
 16ת' סגרח ס5ם . נחט1פח ~ס 1מס ס).1 סק~ופ *חייו 11 ס6) וחייף 5,תו. סקי)י,כק~פי
 סו6 סר6.ח סוס טס6גרך )י 6מר )1 ו6מר . עני 1יג ר' סקרום )ך 6תר מס . נ66מ~ר
 נ61 "~ק, סוגיר . סו6 טקר 11. 6מר מטפערג6נע1 מ~סרזן סקר~ס סרכ 3ן מרלגילכי
 רך 5נרך 16 ס" וסו6 . וקן 16 סי' 1יג ר' סרס'ק כי : קך ס,' )יס6ממ . מקויטרכי

 . 1גר כפמו רק סוג.לו 1)1: ו)'1 מ~קרזן סקר~פ 8כיו כגיח 6לומחו ס71 ו6כ) .כסנ'ס
 קירט . ט).ו פירס סק~רם רוח סיהי כגס גמוכןן גך כפ1יו )ומר ר% % סוס ס6יםורק
 פ.יכיח לו סי' כחרוחו כ.מי ופור . לסין ג6'וס י6ף י,,9 ~)זן 1,כ ל' סר9'ק ט*פימס

 . לריקיס ס1'ומס
 : 'עועג"6 גו1ס וגו"

 פסי לקני חורס ג"ת.רח 1'~סר פ)ריג.ס כתס טו 1ר6וק '9 סקרוקיס כ*זאב:ר4ר טגס(
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 (4כאפנהם'חכית

 ד'ע מפשערנאכיי זצק'י מררכ* ר" רביע הכךוש דגאוןמאאץ

 לפע1ל יכוי אם ח"ו. מבריל ג4ך שםגלי שיפשל הן . האמותי למעלתן הד-תלפניהם
 חיים ודבריו ת,רה רברי ל.מר יכולככה באזניהם דבריו שיכנסו האלה האנשיםנלבבי
 ככה לעשות יכ,ל איע הארמ ואם .וקייבהם בות,הם בל חקוקים הרברים וישארובאמה.
 לנו שמרמו וזהו מאוחה. יפ;ל, יארסריו שלו תודה הדברי לקשר שיוכל והןהבןד.
 ר-ל מלאכה" עמה שאין תורה "וגל .דתנא יוכל ועי"ז בעיהבת כאש האגשים אלועם

 בכווו אין ת:רה הדברי שאוטרדהארם העליון ר ממק ברו"ג ב ט כי עליהםלהשפיע
ל)שזת

 רגריו ויס" טלת'י0 ופנ.' כוינה סוס גרכר.ו 'ם.' סן6 חורה דנרי המוכר יר"ססטכיפ
 ט.6 סן סרס.ל מ5מו.ר וסמק0' "כ. ,נגנס'ס יס" 161 ג"מ0 ס,כ. מן ה.1!6'ס*7.בריס
 סן 6ג'1 41ט. יפסטרנ"כ'ן 1לוק.) נ0וס ר.ר טו!ס ס'נוח כג, סתופרסס הג6וס-קס6חו'1
 כטר. )נסופ כקו7ם 7רגו ס" ג,ו7ט ס)', וליק.ן מטסטרנ6ג'ל "והר.ס הג6וס-ק6חו-ו
 ,הגר'ו 0סכ'סגנ-ס ,ססמס 1ל'1ס . ט'ר ג5'1ס ה" 6.01 חוגחס וכרי ,פנ'הס "ימי'סי"ן
 סהי' טר 5נס'ס סרכס ס)1 לסגיסגנ')( ו:5ספו . 0וגחס 7כר. י5מר גלהריס כפ'ק"סר

 הכ'0ס ט! פוס סג.ן קקו,ם 1 ו6חי פכ 6, מפס 5נסיס מן"סכיסג'נ
 ון"

 ג!וס 7'3ר
 היס,"1 וק6נסיס . וכר "יוס מחקפ ג1,6 כ3'הגנ.ס ל11' וגן פטס כגן 6-ט פגסרק
 סרס.ק טס "ל!')1 ס" 6ס0ק7 גסנח גס ס)6 תיומיס ה'וס "ה . 06יו 6ן 6'ס ו"מרומ1ס
 טומך סס'וס וס ומה . מוגחס וכרי ,,תר ס0ח'ן 6נכ'ס )ק!0 רק גסנ"ססו ו0יגף .ס1ס

 . 7רגו וס 61'ן "נק'ס. הרכה נ"ספו גגר 06 סטו!ס גפנ. פטס 3ג, ומכ'פגמחו'ס.
 פר נד,ל טולס ים ג-ס ס!6 "נס.ס. סרגס ס'ה5ססי גפ0 כרס.ק ר1לס 6פיווו"ס

 כפנ' ומכ'ט חחרים ססו6 וס ומס . לפיפ'ס טומי'ס מתס פס 6ן מפס מו6סהכ'סגנ-ם
 . 6.ם 6יוס מחפם סכו6 ו:ר"ה . כפ)'יס ו0כ'ט 6חר )רוח ".ע פונס סי6 ו06וגס"נם'ס
 סכעו 1," . ריסו 6, 6'ם ס~סיק מחפ,6'ס ה" גך . 016ו מ0פם סהו6 ס6'ם סו6ומי
 זחה)ס . 'סדוה וקמ7הה כקיריו יו9!ג !מדן 6' 6נרך ס" כט.ר ג"ו0ס וכ)ס וס.מס

 תופ,גי וומ7'ס סיו ג1וס חוחנו גן ס)ו ס6נוך ו6גי . וטלו0 ג7ו, גנ'ר ס" וגס .כמטוו0
 . ס,1 וס6גרך ל1 סי' 6ח1 ח0ר,ן %ך . מ'וחסס וממספ"ס ט!ות.ס וגכיר.ס 1.ר"ססורס
 . רחע גןול ג5וס גטן סי' 1ס וטכ1ר ונמר,0 כמט!ו0 נ7ון מוסלט טסו6 6'ט' *.7טכי
 הרכ 6פי' ס'"י' מ' .ס" וטיר 7רסן רג 6'וס ג6 סי' טכ"ס ס6כרך 6וח1 פן מ:הג,וסי'
 לניסגג.ס סו!ך ה" י6 סט1וס גג! מפור0ס טסי' ק7וס רכ ומפ" ומפירסס גווןהי01ר
 6)גי סל6 . מ1סר וכרי 16 ס!סון 7גרי ווסמוט ל')ך לי ומס ג7ט0ו חסכ ג' וגריו.)סמוט
 ג7כר'ו. לי 'ח7ס ומס . הק7וס'ס סספר'ס ינגן מו'ן מורסי וגל ו10סק'ס גס'ס ג-הגק'

 - 0וג00ו דגרי ,ם)ווט וכיכג).ס גלסר'ס לילך נ7ון חסק כוכו נ0טורר פס"ו0 וס)כסג0
 וגג'ו נרון !מ7ן סו6 ס,6 %6'ס !ס5רי 17מס סו6 1גי 10גחס. 7כר' 16 7רום 6יוסיסמוט ל4.סגי-0 לילך יססכ נריל יכו'ין ס% כ' . ס1ס סרט.ון 6ח פ!3ו לגרם ס0ח'!01'כף
 גדול מ)נן ס61 כנג-)ס 6ם מסיר סופר ס,6 גג0יגס "ס סמט,01. נגן ,מוסוסע5ס
 וגג'ליש 0ורס מופ!ג' !!ומר.ס מפורסמ'ס ג.כ סס וחוחנו 5ג'ו וגס . סמט,ו" גם6ר'וגן

 גסגס ס6נס.ס. גג! כס,ס ל'לך 6.פ .ספ'ן 61,ך סגיסר6ן. סמיותקו0 ממספ0ו0טל,מק.
 0כגר וי )ו 'הע נעח 0,גחחו וגדגרי גורס"ו ס16מר מס נן סו6 . מוס .ס.' עטווססק
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פנחםמזבית2*
 ד'ט מטשערנאביל יצוק-ל מדדכי ר' רבינו הקריש ד"וןסאח'ו

 חקוקים הדיבורים וישארו באמת באוגיהם דבריו שיכשו יפע1ל הזאת המלאגהלעש1ת

- -
 בייבותם

 סמסן נו סו1!ר 01 מס גנ) 'רט ונ5 . ס01 0מסק פעס 3ג) גנכ1 ותטורר רומו נמרוח5ך
 הומנ6 ג, . סכטו!ס "נס'ס גנ טנ כמטנומ טונס סה51 גמור נ5ממ 6נמ ומ5ממ כ' ,סוס
 ה'טכ ננמ1ר יכ1) 8מר 08 . גמוהו סכטויס סמטנות גנ כו ס'מנ6 הט1נס כגל 8'סג1ס

 מורה תורי כג) כק' ס'ס5 ס'טג ננמוו יגונ 6'11 גוונ גכ'ר סו5 05 גרל גג'ר נו"
 נ6 . טנוס גכיר וגס גו1נ נמון ס'הי' הן 6' כ5'ס מע)ות הסו' 'תרמו 5פ"051 -
 ממספמופ 'סי' טור סגס גסגס . כתגנ'מ סגת'כס כמנ5גת כק' מ'ה" 15 ס'טכנוגן יוגי

 ,מרתו נ6 כוו5י ה)5 ענ1מיס. וגכ'ריס ת1רס מופיג' ג.ג יהיו וסוריו . סכ'סר6)סמ'ומס,ת
 ומגגר ה01 סמסק 5ך גמוסו. 5מי כ5'ס סכטונס עוכות המטיות ג) ס'ת5ספו פעסכסוס
 ססרנ,ן וסרנ1ן ססכנ סנ גג'וס מ!ממס ומ1מו כנכו גנמהווס ט7 פטס כגנ5ננו
 נפו'1 הו6 גו1ן סג1.1ן )1 6מר סגוקוקו גמ1מ סה51 1ססג! לג'הגו.ס. !'לך )ו5מל
 גטסמוות'1 וכ1ך 01יך נמון. סיך נטרו ומסיס )טסומ מס ג)) יוט 1)5)ינך.
 נילך גמו כגנ 8.ע 1הממוק הו5מ. נג'סגו.ס סמוך סהו6 ר5ס ופמ"וס .ססמס
 כסיגוס מ'ו סו5מ וכרגט . נכ'קגו.ס ניגוס והוגרמ . טנ'ו גכר הרנ1ן "ך . נג'ת1כמ1רה
 הו* מ15ן מ716 15מר 'גוה 5'ס !ו.טס .רכ' כ,ס.נ נומר הו.) ,נ'נ הקווס סרכסתמ')
 15מר יכוה 5'ק נו.טס רכי הפעס טור 1מ1ר רימס' 8ווט סתקומ 5וס ג) גפנ' רומספנ
 מ5ו* ,מ75 גוונ. כקון נעק מ5ו מ6ר המ'3ות וג5מרו וג1'. ר1מ ספנ ה1' מ715מ715
 מ5ר* *נמ5ו גססג'ט פטס וכגנ . פט"יס סרגס ס1ס הוכר ח1ר וקוכ . רומ ספנהוי
 גמ0 הו3ר מור רק וגרומס וקווק ופוס כ'5ור ס,ס ט'ו 5מר ונ5 . גו.נ גוונ כק1נלטק
 . ג.ג הר3ה פטמ'ס ה51מ המכוה סמו1ר וה מה . מ5ור ותקנ5ו וסטונס , פטמיסוגמ0
 . רכר'ס סנ ק'נ1רן . כ1ה גו1ננ(ו 1מס . ו3ר ס ס כ1ה ממרס 61'נ1 גנ:ס ט'ו ס61ןו6יוו
 הומן סהג'ט ער מ15י פטמ'ס הרגס ה51מ סמסוס וכרי 5מ 1מור ח1רסו5

 מנז מגס ככקסס רכ'וו נו ו"מר הל1 ה"כרך 5נ'ו רן 1מ'גף . ה3'מס מענ וירר .מותס נסמפני
 3מסוגה )ח11ר 15, ורונס מ"וו גוו) ג"ו0 כטל סס'מ' ג,ג נפסוט ססרכית' ט) הסוכס)י
 נכ'סגוזס נ'!ך גוונ מסק ס'1ס נו סות10וה ומוה . הוה טו טויו'ו סג, )1 וס.פר .ט.1
 ה;*ל 1נ'נ הרס.ק 5מ1.1 קהמח') סמ'ר הנ1 ה35רך וס'פר . תוגמומ,ו ר3ר' נסחועהן"ת
 .מ5ור 15מר 'כוס 6יס נו,טס ר3' ס"1ת המס:ס וגרינומי

 מ,ו רומ ספנ הוי מ15ן-
 ספל !ס,1מ ס"וס 7מח1'כ גך ס51 ס5מת הנ5 גוטמו )מס31 והחח'נ כ15:'ו רלר.1וגוסו
 ס5חר פטס וגגנ . נגו "נ י1מר הרכר'ס וגוסו ה51מ המס:ס ספעס טוו וגסח1ירומ

 טר1קר'ט גת1 ממס סי' רומ' ספ! סו, מ15ד ,מ"1ו ס5י1 סרגר'ס ה:.ל ונ.)סרס.ק
 מטגר טן סממ'כת סו1קכ טו גטומק 'וחר המקימ ווקג פטס קכג! טן תח'נתכמקומ
 סוי ח15ר .נו"וו הו.נ 1נ.נ הקו1ס הרכ 5מ1.1 סחור פעס נג, . 5נלו סי' גן .נט3ר
 ג0פך ה"מר1וס סגפעס טן לכ17 כעחק, ,1מר ה6!1 סן.כ1ר'ס ו,רן1 וקגו רומ'ספ!
 גי1י. ג15ס כלי סס'ו כ1: ט':'1 "ח ס'מ5 ס:.נס.ר 5יך כטן.) ורו5ס 6מר.)5'ס
 5נ(וגו נפ:י 5פ,' 8וס גנ ר1ת.כפו' ספ! יהיו" ס5וס סחמ1.כ נס.פך ה51סס"מת
 לף תוגממ1 ר3רי 5מר קנ6 חק מפו' וסכ'נ1 סעט ג, 1ר5: . 1פח1מיס קטלס1גר6'ס
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 ל4כבפנחםיחבית

 זי*ע מפשערבאביל זצוק"ל בורדכי ר' רבינו הקדוש "גאו1טאא"ו
 זי"ע וצ"ל הקדושים דבריו צ"ט תורה הדיבורי לקשר וגם לצד.גליבתם

 וצטי"א: . ח"1 גט'לה פה ס אוי . טג"ל צסהםשלו

- - -
 6'וט 6טר סנ6 חס טפני סכ.נו וגס . פ? 6) מסס מ*נס'ס ט)6 סכ'סגנ-ססס'ו
 טנ.ר יפסוחו יכר ס6,ס 1ס טן רק ות5פס טנ'ט ס" ג. ח'ס כ סנו גררך כרכליוח'רוס
 רכל' נסט,ט *)'1 יכו6 סו1 סס6כרך ס'רפ גטור סקורק רוח כטנ וססי6 .6מ,ח'

 6ניו נגו6 גלו)ס חסוקס סו1 ס6גרך כוכ והגנ'ס סיגון ג'ג ח1ק גח )ו 1'ס .חוגחוח'1
 סו1י ה6כרך 1ס6.ס . 6טיח' פנ'1 ונטסה 6חר ו6יס סנהסך ג-ג פן.ו ספט.נ ריכור'1ונ
 פר סנ') 51.) הלסיק 166.ו ס61ח'מפ. סטסנה ןכרי ססטפ *1 סמנ' 1קנחו כטח6טר
 ספנ הוי ט6ור ,ט6ור כ6ונ'ו ה6נו הט)וח וט5ן5)יס טסעט'ס חט'1 כגל) ופר 1קנחופח

 : ועג'.6 1'.ע . "רס- ג) כפנירוח
 סג סכגור כנו סיו מטספרג6כין 51וק.) 6סרן ר.ל סמפורסס סג6וס"ק 14דקליןג.ו(

 ס" וק7וסחו ו5רקחו . סג'5 51יק') תטספרנ6נין תוסר'ס סקווס6חו'1
 . הגרון 6חיסס סס,' טפני גכו7 וו קחנקו טוכר . 51'5 סקרוס'ס ס6ח'ס וגנ . ט6ורנור6
 . הקרוטיס ל6ס'סס 6ח וו וגפפו י מןיו ג6.ס וסי' פחק6וח וו סונח'ס קונס ס'ו6ף
 סס.5 חוחנ' ן, וס'פר תפורסס ווס . 6וחס ונ'רך פן'סס הקרוסיס 'ריו 6ח סנ'חוס61
 חחנ1 סס" טכלפונ6 51.ן .5חק ר' סמפורסס סרה.5 6כ'ו 6ני 1ק'נו פט'רח ס6חר .1.ן
 . סנ-) סק7וס 6חו.1 גכ,ת כקספרנ5כ'נ 1טן 6'1ס סי' אוק.) 6הרן ר*ר סק7וס 6חי.1סן

 סרס'ק 6חו-1 יקר6 . לחררו ונגסו נרחקו 6נס'ם וסטון . סקרוס כחורו ס.ו 6חחופטס
 ס6יע וגסמיע . קורס' גגן, חסחטס ס6חה פס'ח ,טס כ1ס"ן )ו ו6טר סנגנס.ס מןנ6'ס
 . 6ותו וסק,15 סח.5ין )סחרר 16"1 ווקחו )ססטוף וסחחין , טרפיר פמר 61ח 6חסוס
 נחטוף טס פן נס6'ס 1'ס6נו . 1.ן הס.5 חוחנ' גס סיו וכחוגס רכ'ס "נס'ס נ6ספווט'ר
 וכסכת סיק כגן סטס סטחפו).ס טני1י יס וככ'חו כגפר יוקכ ססו6 וססוסיפר
 כס וחגר סוו סטיפחת 6ח ס1ס ס6'ס ונקח . תסס-ח החגורס נ6נו סנן'וס כפחספנר
 ס61ח סמטפ~ח 6ח עסס-ח ס6'ס ווקח סחגורס 6ח ט65 6' וכיוס . סקרוסס סס.ח6ח
 גופח1 פלה ון6 סקווס )ח5ר 1כ6 )ג6ן. סכ6 ה'וס יהן כהקגורס. סס'ח 6הוקגר
 ןגס ונוחקו סר)ח נפחח ו6סר 6ך . רכ הטון סי' ג' )פנ'ס )'גנס סיוס טורסיו:ן
 טסר וקח וו*ח ס)ו. כ6גסנ'6 סי' וחגורחו טמהס. ג.ג סו6 נוחק 6נסיססרכה
 סכיג חג1רס ס,חס סו6ח ססטטפחח קרסו כרוח סגיר 1ס61 . כס וחגר סו6ח סמטפחח"ח

 סח:פ )6 סס.ח כס סחגר ~וכפח ספ"ד טרוג נחט)ף. ו,1ס . סקןוסססס-ח
 . החגורה טחט65 'רפ ן6 כי כתחסנס 6פ" ונ6 כט.פ )6 6רפ' רק סיס" חנ6'סוס
 סעונרג 6ח ר6ס סנטיניו 1.ן סס.5 חוחנ' )י סיפר גך נס[ וססחטט 6סור וסו"פני

 : ופגי'6 1י.פ .סו6ח
 סקיוע 6חו.1 נכיח 6רוחס פו7 6ג) סנ-ן טכרפונ6 51.) י5חק רי כוס.5 4ידןן"ןהו(

 6סרן ר.ר הקרוס חוחנו גי הנ.ן. מטספרנ6כ') (5יק.) טררגיר"ר
 סקרוס'נג כנ'סס ג) פס הי6 הקרוס 6כ,ו ס)חן פן 16 סטוך ס" הנ.ן מטספרנ6כין51וק'ן

61מו-י
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 האחרת בשנה הזה זמן 5ה שקבע ז"5בפירש"י
 משם ויקימי אח"כ וכתיב מהמדרשוןוא
 ו"ל ופ.רש-י יה( אפה ומצות וגי'א:ש.ם
 אין ~אם מהמדרש ג"כ והוא . הי' דפסהשם
 חידש י"ב אמי במע' יהשתהות יכ,5 רהעיכ
 אבימלך את לייסר צריך הי' אסאיא"כ
 מחמת וגו' מלך אב את ד' וינגע שכתובכמו

שהיא
 . הקו1כ'ס נו'הס גל עס הקווס "נ'יס סיחן טי 16 סמיג'ס ה'ו הקווסיס ה6ח'סונס

 . 1!.ל )ומ6ק5ר,נ י"וס ריר הקווס 11'1 עס תון 1ה6 ג! )מו הו., 1!.) מגרעוו6ו6חויו
 יסן רטמס טל מ'ס;נו סנעח ה'.נו הר5סווה הס'וה רק ).סן כל" . ט!מס ע)וקנל1
 יותר. 16 כסעה .חזכך ססס'וה 3.ן . !)מוו .קומן הר6ס1וג מהס.וה 6'ע סיק.!1מ.ו
 גמר1 כך העולס[ גורך ה6חר !1 ע) לסתגכך יי)6 רנצ.ס 1.6ה רק .ה.' סהס'וסוג,ן

 סהוכס . 1.) סה.! תוכש. )' 1ס.סר . ח.י:ס ימ. כךג) התוהני וה)"ס 16 ומו'געו'סס.
 ן הקווסס עכוותו ו)ענוו ל)מוו הו.) מנרע1ו6 סקווס "תי.1 קס ה" סעמ.סוסרכס
 קיוס רגצ'ס 6'וס ל.סן ע!מו 6ת הו'ת סהו6 6'רט ;' )'סן עוי היכו )6 כ.ת~הגו'
 6חויס רגטיס רק ה" סלן סר6סיות סהס'וס 5'תרמ' ה61ח וכ)')ס )'סן ס)גן ח 3סהכו'
 עלמס טוק'!'ס סנטח ג'ווע . כיס הנור6 )ענוות נוסס 6ת מסנר'ס 1.) הס ה'וג;ס

 6.ן ונ"מת . וחסקס ת16תס 6ת כגסו ו') וסס . מ6וו מתוקס הכ'וה 16 הר6סווסמססיוס
 לס!"זס

 הת מסנר'ס ס'1 מוע1ר'הס סע,י "תר' , ~קווס'ס גו~ליס 6:ס'ס סה'ה . ;ל)
 וטג'.6 .ע 1 . נ'ו.הס וסס'ה 6'נר'הס רמיח נג) . ניס הכור6 )פנווסג1סס

 . וסס כנוו)'ס לס:' ל'ט6 מער' 6חת גט'ר . הו-ל 1!וק.) סרהיק 6מר המ6מר זךץ ;מ(*(
וגוס"

 4מח סטס 6מר ו,וקיל ממטור'טס הקו~ס סהמג'י . הוה הג. וטוגו6
 המרמן כ' . מק~ס יהס ס6.ן ע! ~יהו;.חס ).ט6 סגערי ע'ר ל".1ה ס.סט . סנ'ללהרס'ק
 מס י,כ יל1ס . מת-ם לנו~תי 3.כלתם 6ין סו6 קטוס סט'ר ול6סר . כנר 1ס וסרףס)הס.
 סרס'ק ווסע . המק'? "ת לנווס סיחח'לו עו מסס '111 1)6 .ג!תס. מסי יותרסיעס1
 6וס'ס סר3ס ,ות"ספו . נרו) ור,ס '6מר כג!?ר'ס )ס:ר" לססמם 1!.וס . סס ,ס3ת .)סס

 לגס ס6.ן על 6תגס לה,כ.ח גמ:יין כ*סי ר3וה'. . ג1סיל . וסס 61מר הכ'מס טוהו', סרג-ק ועמר . ).ט6' 6' נ6ין רכ ססו6 וחסכ, מע,)ס 6וחו ס;'ר, ל6 ;י . סל1לנ.כגויס
 . וסר6" . גוו) ג5ון ס"ו' תוטי 6נל . 6ח;ס לסיג'ח ס)' עסק ו? מס ת6מר1 61ם .ה'כ,לת מכפ' ',תן לעסות מ,כרמ.ס 6חס "3י כיג,לת'כס ס5'ן מסו' יוס, ס'יטת' והגס .מקוס
 הרם,ת לי יס ול1: . ט!ס'ויט ל, '"ומר 6יח. יס6! ממ1ר עו.ן 6'1: ל1 ס.ק מגס 4":?כל
 גרולס סטרירי' נתסו,ס וגמו:ן . הגימס מט! י'לו . ס!' הורסס והו 6תגס.גסיגימ

 לפטוט "נסיס ס'ת5ספו ויגר'ו 6'ס 6יוס ס.613 . סר6סיוס סטס וס כ. . ה)ונ3יסכניס
 3ר).גס סי' "נס.ס 1סרגס . ס!ס,ל "'וס סוס כ)' תוכחס ):ם '6מר ו)סיף גיו!?ר1ק

)נוות

כב פנחםבית
 1ימ

 *( ז"ע זצוק,ל מאניפאלע ז'סיא ר-ר ציס'ט הקדוש מהרב יקרמאמר
 הנ"5 זצוקליה"ה הקדוש הגאון הרבזוכ(ר4

 שרה דיקיחת שסובר המדרשדמדבר'
 הי,לאבימלן

 יש דאשה מוכח פסח בליי
 תודש י"ב במיעה העיבור יהשהות יכולתיה
 וכמו בפסח נויד ד'צחק בחו"ל מפורשדהרי

 שרה את לבשר בא דאחד . בתורהזימפורש
 ועיין הי' כעת ך אל אשיב שוב להואמר
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כדפנחםיפכית
  זי"ע זצוק"למאניפא?יע יזסיא ר' רבינו הקדוש הגאוןמהרב

 דש ח י"ב אמו במעי ישתהה שהו,לדלהיות מעת הלא . שרה נהעברה מאבי~ךאומרים דיכוי כ"כאלאע"כ אמ' במעי להשתהו,היולד הוור צני ל ו שה לזה הגירם הי'ששא
 ל,מר הרור הליצני ל'ם יכ ה" ולזה .ג"כ י"ב הי' יצחק שנולד עד שרה אתלקיחתו
 וא'ן . כנ"ל בפסח נולד הלא יצחק כיחודש

דמאבימלי
 . לוה הגורם הי' והוא נתעברה

 : זי"ע . ודפח"ה אבימלך את ר' וינגעלוה ביכולת א'ן הלא כי . כלל לובריהםטחים

 טג1 6מר ס51 . 1הס ו6מל . נזגר.ס 6ומס 1קח זסס הרכ 6ך ו6מ ענור 16מו)נוות
 ו6סול סו6 גז11 נ"ון ה61 . יך 'ה" ו6ס . 5ומו ננס: 61-ג . ח1מו יסמול ח"ורענ'ן
 ט1ומק קו6.0 11 0ים 6מר וה . המוי עו'ן "'וס 1חסס וס!ומז.ס הר3 והממ'1ו .)נוותו
 ים !05ר גי . ה1ו הר3 ),ס ו6מר וגזוחס. . מוס' ע1 11 'ק ווה . רמגיס 16הע)
 כר6סונס 5ומו 'ס") )ו"מ . ג(ס ססוקס ה1כה טוז ופסק ס51 מזם גזו1 טנ'ן כעמ)ו
 . 1מרחקיס "' 6'ס טנסט . סו6 וספנ'ן . גוס 'מוס ומס '5"ר מה וור"ס . הוס המנ'ן5ת

 !ה0מסות 'גו1 הוו1ז ך"ס גוס עיון )ו ו'ט , 111ז 06מו '1וס גס'עמו מ'וס מוז0 י.3ו3טכור
 . מ35יו )"1 הוו)ר כ.כ, ):סחסוח יכון 6'ן ו"ס גסר. ס111ר . מוזט '-כ 5מיגמעי
 מ1" 11" . וה 6וזומ 150,0 ימ'ס גמסווס

 5' וג'וס . גוה כר1ר זגר גספוסק'ס )ע-ע

 "ותו 1ס"1ו . ה1ומז'ס וג) ס1ו סרכ "!'1 ס:ה )הג':גו'ס הו-1 הוה-ק גסנ6 ס-ק5מי
 חמ1ר טנ'ן ס61 סוס . 1סס 51מר . מ5הס טחק , הנ-1 סרס-ק ו5מ כסמוע הוססז3ר
 1הרגס , ז3ר'ו סג.נו 1!6 , ה51 ג0ר 0הוו1ז )וקוס נג! מפור0 הו3ר וה ח1,561'גס
 וס 1מה , ג,1 )!מוז 'גו) ק6'נו הזגר נייר ה)6 11'1 ו6מרו )גווהו ר,51ו0'ס
 01"1פ 5נסיס ס'מ5כקי )הכריו. 3וססו טיו 'רס'3 ט0וט ס4.ס 'עסס 61 וגן ת6הססטחק
 60'וס רומר ועיז . ג!1 מ'וו0 נ1י . 6חמ הוכמס זגר 1גס 16מר ף ו1ס , מרופהזרטה
 . יער 1!6 זוג.ן )6 ג"ן 6.ן ו1סיף . טטס גטונ 6ומו .סהיר . מ6מו ס'ט"1ו ממורענ'ן

 . מתר,1 ססר 3ג1 . 1סקרנו ,גס 1)וה . יהס 6"ר ט.ו !הס מלס 0סיט3 . ה:.) הרס-קג0סינ'ס
 ,חוק עי0'ס 60מס וה מס )ו 51:ור מק1ומז'ס חחר 6ן'ו ו'רן . גסר ססוויז מסורס6'מ6
 קרכן הס'וור .וה 1.קח נר,ס 061 . גסר 0ה1ו!ז גסס 6'ה6 0נר1: ס(ר סגג) .מ5מ:ו

 הוס 3סס'וור גס סיס סוה סיימן ע1 עסה סמ1נחמנמה-
 6'מ"

 11 1פוס . גק? 0הוויז
 "ת סתחו . ג0י ס:וו)ן 6'ת5 הוק מוחה' קינן זור ,כוס גס . סז3ר גן . סנ'1סרהזק
 ונח,, סס.זור "מ געם גוו3 סוס ה,מזן וסחמ . גן 1מ'ן,,ו הוס מגמ, קל3ןהסיזור
 גלי . ה:'1 הרס-ק 11 6מר וגו' סן'1ס 3ר1' 1יס' ססמ 10 ס:גוס פמ'חמוגמקוס
 ס1י):* 3ח!וס גרר מלך .זות . 3גמן גה31 מ6י חו' סוק גסר סת1ו!ז מפ'וס גג"ן5'611
 ט) ס1.יס גונט'סגוו הקג-ס ון 36'טיך וס ג-ר זי'1!ך הו:. הפומין הגען סי3רהרי
 גסי 6'נו זקוו!ז ו"מר 06 1"-:ססק.

 י-כ "מ1 גווטי יה:ת:וה יגו1 "'11 טה1ו!ז מפ:.
 . היו; י-3 .ה.' . גן-י 3ןסן וויז 'גוק וס!, כגג2.ס 5ומו מלסר ס" 1מס .מווט
 1וחר כרור )1.,:י מקיס וסי' ג-כ חוז0 '-ג 6ף 1פפמ'ס )הסק:ומ 'גו) זסוו!ז פ,ג5ן6

 ס:י'::' יגורס ס" הו6 ג' גזו)'ס ננט'ס ע!'ו הק:-ה סנ'5 ו!ו: . נמטנרסומ6ג'מיך
 ו"ון "ס ס)ומז'ס וג0מפ1 . גטר' .ךס1ו1ז כסז'6 מג"ן מ1גמ ונמנמ וחמ 'פנ')1סרור
 : ומג"5 ו'-ע . גתק:ה 1גו1מס הממ'11 מטס נס'עטו טרס ופוז סמקיס 6מ )טטומכו)ס נמעוררי ומ'ז . הו6 הקוז0 ר1ח 30ען 5'ך נע1') ור16 . רעה1 6) 6'ט ה5נשסו'ממה1

גרה.מ
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מה פנחםביתא
כ.

 '( ז"ע יצוק"ל מאניפאלע זומיא ר"ר צ.ם'ע הקדוש פהרב יקר טאטרער

 במוצש"ק. . שאומרים חסיד אישבפזמון
 דברת אשר אתשל עתה לך יוכר'

 לומר דיש . זי"ע הנ"ל הרה"קזאמר
 עש"ק היום ו"נה . כך לנו לומרדבא
היא

 טטו~
 ובווה"ק במדרש ככתוב לתשובה

 המנהג חי' הדור וצדיקי . יראיםובספרי
 ל,זלמידיהם אמרו עש'ק שביום מהם איוהעל
 גדולה התעוררות והי' ומוסר כבושיןדברי
 גדולה בבכי' תשובה ועשו ההואביום

 בעת ש"ק ש~יל ידוע וה וגםופראה
 כי בתשובה להרהר צריך "ויכלו"אמירת
 צריכים והערים וה כל על מע'דיםאנחנו
 השרות  שמגידים קורם  בתשובהלארהר

 בעת לעמי צריכים זה ומפני .כידוע
 להיות צריך העד,ת הגדת כי ויכל1אמירת
 "אנשיפ שני ועמדו כמארו'ל .מעומד
 . ההלכה א ה וכן . מדבר הכתובבעדים
 לעשה צריך קודש השבת יום בכלוכן

 בו שבת הוא שבת על )ור"תתשובה.
 לך יוכר . במוצש"ץ מרים א ולכןתשוב(
 דצריכים היינו . דברת אשר אתמולעתה
 אתמול שאמרנו מה עתה זאת לוכוראגחנו
 שנהי' לראות אנחנו וצריכים הש"ץ.ביום
 שלימה בתשובה חוזרים החול בימותגם

 : ועכי"א זי"ע . ודפח"ח הקב"הלפני

 .כא
 * ; זי"ע מליזענסק זשק"ל אלימלך ר.ר צים"ע הקדוט דנאיןמהרב

 וכו' הבא עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו יבייזנא

- -
 והנה

 )סמ7ר ספל'ו מס ס1)ך 6' פופר ור6ס כרמ1ג פ.6 קיך . סנ') 1).ן 1קך'וק.כ "(גט(
 מס . !כחרר "לך !ך !מס ,ו 61מר סנ., סרס'ק 15מ1 1קר5 רכ 7ג.י

 . כמעוונ'ס סעמ 1מכ)ס וטר.ס מס ,סחוק סחיך ט1כ .1סר סן6 . וס 3ס,'גחך יסי'וטטןמ
 )ך. יס" ומס גחר6. סס'עור סח,ג, 15מך וונפ 1ס ורגך . רגך 5), ,)מ71 )ך1!מס

 מג)'ס וסו סג' פועס וקן סוי גק1!ו ע"ו גפר ס,ו סומר 51מ גסמומ . סו5ממכנמר5
 1," ,!מו7 ,3) . נ3ר5מ' 1ס גס3', וגי .גגר.6ס

 ו!ג,ומ סומ?'ס מס )קחוק רק ,סמס,,
 רק פוגר15 . מג'ו.ס מופור.סס ספור 5יך סיסוויס 1ק7ופמ נוו!ס 51 ר5ס רגפ.מ .סנ', סלס.ק 6מר 1מ.ו . סמור 6ן ממו1 מסר 1.רן גו1'פכ מ,יו ונמר . טטומ ג37ליסעמ
 6מס 1סג5מ ס5)ק.ס מון ,עס 5חס ,כ" . סססוק פ" ויס ר)ווך ו!טסומ ו!גחפ),!)מ1ן
 6)ק.ס גונ7 )עס 6מס ס'ס . מ'ס רג.ו1 )מפ: 5מר וימר1 ר.) ס5,קיס'. 5! סוגר'ס6מ

 רק גוס יר)1 ס)5 5.ך 1חר5ס סקג'כ ).11. .ק.ימ1 ד,6 גמג11ן ,סס ,ומר7מוסס
 ,כ11טפ )ר'ג.ס כג6ממ סקג'ס. ,פו' מג1לס )סמ).ן 6מס מ1ג) 1גוס . קיוס ר)ין!ק"ס
 6פ ר.) סוגר'ס. 5מ "מס ,1סג5מ 11ס1 קיוס ר)1ן גוהס 3גן מ1ס'ס ס!5 ג' טו33ג)

 1טג.'5: ו'.מ ו7פה.מ ורו.ק ה5!ק.ס.. .5ן ס5!ס',כוגר.ס
 4ן14"י '(!ן

 ר.ר סקי1ס
 מק"מ':ק" סמ51י

 ס,מנו מ, מסוג.ס סס,' )5וס'ס סיפו ס)'ס'מ סעי7ה געס פ.5 סנ.ןי,', ו'ס'6 ר.ר כסרס.ק פ.6 ס'פר ו"ע 1)')
יר3ר'ס
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 ~חכופנחםכאבית

 "ע מליזענסק זצוק-ל אלימיף ר' רבינו הקחש הגאוןמאא"ז

 ההלכות ררקיע במתיבתא שונש אוידהילכנש השוגה בלשון גקם למה להבין צריך11ה
 שאמרו וזהו . מפומי, שמעתתא 1,יפריםעיו צרין אין הכי ועור יהלומר" לומר ל1ש;י'
 יום- בכי הלטת ~ה הש"% הוא החיוב הרי מבר הלכות רק רללמ

 ראיש ר"ל
 ת ה~כ חוזרים דרקיע דבמתיבתא שזוכהכזה הם4ן ואמל הקדושה התורח כלילמוד
 ; חיזור( לשון הוא שינון וכי יום. בכלשלו כך הוא דהפי' הג"ל. וצ-ל הציס-ע"קרוש
 ודפח"ח, עוה"ב בן שהוא ל1 שגסח האישוה ומקיים , וכהוגן כראוי התור"  על:מרזמי
 : ועכי"אז'"ע שליבא שמעתחא קי לאס וזוכה י כראשותה

 סס~יו 5ממ פיס 5'רט 3ג)וח 6)ימ)ך ר' סר0'ק ו5מי 16י כסס!יח. ס6!סגוכריס
 ,ס וס.' . 1טנ1ס ח,ק רוח וסי' מ6ול סרנס ט!י1ו 1פ! וסןג וח,ק ג11! קור 16 ' ו0גירך
 ס1וכ) גלי יסיב י6.ום !ג51 !ר15ח 5גחנו סלריכ.ס ,ן'1 61מר11 ו0פסקחיגו ססן'ס'גיוס
 מ1ח0 סמ0 וסחפ)!1ו .סוכ !5',ס טהכ ועח וסגע1ו גך וטסי1ו גטרכ. מ16מס)טטנס
 !.סגכ ווי!ך קמט קר.6ס !קרוח 6.ט וסג1חי 6וגן טטימח 6יוס וטטמ1וומטר.ב

 טוסס. 6חס מס ,,וס.5 ). ו5מר 6!'מ!ך ר' סרס'ק 6ח' כקון 6!י וקר5 . ס6רןט!
 ר' 0רס.ק 6ח. וספח'! ' וכרח' ,גן יו 61מרח. . 1חוסכ61. ממ6רי ו0יוח נר.ג.סס!5

 1"חר מ6ס 0וס 3.וס סטסס ומנ5 ססו5, ג.וס סטסס סטנירוח 5ח !ו !רסוס5וימוך
 ססק3"ס טל מ115 רג0 נג.' וכגס ס,'מס גחסונס טויכס !מוור וסחח.נ , טנ.רוחטסר
 ווס.6 ר' 0רס"ק ס'פר גך . ס5רן ט! ו'סן סוך 161 . סטכ'רוח ג! 11מחק1 טן'וי'חס
 ס1'! ו0רס'ק 6מר סקלוס ס)ח1י 6נ! 16 ס0" מס16ס'ס ,6"1 . סן.סיח נסטולס1נ'!
 !ג.ס1ס )גו יח1ו )6 . 0קלוס 6ח'גס )ו סלסס סטנירוח מ6)1 ירי6,ס 6ינגו 16ח1ורגי

 ס)6 ג. . 1גס! !6 6סורוח כמ5גן. . טנ.רס 6.,0 !טנור חיו יגון ס.' מס גיגוכורס.
 ס" וס)6 , סחון 3'מוח ,ס סי' סן6 ג. טנר )6 נ'ג סנח וכחי)ו) . 6100 ג.וסשחט1ס
 ג.וס ו3פרט . חיו ט3ירס ס,ס טו3ר טי' !6 סחמיל 1כ611י סו!ס .סול נליק סקלוס5ח,גס
 מסכ 116 . ט)יסס מענר ט3.רומ טקר 61מ1 סמ6ס 6)1 סס ומס יספסקחושמויסי
 וום.6 ר' סרסיק וגקמוע . מ,0 יר6'ס 111,6 16ח1ו 5כ) מסלג'ק'ח 6חח יגטסשפסיק
 6חס מס יו ו5מר . גקון ט!.1 גטר סוס. כ6'ס מפ. ס'ל15 ס6ום סוכר.ס 5מ1ל.)
 סעול0 יוס נ16חו 6גומ ס6חס מפ1י 5ו!י סטנירוח 6)1 ט! 16חך 'ט1'סו י6 !מסיוגר.
 וסקור 3ורך ס!ג1ו 151ח11 ל חם וס" יוס 153סו כג.מך ס"מ 5מס . נמ1ו 151ח11יוגם
 ו0קור יחפ.ס סוג1ו 161ח1ו . 3מנטייס )כוס סוגח 6חס !מ6ול טל ח,ק סי' וסרומוסס!ג
 סטכירוח מ6!ו יר6 ס6'וך 16מר ק"חס ,0 ומס מרג!י1ו, סוחח ס.' סוס טך גיג מוקסי'
 נסטרס .וס3יגיו ספטוק ט! גמ6ר,.ן יוחר מוקוק סקג"ס סנויק'ס לעס גוו1חךו6ס

 מיגמ' 0פ.רוס יולע 5'1ך . ססטרס גחוט סנויק.ס טס מלקוק ססקנ,ס .מומלמ5ול'
 סטווסיס וגג!וח סעס.ח סגלוויס סטכירוח ט! גג'ס1ס 16הך 'טג'פו גחח)ס .סו6ח
 . ססטיס גחוט 6ף טמך ו'לקלקו 0קט1'ס 0טכירוח ט) 6וחך יט1.סי 16 נויקוח0.'
 טסר ו6חל מ6כ ססו6 ג.וס סטסס מנ" סקווס ס6ח' סמטס0 ,ס )גס מספר 16'ו3מגוון
 1.66 ס.פר גך טו3. וטסס מרט סור וג.וח !0וסר סנריג.ס 6.ך סחלטו גל'יסרוח

 . וטג'.6 ט!י1ו יגן ,גוחס 1נ.) מק"מ'1ק5קקווס
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  פנחםבית48
 .כב

 נ זי'ע'"( מרוזין זצוק'ל ישראל רר "קיי"רהמפרסם הנאת הרבמדו'1

 שהדותא יגל לבן ל1  ייקרא בפסיקאיחא
 יהבין וצר,ך . גלעד יו קראויעקב

 גישון להגל שקרא לבן כו1גח היתהמה
 *"ה אביגו יעקב כווגת היתה ומההדגום
 עגין לאי1ה וגם הק1דש בלש1ן אותושקרא
 שקדא שם א'1ה הת1היק לנו ואתסיפרה

 אך . אע.ה יעקב קרא שם וא'1ה לבןלו
 מודא לשון הוא ד"יגר. . כן א ההעגין

 לשון הוא "וגל" העד1ת" "לוח1ת הכת1בן ע"ש יתיה"ק. מדומ1 "ושהדוחא" ופחד.ן
 הטונאה מקור שהי' הארמי לבן והגההחגלות
 הת1דה שיהי' רצה . הכל את לעק:דוביקש
 תמיד ויחיו ובשפלות בהכגעה הישדאליוהעם

 רצה ע"ה אביט יעקכ א% . ופחדכמורא
 בהתגלות הישדאלי והעם התורהשיהי'

 עמי כל .וראו שכחוב מה ויתקיי'1התרוממות.
 ממן" וירא1  גךך נקרא ד' שם כיהארץ
 "יגר לבן לו 1יקרא התוה"ק לגו שסיפרהו1ה

 במודא יהי' דה"שהיוחא" הייגושהד~תא"
 קרא "ויעקב אבל . ובשפלות והכגעהופהד
 הלוחות ר"ל שה"עד" הייגו "גלעד"לו

 ומקיימים של1מדים ה,שדאלי והעםהעדות
 יה" והמיוה. והתודה העד,ת היוחותאת

 עמי םל וראו כג"ל והתר1ממותבהתגיות
 זי"ונ ודפח"ה . ממך ויראו וגו'הארץ

 :[עכי"א
 .כג

 *( רע יצוקיל מפיריםק דמג.ד אברדם ריר הבפורכם דגאוה-קמדויז

 הם הוי' שם שקודס ,הא1תיות התייה'ק ב'ה ,הימ' תטהיי ד' לפני בפסיקא,תא
 וקודם . ט' ה1א י' ק1דם כי . כ"ב בגימט' אותיות בכ"ב להתדבק האיםיצריך

 חמ,מומ וסס ס"'ן ק11 ,חס'7'ו 6חמ פטס  סונימ .  יו'י  11'! מוווין סקזוס [-1"ז !6(י(
 מק1ל ססו6 מ'ס מר16 סן5 !סס 51מר . גר6ו' ומ15מ !מ1רס1כמ!ככ1מ

 רק 1ס 5ך וטסר '1כ5 כמ'ס המורס. סי1מר ט1מ5ס 5ף פכטו!ס ט1מ6ס 1ג!סטכרס
 וסטכיר כסס !טכ1) ם ,גו! ס6ין 7י י6 וקפ5.ס סס 051 . וקפ6.ס 5ינס ססמ.סכטמ

 גפנקפ",ס סטסרס מקור דס51 קמיס נורס כקריר1מ מס מר15 וסר. רח.ןפס, 7מ1מ כסגפ,ר !ה1וכ ק.ג1ן'ס וכר6י' . רח'5 סטומ5ס !מקיר !סכפך ,ג1!.ס 5ףכטומ5ס
 !מ1רס 1סמ!סכומ ממ,מומ !גס פ'ס" מר16 11גן . רמ'! סטומ6ס !מקור כמסוספגיס

 1'.ט 1ופת.ח .ומ5ימ
 1טג""
: 

 6'וס ,טסס 05 סנ'!. 5.11 מטור,סק סמנ'ו כקווס 1.11 5מ ס56 6"י יניש , !כ("(
 . ונוי ר' .מן 1גגוו חן . כמסין'ס גמיכ גו.ן. 5.11 סקווס וו'ו !1 1טוס . חהכו!ס 1.5סי1ס !טקומ נגון 5ו!י . ק5!ו 1!51מ . כט'ו'1 חן ג55 !6 יס61 . 1ס טנור פרוסס ), 1'סכט,ו', חן מ51 5הר 5,ק ג, . 5מל 5וון גט.ו' חן !מ5י5 1כסהו!1מפט1!ס

 ס6רס מה1'ג סיגר,ס וכג) גן. סו6 סטנ'ן 6ך י הס"מ נ1מן סוגריס ג! ס!15קסס
 . מטפס 5סר כג5 מ.5 וכטן ,וסג ,ק5 ,גו) וכרגח'ך ס'!קוט נמ5מר טס". 5'וס!פטומ
  פיסר~ס. קיס גנ' , ר' 'הן וגג,ר מן 1וס, . ססמר!ומ ט,ס )טסומ 6.ן מן !סס'ג4ך

 סס'.מ 6 'טו1ר סמס.וס 5וח'וכרך
 ק'מג"

 ו"ט . ה" וגן כט';'1 חן
 וטג""
: 
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כז פנחם כגבית
 זי.ע מטריםק המניד אברהם ר'ר הטפורסם הגאוה,קמדרו

 ת אותי בכ-ב ולהתדבק להתקשראתם ה' וקודם . ה' הוא ו' וקודם . ד, הואך
 בהמסנ4 "תטהרו..דאםתתדבקו ואזהתוה.ק. . ד'" "יפני ב הכת שאמר וזה . ד,הוא
 כמאה-ט בתוככם ישרה הוי' או . הוי' שםשקודם שקודם דהאותיות לוכור א,ם דצריכיםה.ינו
 : ועכי-א וי"ע ודפח." , וגו' בתוכםושכנת דצריכ!ם מרמו והוא . כ-ב מספרם תי'שם

"--

 . ופוטקיט בש'םחירושים
 יהו איבעיא ע"ב( )י-ה נדיים2:כ!כו'

 שיוחי או הוו דידן על,חי כהניהני
 א' הגאה ימודר מיגה נפקא ימא'דשמיא
 ואסיר יי, מהגי הא ה1,' דידן דשייחיאמרת
 דתנן ת-ש מאי. שרי דשמיא שיוח' אכרתוא'

 )נ"ט יומא ובמס' . ע"ש וכו' עייומקריב
 איזו והקשו ע"ב( )כ"ג קירושין ובמס'ע"א(

 דשיוחי גמורא ראי' יש דהלאמפרשים
 מקומות בכמה לריכה מגמרא . הוודרהמגא
 חויין ע"ב( )ע-ג מנחות ע"א( )ס"בנזיר
 ת"ל מה איש ע"ג( )ג' תמורה עיג()י"ג
 נדרים שנודרים העכו"ם לרבותאת אישאיש

 . הוו דידן ח' דשי גימא ואב כישרגלונדבות
 ידידהו אנן יא יעכו"ם שייחות איןהיא
 אתם מה . בש"ס כדאיתא יד'דן הםויא
 וכמפורש ברית בני עייחכם אף בריתבנ'

 בשו-ע ומבא שיוחין מה' פ"בברמב"ם
 נעשה העכו"ם אין ס"א קפ-ח סי'חו"מ
 אין וכן . שבעוים מהדברים לרברשייח
 מהדברים ירבר יעכו.ם שייח נעשהישראי
 . בצ"ע חו והנ הוו דרחמגא  דש5וח' ע.כאיא

 הוכחה שום מכאן דאין מידי קשה לא~ענ"ד
 דשיוח. מא נ א. דאף דרחמנא שלוחידה'1
 מהן דמקבלין ממאי מידי ק' לא ג,כ הוודידן
 שהם ת ונדב הנדרים דהיא . ונדבותנדרים
 מאי וא.כ עליהם לכפר באים איןמביאים
 בשימא שיוחו נעשה א.ט דדגהן יןאיכפת
 אמרינן שפיר . יכפר גא דהקרגןבישראל
 שיוחי הם כהני חני יאי הנאה דר ימדג"מ

 השייח דהרי . ר ואס יי' מהני הוא .דידן
 שמביא הקרבן דהרי ממש כמותו יהיותצריך

 איט בעצמו והוא . עייו יכפר הואהישראל
 הקרבן דיתן התורה ורבתה להקריבויכוי
 אדם שי דשיוחו שיוחו נעשה והכהן5הכהן
 וא"כ שלוחכם( ירבות אתט גם )אתםכמותו
 אם כי שליחו דנעשה בזה יי, מהגיהא
 אבל . יהתכפר מצי יא שייח הכהן יהי'לא

 איכפת לא של1חו הטהן אין אם אףבעכו-ם
 הי' ואם ב:ה. מתכפר אינו דממייא כיון5ן
 כגון ,אשמית חטאות מהם דמקבליןהדין
 יהקשות מקום הי' שיהם מצות השבעהעי
 מהפ דמקבלין אמרו הרי אבי .כג"י
 שייכים אינם רט ה5א כי ונדבותנדרים
 שייכים איגם ת מצ השבע דחוץיקרבגות
 הוו אפי' וא,כ . התורה מדיני דיןבשום
 יקבל הכהן מצי ג"כ . דידן שלוחי כהניהני
 שום מזה ואין שמביא ונדבות הנדרי::ממנו
 ויא דרחמגא. שי,חי דה'1 יומרהוכחה
 מוה כלל להץשות מצי חיכי כייהבנתי
 וגדבות נדרים שגודריםהדין

 היא כישראי
 . כידוע שיום דרכי מפני הוא הטעםכל
 מעייל דץא הו"א התורה רבתה יאואם
 איש התורה דרבתה והשתא . לעזרהחולן
 חשש ומשום יע:רה. חויין מעייי איגואיש
 או הנדר נוהן העכו"ם דהרי בכאן איןגוול

 שום כאן ואין ודו.ץ. מרצונו הואתהנדבה
 : לעג-ד הנ,ל לקושיאפקום
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 כ~נחם והערות"יי1שיםבית
 וז"ל . ה"ו פ"ד תפ-לין פ' ברמב"םץניין
 שנאמר %ייה ולא ביום ת%ין הנחת זמן'
 תפילין מצות היא זו חוקה ימימהמימים
 תפלין זמן אין ט'בים וימים שבתותוכן

 שם הכ"מ ומקשה . וכו' לאות והי'ומנאמר
 1אח"כ הגלילי דר"י קרא מיימי בתויחלמה
 כמו עיי"ש בדוחק ומתרץ עקיבא דרביקרא

 : דמעייןשיראה
 לדקדק יש דהנד . בעז"ה יתרץנראה

 הגלילי יוסי דרביבכליגתא
 ל"ז מנחות ע"א צ"1 )עירובין עקיבאורבי
 מימים למועדה הואת החקה צת ושמרתע"א(
 ימים כל ולא מימים ליל:ת 51א ימיםימימה
 מה עיי"ש כו' טובים וימים לשבתותפרט
 מימות טפי טובים וימים שבתות למעטראה
 וימים שבת1ת אימעט שפיד לאותדוהי, מקרא דמפיק עקיבא רבי בשיומא .החול
 סברא מאיזה דרשה הך , י דייתה~ייי יוסי לרבי אבל אות עצמן שדן מפניטובים
 טובים וימים שבת-ת טפ- למעט לי,אית

 : החול מותמב
 אולם לאות" "דוהי' דרשה הךלי, אית נמי הגלילי יוסי דרבי בזהדהנראה

 לו אין ימימה" ד"מימים קרא האי לאואי
 משום דאטו טובים וימים שבתותלמעט
 בהן תפילין יהניח אין אות עצמןרהן
 "מימים" ממעטת דההורה חוינן כדאמנט
 שבתות למעט ין אית שפיר ימיט %ולא
 : ורו"ק אות עצמן שהן מפני טוביםוימיט

 בתוס, זאת סברא דמפ:רש יאיתישוב
 ע,י"ש כו, מימים ד"ה שםעירובין

 בלילת ולא בעם תפ'לין הנחת דומןגתב וע"כ עיי"ש שם הכ"מ שכתב כמויוחביריו ולא מחבירו עקיבא כרבי דהלכהה~ילי יוסי כרבי לי, אית רהרמנ"םהרמב"מ דברי עפיר מתורץ וא"כ שם.יבמהרש"א
 % דהסברא ר"ל וכו, לאות וחי'שנאמר נ תפייין ומן אין ט:בים ם וימ שבת'תוכן 1 תפילין מצות הוא חוקה ימימה מימיטשנאמר

 מחמת בים ט וימים שבתות לכעטנותנת
 משום ימים" כל ולא ד"מימיטהדרשה
 כי אות עצמן והן וכו, לאות והי'שנאמר

 דרשה הך ל" סבירא הגלילי י1סי רביגם
 : בעזה"י לתרץ נראה כן כנ"ל לאו"ת"ד"והי'

- -
 . אהד לרב שהשבתיבוה
 ס.מן אי"ח משו"ע קושייתוע"ן~

 לס', תרע"א 1סמןתע"ב

 דחף תע"ב ' בס פסקינן דאמאיתרנ"ו
 לקנ1ת כס1תו מוכר הפתחים :ל המח:ירעני
 בס', פסקינן וכן כוס:ת. ארבע עליין

 מיכר הפתחים על המח:יר עני דאףתרע"א
 ואמאי חנוכה. נר על שמן לקניתכסותו
 דאורייתא עשה על דאף תרנ"ו בסי'פסקינן
 תורף ע"כ מחומש יותר לב:בו מחויבאינו

 כתה"ר מתרץ זאת קושייתו ומחמת .קושייתו
 דאורייתא מהעשה חמורה דרבנןדהעשה
 הכי ומשום תס1ר דלא לאו בה דאיתמשוט
 מקרוו זה ומפני . ממונו כל לכזבזצריך
 דאורייתא עוברת מצוה מפני נדחיתמגייה
 תסור דלא לאו מגילה במקרא דיש כיוןכי
 א1הה דוחה דא1רייתא עוברת מצוהלכן
 ע"כ תעשה. לא את שדוחה עשהכדין

 : דבריותוכן
 ב:ה יפה דק לא במחכתה"ר 'ד'דיהנה

 כתה"ר ששאל ואחרי . הסליההואתו
 מה האמת לכתוב אנכי מוכרח בזהדעתי
 על . מארו"ל בנו ויקוים . עג"ד 5יישנראה
 ק'שיא לא1 קושיתו ולדעתי כסופה" והב.את
 דבריו לפ' חדא . הוא כלוט לאו ותירוצה-א
 מחווב א"כ . תעשה לא ה-א דרבגן מצוהדבל

 והיכן . ממונו כל לכ:בז דרבנן ה מצ כלעי
 ביש"ש יוצא מפורש אדרבא זאתמצינו
 חנוכה נר "זולת סק"ו תרנ"ו סי' כמג"אמ.בא
 ייצא מפורש הרי . ע"ש יוסות"'ארבע
 כוסות וארבע חנוכה נר דזולתודברי,
 אפילו ממונו כל יבובו צריךו'ן
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כח פנחם יהעיית חיחשיםבית
 כ5 הלא ועד חדא. הא דדבא. מציהע5

 מחומש יותד יבזבז לא עשה דעלהטעם
 זה כי הכל לבזבז מחויב תעשה לאועל
 הוא תעשה ואל שב וזה ועשה קוםד'א
 . סק-ח תדמ'ו סי' בא"א באו-ח בפמ"גועיין
 דדבנן דהעשה דבדיו לפי אףוא"כ
 כוסות וד' חנוכה בגד הלא הוא תעשה5א

 שם הפמ"ג דכותב דוגמא הוא.שוא"ת
 החמץ 5בעד אותו מניחים אינם אםלענין
 לך" 'דאה "לא הוא גמודה תעשהזלא

 הנל לבזבז מחויב דאין שם כותבזאעפ"כ

 התיטא ומן בזה, וה"ה . הוא שיא"תכי
 הח5ו הפמ"ג דבדי שמוכיד כת"הע5

 סתידה נמצא דבשם הדג'ש ולאבמכתבו
 דעשה הוא האמת אך לדבדיו.יפורשת
 חנוכה בנד אך הוא. תעשה לא לאודדבנן
 שבעניים הענ' אפילו יחויב כוסותיד'

 וכמו ניסא פדסומי משום לזה כסותוליכוו-
 דמחויב שבת נד לענין דס-ג בסי' טציגוכן
 שלום משום הטעם ושם העני אפילובו
 ועיין ניכא בכדסומי יותד עוד דעדיף תב

 הדע"א סי' הגולה ובבאד הדע"ח סי'באויח
 כ:סות ואדבע חגוכה נד וזולת א'.אות
 דמחויב מקום בשום מצ'נו ()11.לא1נד

 מעשה עד'ף דלא דדבגן עשה ע5 הכל5בזבז
 דמקדא מזה קשה-מידי יא וממ'לאדא,רייחא
 כמו עובדת דאודייתא מצוה מפני נדההטג'לה
 ה מצ מחמת נדח'ת דדבנן דעשה הדיןכן

 במשבצות הדע"ח ס" בפ-מ ועייןדאודייתא
 לחדש דדוצה כתהיד על ומהתיטא .סק"ב
 מקום בשום :את מצינו דלא כ:ה חדשדבד
 הן ם מהפוסק אהד שום אשתמיטולא

 האחד,נים הפוסקים והן הקדמוניםפוסקים
 לא הוא דרבנן עשה דכל כואת ירל

 "החדש זיל החת'ס דברי וידועתעשה.
 זמן" ובכל מקום בכל התודה מןאסוד

 כוסות וד' דבנ-ח ההיפך מפודשזאדדבא
 ובנד ניסא כדסומי משום הטעםמבואר
 כ"ת כדבדי יאם ת ב שלום משוםשבת
 בלא אף ה"א אלו לטעמים צדיךלמה

 ועיין . הלל 5ביבז מחויב הטעמיםח15
 ס,ף ובדמב"ם ה-א. פ"ה שבת ה'בדמב-ם

 : הי-ב חנוכהה'
 כ"ת דבדי לפ' דבדגו כה עדדד:נין

 העגי דאפי' דמצינו דכמודהושב
 עצמו להשכיד מחויב הפתחים ע5המהזיד

 שאיע אדם שאד ה-נ . כסותו למכודאו
 מזה מקשה זה ומפני הנ5 לבזבז מחויבעני
 טעות באמת או5ם . בדיחוקים ונכנס זהעל
 מהויב אין כוסות וד' בנ"ה דאף הואגמוד
 כסוחו למכוד העני שטחויב ואף . הכללבזבז
 לקיים עפ'ד א ה דמחויל משום כן הואלזה

 שבת וגד נ'סא כדסומי משום הזאתהמצוה
 לבזבז צדיך דאין דהגם . בית על"םמשום
 ועיי' לבריות יצטרך שלא כדי הואהכל
 עדוכה גמדא והוא ביו"ד דמ-ט סי'דמ"א

 נצדך שממיןא העגי ולכן נ"אבכתובות
 הזאת הטצוה ל,יים מחויב הוא5בדיות
 דאיסוד צדקה ת דמצ עצמך והגע :ודו"ק
 כמו טחומש יוגד לבזבז בדבד ישגמוד

 טהומש יוהד 'בזבז אל שפ בכתובותשמפודש
 ה ואפ שם ברמ'א :ה ים שמפודשוכטו

 בה. כחו-ב דהעני דמ-ח סימן ביו"דפסקיגן
 שם בט-ז מובא הדצ-ד ס" בביחועיין
 כוסות בד' כמו בזה מחויב הינידאפ"
 בדבר יש א'סוד הלא כ,ת כדבדי,אם
 העני מהויב ,למה טחומש יותדלבזבו
 שכתבתי כמ' ע-כ איא . לזה יס:מולמכוד

 : הוא כן האמת כיות"ק
 משמע הנ"ל היש-ש דמלשיואיברא

 כוסות וד' חגוכה דבנדלכאודה
 היסב כשנעיין אכן הנל. לבזבזצדיך
 היש"ש כוונת כי הוא כן 5א כווגתובדבדיו
 סיף 4ה צריך אין המצית כל דבשארהוא
 כוס:ת וד' ובג-ח גדהק'ם שח"ו במיעייש
 יו שו מכדי יותד עליש להוסיףצדיך
 לבזבז מחויב דאיגו אה"נ מחומש יותדאבל
 ועי, . שכתבתי כמי בדוד נדאה בדבדיוודו.ק
 בדוד שאמת וידאה שכתבתי מה בכלכ"ת

 4ענ"ד: ה:דאה זהי . בע:השי-תהוא
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 פנחםבית
 . וכיאוריםהערות

 מאא"ז שהבאתי מה ב, טימן בפגים,ניין
 חיים ר"ר צס"ע הקרושהגאון

 היררא ביאור . זי"ע מקראם;עזצוק"ל
 לאברהם הקב"ה אומר יעתיד שבתדמס'
 זה שמבאד וכו, חטאו בניך ע"האבינו
 כוים ראו שאם סנהדרין במס' שאיתאע"ד

 הדבר לקרב והנה . עי"ש וכאי יצאלחובה
 ימנה . כך יענ"ד נדאה השכ5 אייוהר

 בטעם ויקרא בפ' זצ"ל הקרושהרמב"ן
 במורה ו"ל הרמב"ם טעם מביאהקרבנות
 אשר 1הכשדים שהמצרים בעבורהנבוכים

 אל יוברים המצרימ כי וכ)' בישרגלהיו
 צוה כן בעבור וכו' עוברים והכשדיםטיה

 נגמרים ארם בני שמעשה שעבור כיהטעם ויי הוא ואומר דבדיו ודחה . וכו'לשחוט
 שיחשוב כדי וכו' ובמעשה ובדבורבמחשבה

 לאלקיו חטא כי איה כי בעשותואדם
 וישרוף דמו שישפך לי וראוי ובנפשבגופו
 . תמורה ממגו שלקח הבורא חסר לויאגופו
 נפש דמו תחת דמו שיהי' הוה הקרבןוכפר
 ראשי כנגד הקרבן אברי 'ראשי נפשתחת
 התורה מורי בהן ייהנות והמנותאברה'

 וא"כ . באריכות ע"ש וכו' על'ושיתפללו
 . רוח והשברון ההכנעה הוא בוה הטעםכל

 בכל האדם דכשיחשוב ספק ~תידהלא
 , שיעיר א'ן עד בקרבו לבו  נשבר .הנ"ל
 אלק'ם וגדכה נשבר לב כי . כפרתו הואווה
 . הנפש עון תחת נפש ועלבון חבוהלא
 שאם הטעם הוא דוה יומר יש והולפי

 בא'ם דהנגע'ם הוא. טהור לבן הפךכיי
 כפרה שיש וכמ, , כנודע החטא'םמחמת

 להב,א ך צר וה חטא דעל . שוניםבקרב~ות
 אשס להב'א ןריך אחר חטא ועלחטאת

 שעל 'תב' חכמתו גזרה כך כ'וכרומה.
 ועל . חטאת עיו חתיקון תהיו והחטא
 כן אשם. שלי התיקון 'היו והחטא

 גזרה חטאים על ג"כ שבאיםבנגעים
 בעור 'פדח זה חטא שעי יחב'הכמתו

 וציה . לבן שער הפבה .ה1א יבנהשאת
 עבור יטמאנו שהכהן הקדושה בתורת1יתב'
 גורה אחר חטא ועל . תיקינו יהיו וזה .,ה

 ושברון הכגעה יו יהיו אם שרק יתב,חכמתו
 והשברון והכנעה . בזה לו די ג"כ באמתר1ח
 מביא ויואת . שי. הת'קון תהיו לבדרוח
 וצוה . לבן הפך כלו שיהי' כזה נגעעליו
 ודי . זה כעבור יטמאנו שלא להכהןיתב'
 רואה שאם ספק גלתי כי . לבד ההכנעהלו
 נשבר רח"ל כזאת גדויה נגע בו שישאדם

 תיקונו א ה וזה . שיעור אין עד בקרבולבי
 שכיו תראה שאם להכהן יתב' ציוהויכן
 רצוני היו אם הלא כי תטנשנו לא לבןהפך
 החטא עי תיקונו יהי, וה ורק טמאשיהי'
 יבן השער נותן היתי . י' הידועשעשה
 ובמכו1ן זה. עבור טמא והי' במקצתורק
 החטא זה עי כי בכויו לבן השערנתתי
 ת יהקש )ואין , לבד ההכנעה דישעשה
 יו שדי כוה חטא עשה הוה האדםדאם

 עליו להביא צריך הי' 9א יבדהרגנעה
 ל' תהי' דההכנעה איגו וה , לבן שערכיל

 טומאה סימני בעצמוי האדם כשיראהרק
 הקרבן שכשיביא ו'ל הרמב"ן שאומרכמו

 וכו' דמו שישפך ראוי כי בדעתויחשוב
 שתהי' אפשר אי באמת ההכנעה כיוהיינו
 . כנ'9 1כ1, בדןתו ויחשוב קרבנו שיראהרק

 הוא עצמ. הטעם ווה . ודו"ק( הכאכמו"כ
 יצא לחובה כוים ראו שאם הדיןבוה
 והצילו הקדושה בתורה כתיב הלא כי .וכאי

 ה'כ1ית גכל הסנהדרין חפשו ול(אתהעדה.
 ואך סנהדרין( במס, )כמב1ארלוכותו
 מחייב'ן הרוב והי' הדין לגמרכשהגיעו

 חייב. ויצא יהטות רבים אחרי יתב,ציוה
 ביכיתם שאין הסנהדרין ראו כאשר51וה
 רוחם שהיו וידוע , זכות צד שוםימצוא
 יכולים שהי, עד גדוי כ"כושכלם
 כמבואר שונים בטעמים השרץ אתלטהר

 )ייג בעירובין ועיין ע"בן )י"ובסנהררין
 דחד אף בהם מצא יא הנירון ובוהע"ב(
 שהוא שפטו לואת ת וכ עליו ללמדשיוכל
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כם פנחם וני"יייפ ' "עיותבית
 וה עי הוה הדין יטמוך יש ושז'ר .,כאי
 היו שאם הוא טה1ר לבן הפך כיוהכס1ק
 הריגתו ורק בדיגו. 'ב ח שיצא ה"ב'הרצון
 ן גכ טעם איזה מהם אחד ביבהיות יני גוהן הי' . ק1נו ת תה" סקייתואו

 . חייב 'צא והי' . יבים מח ב והר .לוכותו
 ביי כי . לבר רוח והשברון ההכנעהיו דרי ע"כ איא . יהטות רבים אהר,כרין
 ושברון הכגעה הוה יהנרון ל1 ישספק
 כ"כ דינו שקשה איך בראותו באמתרוח
 ינ)לים שא'1 עד שעשה וה החטאעב1ר
 ביי עיי1 .מקבי . וכות שום יויסצ)א
 בקרגנות נמו ע)ד. יחכא שיאספק

 יצטרך ולא עוד יחטא שיא ספק בליעליו ומקבי באמת הכנעה 15 שיש הנ"לובנגעים
 יהכל גדוי בויון שהא קרבן.להביא
 עייו נגעים יה., שיא וכן . שהטאי1דעים
 בוה )וגם . הכא כמויכ . ה1א גדולשבויון
 בהרוב הקב"ה נותן הי, דא"כ יהקשותאין
 הכנעה לו יהי' יא בוה כי . תו לוכמהם
 בפ' ו"י להרמב"ן ועיין . כג"י(כיכ

 של. בהידושים דבריו )הבאתישופטים
 הטעם שאמר ממין 1 עדים לגניןשבכאן(
 כי בעבור וו.י נהרגין. ן א הרגוראם
 שהם השייט בגוירת המוימין העדיםמעפט
 שנים יבואו כאשר והגה ושנים.שנים
 ויבואו הנפש את עהרג ראובן עיויעירו
 צוה מעד,תם א)תם ו'זימו אהריםשגים
 שהי' דאובן שי בוכותו כי שיהרגו"כת.ב
 רשע הי' איו הוה המעשה בא וצדיקגקי
 כאשר ב"ד מיד השם י הצ יא מ:תבן
 גהרג אם אבל רשע אצדיק לא כיאמר
 העידו אשר כי אמת שהי' נחשוברא1בן
 ה" אלי מת בעונו הוא כי הראשוגיםעיי1
 הכתוב שאמר כמו בידם ד' יעובנו לאצד'ק
 בהשפטו ירשיעגו ויא בידי יעובנו יאד'

 הצדיקים השופטים ר' נתן ;לאועור
 המשפט כי נקי דם ישפ1ך לפגיוהעומדים
 כל והנה ישפוט. איקים ובקרב ה'אל~קים

 וההבטו-ה ישרח5 בש,פט גדויה מעיהוה

 ועמהם ירם עי מסכים א ה ברוךשהקרוש
 האנשים שגי ועמרו טעם ווה המשפטברבר
 הם ד' יפני כי ד' יסני הריב להםאשר

 והוא והשופטים הכהגים יפגי בבואםעומדים
 הקדושים דבריו ע"כ אמת בדרךינחם

 יסברתי גמורה ראי' יש ומוה .והמתוקיט
 שאנר 'צאע-ה דברי ס1ף 1גם ורו.ק.הג"י
 להקב.ה קיסו אותי מקיסין שאתםער
 גבורה על שכו1נתו שידע דיפיר"ל

 זה. עב1ר יוקייוס מג'ע ~ויןן ימהכמדחו.
 קוב"ה להו איהוי יקב"ה שיקיס1 יעצםוכך

 מי דאף ה1א המיוכה ס שג'מ וכמ1בעיגיהן
 פני רואה אם החוק. ע"פ מיתהשחייב
 . הכא כמו"כ . כידוע יהפשי יוצאהמיך

 ררק'ע. מלכ)תא כעין דארעאדמלכותא
 צריכים הי, יא ויעאע"ה אע"הואברהם
 וכאים יצא1 וה בלא דאף חשבו כי .לוה
 כנ"ל יהובה כולם שהוא סנהרריןכדין

 בשם שהבאתי מה . ו' א'ת נאןעיי, : היטב וה בכיודו.ק
 אבא  שמואי ר' הגאוה"קד1"ו

 נל ואם המאמר על מכלאוויטאוצ"י
 לא הפורים ימי בטיים יהיוהמ1עדים
 יש הקדושים רבריו ויפי . ע"שגתבטיים
 . אסתר במגיית שנתוב מה דוה,לומר
 וימי וגו' ונעשים נוכרים האיהוהימים
 באיוו והקשו 1גו,. יעברו יא האיההפור'ם
 וגו' האיה מים וה דכתיב דכיוןמפרשים
 וגו'. הפורים )ימי ע1ר יכתוב ל"ימה
 הניל וצ"י ר,"ו על הקדושים דבריוויפי
 ר'ל האיה" "דהימים ונה הכ דוהו יומריש

 ר תמ "גזכרים" הגלה בהימים שהיוהגסים
 תמיד האל, הנכים "וגעשים" השי"תיפני
 מרינה ומשפהה משפהה ודור רור"בכל
 וצ'ל דו"ו שאמר כמו . ועיף" ועירומדינה

 הנסים כמי וטבע שבת1ך דגסים .הג"י
 יעשה שרמיר בסוהים אנו . בפוריםשהיו
 . וג1' ודור ר)ר בכל . ככה השית"בלנו
 וכל ופרנסתינו נזונותינו שכל האמתבי
 וכאין א:ו חך מהשי.ת. רק הוא ודבררבר

יע"ע

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 מנחם יביאייים הטרחשב*ת
 נ~ים נסים עמנו השי-ת שיעשהיעיד
 הנסים כלבוש יחב, הוא ולכן , נללעיני
 ל,' נדמה ואחד אחד ולכל , הטבעבתוך

 נדמה סוחר להאיש הטבע, דדךשהוא
 ה.א וכך כך המין בזה שהרויחשזה
 נדמה ולוה טובים קונים לו שנזדמןמחמת
 האמת אבל וכדומה, פלוני, דבד לושנזדמן
 . השית"ב מאת רק הוא דבר שכלהוא

 הוא כי עלפס:ק ס אונקל ההרגוםוכמאמר
 התרגום ומבאר חיל לעשות כח לךהנותן
 וכו'. הילא" לך יה'ק הוא "ו~י הפסוקוה
 כי , שם מ"רש,יונתן בתיב"ע~ובזהועין
 וכמו , כנודע "אלקימי בגימט'הטבע

 ר' המפורסם הגאוה"ק דו"ז בשםששמעם
 זהו לבאר זי-ע מסקווירא זצוק"ל'צחק

 נשמת בהפזמון ק'דש בשבתשאומרים
 ולא רחמיך עזר,נו הנה עד הי,כל

 ד, תטשנו וגל אלקינו ד' חסדיךעזב.נו
 לומר לי, דלמה ו'ל והקשה לנצח"אלקיגו
 תטשנו ואל אצל אלקינו ד' ת הפלעיד
 זה מה וגם , הלשון מדקדוק זהזאין
 ,לא רחמיך עור.נו הנה שעד מוהדאי'
 . לנצת יטשנו שגל הסדיך עזבונו~לא

 אל אל,ינו ד' כן בקשה, בלשוןוה:ל'ל
 הוא דכך ז"ל א ה ואמר . לנצחתטשנו
 עזר,נו הנה שעד רואים שאנו דמזההפי'
 בעבור רק זכיות.נו עבוד הי' לאוזה

 שלא רואים שאנו מה וכן . לבד"דחמיך"
 תסדיך ר בעב רק זה והי' הנה עדעזבונו
 )לשון אלקינ'". "ד, הוא שאתה מחמתלבד

 ולשון התייב. ענייני כל כולל הואעזר,נו
 ראיתי ולא כמאה"כ , פרנסה הואעזבונו
 בכל לגו עוזד שה1א ומה , 1ג1, גע,בצדיק

 על אב -כדהם יתב'יו בנים אנחנו כי "רחמ.ך" דק הואהעניינים
 בנים-
 שהוא ומה .

 רק הוא פרנסה לנו ונותן לנועוזר
 מפרנס והאד,ן אלק'נו" "ד' שהואמפני "חסדיך-

 לקנות שרצה "חסדיך" דק וזהו .עבדיו
 שאל בטוחים אנו זה ומפני לעבדים(.לנו

 אתה הלא כי , לגצח אלקינו" "ד'תטשנו

 : ודפח-ה גצחים, ולנצח לעד אלקינו ד'הוא
 לפרש אהד וקדוש ל גד בשם שמעתירכן
 , בניסו מכיר הנס בעל אין חז.ל מאמר'

 יוצא, פועל דהוא -מכיר" לשון וין.ניכר" הול"י הלשון דקדוק דעפ"י ז"לוהקשה
 הנס דבעל ' הפ א ה דכך ז"ל הואואמר
 נקרא המלאכה שה שע מי כמו הקב"הנקרא
 הנס עושה דהוא הקב"ה כך , מלאכהבגל
 "אין הז'ל שאמרו וזהי , הא בעלנקרא
 הנס בעל דהוא הקב"ה ר'ל הנס"בעל

 )מלשון עולם לבאי מכיד נו א"מכיר"
 "בניסו" רז-ל( שאמרו לאהרים""'כיר
 כך נל זכאין אנו אין כי עושהשהוא

 כל לעיני נגלים יהי, והנפלאותשהנסים
 כסדר עמנו עושה יתב' שהוא באמתאנל
 בשום ואין , מספר אין עד ונפלוותנסים
 שאימרים כמ: הטבע דרך שום מהדבריםדבר
 גד,ל:ת "עושה ואמונה אמת בפזמוןאנחנו
 מספר" א'ן עד ונפלאות נסים הקר איןעד

 א ה ד שתמ , הווה לשון הוא זה,לשון
 והדבר ורגע. רגע בכל גרולות, עמנועושה
 שגל , שדאל מ איש כל לוכור צריךהוה
 אלקיגו בד' ולבפ.ת ולהאמין ח"ו לבוויפ,ל

 להיות ולא עגיינו, בכל לנו 'עזודשבודאי
 אנש.ם הרבה שבעוה"ר כמו בעצבות כךכל

 ונדמה ודאגות עצטת מלאים ד%מישראל
 הגורם הוא וזה . תקותינו אבדה שח-ולהם
 . בעוה"ר :ו גל דעדו ההרפתקא:תלכל
  ת"ו שעצבות  מוה מלאים יראים הספר'וכל
 או תב שלא צדות לכל פרנסה לחיסרגורם
 ך א בעליל נראה היטב כשנתבונןובאמת
 איש לכל וסימך עוזר יתברךשהשם
 מישראל איש איזה ואם ,מישראל

 יטעה ואל . כראוי ובטחון אמונה לושאין מפני ב:דאי הוא ח"ו תוסר איזה לויש
 לא לכודאי גדול בטחון לו ירש לבואותו
 ובטחון אמוגה לו הי' אם כי הוא.כן

 כמו . חוסר שום לו הי' לא בודאיכראוי
 ר"ר' הקדוש הגאון אא"ז בשםששמעתי

 י:  שאמר  וי"ע מקאמינקא זצוק"ל אלשמ
איש
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מנחם יכיאוייםהערותבית
 פיוני יאיש . מה כפני , רבי . אחדאיש
 טוב כי לו יש כמוני ובסחון אמוגה לוואין

 מהאיש ובטח:ןיוהד אמוכ לי שיש ואנישבעויס
 אחו"ז ל: וענה . ח1סר יו יש . הוה ניפ5

 . בני חרע . בזה"י הנ"ל זצ-להגאוה"ק
 יהטעות האיש יכוי 1בטחון אמונהשבענין

 בטח1ן י1 שיש יו אומר שהיצר . עצמואת
 ששקר יהי:ת ויכוי . גד1לה ואמונהחוץ
 רוד אדונינו וביקש שאמר הוא וזהה1א.
 ויכאורה באמונתי.. אשקר .ויא ע-ההמיך
 אמר כאשר אמונה יו דיש כיוןקשה
 שיהי' יחכן איך א"כ .באמונתי".בעצמו
 "ולא ויומר לבקש יו ולמה בזה.שץר
 דהיצר ה1א האמת אך . באמ'נתי"אשקר

 גד1לה אמונה יו שיש יו ויומר יפתדי'כ1י
 השי"ת מאת ביקש ויכן ני1ם, יו שאיןיבאמת
 יעזור שהשי"ת ר"י באמונתי" אשקר-51א
 תרמה אל ולכן , באמת אמונה לו שיהי,לו

 כיומר מדאיש יותר אמונה יך שישבנפשך
 שיש לחשוב הזה הרעיון יך נותןהיצר
 ואתה הוא כן ויא , ממנו יותר אמיגהלך

 שיהיו תראה 1לכן . כזה עצמך אתטועה
 השי-ת. יך יעוור וב1דאי באטת אמונהיך

 יעבדו בלבט יתן ברהמיו והשיית1דפח-ח.
 בנו ויקוים ובאמונה גאמת עלםביבב
 לא כי שמך יודעי גך ויבטחוכאה-כ

 : אכי"ר ד' דורשךעזגת
 מהגאון שהבאתי מה . י"ד אות כאן,ניין

 המאיר אור בעי ציס-עהקרוש
 רו"ז ניהו האי יבנו שאמר זי"ע,צ-5

 יהאיש טקנא שהוא זי-ע זצ-יהגא1ה"ק'
 האדם שצריך .-איך הקדושים מדבר'ו,וצא השכי מוסר 1הנה . עיש הזההפש1ט
 חייב ז-י כשומרם . אבותיו בעקבייילך
 ימעשי מעשיי יגיע1 מתי יומרגדם

 מקים דגכי קיי"י דהלא . ע"זזאמרו יב- "ח הלשון , קשה ,יכאורה .אבותיי
 דצדיך כוונתם חייב לשון חז"י7תפכו
 ואיך נפש. במסירת הזה הרברלקיים
 צריך וכו, מעשיי יגיעו מתי זלופראמרו

  נפט טסירת מה וגם נפש רת מסיזה
 דנודע . כך בוה הענין אך . יזהשייך
 לא ..אם דאמר ע"ה הזקן הנ-ידברי
 מטעה תמיד דה'צר וכי . אימתי"עכשיו
 תמיד לי 1.אמר . ש1א בדברי האדטאת

 . ומצוות בתודה לעסוק פנאי לי יששעוד
 יימ71 עתה עת יא גד1י היום עוד1הן
 הבחריח בימי ר ע הוא הלא כי ומצ,ת רהת

 וכשגיע . ש ורכ הון 5הרבות כעה יו1צריך
 ברוחניית רק יעסוק אז . הזקגהיימי

 אין שכעת מפתהו . הזקנה יימיוכשיגיע
 לאחד מחר ויש . יעשה 1מתי . כח15
 רח.י. סופו ער ייום מיום מדחהו ככה .זמן
 ובפרט . א'מתי עכשיו יא ואם אמרול1ה
 במד1תי1 עים יהיות א"ע שג1י יאשבאם
 כי . בזקנותו י, קשה ,הי' הבחרותבימי

הר~
 ובפידוש בבטרנורה 1עיין . טבע ,עשה
 שהא האדט את מסית ה,ה הרעשהיצר ירוי וגם . מפרשים ועור שם ז-יהרמב"ם
 בחירה עיסק שאינו אמת והן גכורצדיק
 יהם הי' יא הלא גך אבותיו כמומצו1ת
 ודזאת . לו שיש כמ, והרפהקאות דיםיס
 עושה הוא שינים הרפתקאות סוג5 שהואכפ'
 וכן' גמוד שץר שהוא ובאמת . והותרדי

 ע4 יעמ1ד דכשירצה הא. היצדשפת

 ש'גים, הרפתקאות ט לאביה גם דיו ,החמת
 לאשר אך , צד מכי כ1בבים רבותוצר1ת
 אמיתים, שנ5 ובעלי השם יראי באטתשהי'
 עליהם שבאו ההרפתקא:ת יני לבם שמויא
 . ומצווה בתורה רק ימיהם כי 5ביותוראו
 יט שיש ח1סר איזה . עמנו כן יאוינחנו

 בדעתינו וח1שבים ימאוד. אותני מטריר אה
 בתורה מיעסוק פט1רים אנו זהשמפני
 בפירושו ז"ל ברמב-ם ועיין כראוי.ומצוות
 מחז-ל איזה שהי' איך , פ-ד אב1תימס'

 הניחו ויא , העניות ת בתכל ענייםהץדושים

 ולא , ובמצוות בתורה עסק זהגשביי
 שבבני ימה בוזים הי' כי לאחריםהתקנאו
 . והמתוקים הקרושים דבריו ע"שאדם.
 יא זה אחייהם דירות וכמה בכמהאף
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 פנחם יביאוי'םהעייתבית
 שאבותינו ך א בעינינו ראינוכבר

 רנים, ויס,רים וה:סר עניות סנלוהקדושים
 תורתם זה מפני ק1 הפס לאאעפ"כ
 יא ך וא , רגע אף הקדישהונבודתם
 הדור איך כינו בראותיני בעצמינונבוש
 ות ברוחנ רק ועסקם מעניינם כי שמו יפנינוע

 , אז שהיו הפשוטים אנשיםואפייו

 עבירה בנרנור יהזהר בהייכתםדקדקו
 והמצוות התורה יקיים ורק .בתכל'ת
 השמל העוים נ5 בעיניהם הי' כי ,כראו'
 ען5[ באמת הוא כן כי . עיבר יע:לםה:ה

 טפל ה,ה מהעוים עשו ויזאת . וו,הועובר
 אבותינו ובפרט . ר גמ עיקר הבאומע,לם
 זינע זצ"י והגאונים הצדיקים וכיהקרושים
 עסקיו וכל הזה שהעוים איך יכיי,רוע
 מנעוריהם ועור . בעיניהם לשחוק היווהבי'ו
 ועסקו יצרם את וכבשו פם ג אתשברו
 ובמצוותיו ד' בתורת רק ול'יהיומם

 י,תר מזה ר גמ תענוג להם והי, .הקרושים
 בזמניגו יאיש שיש ממה הרבהניותר
 מכמה לכי כידוע , גשמי מרברתענוג
 מועט רבר ו ה שאכייתם וקר:שיםגדויים
 אעפ"כ . עראי שינת היו שינתם וגםמאוד
 יהם הי' כי 'ען . וחזקים בריאיםהי'

 . הקדושה ועבורתם מתורתם רוחניתענוג
 לובורת גופם את משברים הי'ותמיר
 א מב דפרקא אגרא ובס, . ב"ההבורא
 יחיאל ר"ר ציס"ע הקדוש הגאוןשאא"ז
 בבואו . זי"ע מזיאטשוב זצוק"למיכ5
 זי"ע. הקדוש להבעש"ט רראשוןבפעם
 הקדושש לתימידיו ואמר . מאוד אותוקירב
 ניהו א )ה הקדוש אביו כי כיון , ד כביו יחלוק צריך הזה שלהאברך תרעי .זי"ע
 יצחק ר"ר ציס"ע הקדוש הגא'ןאחו"ז

 מן לו נתנו , זי"ע( זצ:ק"ימרראב.טש
 שאין ממש , מאוד פתוחה גשמההשמים
 שרייעה ער כ"כ ופעלה כמוה. הזהבדור

 ע"ש ע"ח, יוחאי בן שמעון רבילמדריגת

 חנגוף הנוף את לשבר ה[יקר כי זהכי
 הקן:ש של קטן בצעטיי שאיתאכמו

 ישבר נברא שהאדם זי"ע זציק'ימייזענס,
 ה.'ל הגמרא כוונת וזהו . רלו הטבעאת

 למעשי מעשיי יגיעו מתי יומר ארם"הייב
 אנחנו ומחויבים רצריכים ר"י .אבותי"
 געקבי יך ,י . מעש'נו את ב יהטיראות
 מה. אנחנו שאשים ל:ו נראה ואם ,אבותינו
 ובין מעשיגו בין יש רב מרחק היאאבי
 מתי ז"י אומרם כוונת וזה . אבותינומעשי
 נכיל )ע:ד . אבוהי" "ימעשה מעשייגיע:

 לומר אותנו היצר יטעה שאי הזהבהמאמר
 ו"ל שאמרו ווה! . שהות ינו יששעוד
 היל כמאמר , וכו' מעשי יגיעו.מת'"
 ואס . אימתי" עכש'1 לא .ואם הנ"להזקן
 ביתיח מאור קש: כי . יהארם היצריסית
 מסירה וממש אבותיו, בררך ייךהילו
 ,שי2 . כנ.ל הטבע את ישבר הואנפש
 . תירוץ זה ואין רבריך לפי הארם,אף15
 . נפש" רת "מס יוה צריך באמת היאכי
 ישבר מתחייה קל הי' יא יאבותינוואף
 טהו שלא אנחנו ריאים ואעפ"כ , גופםאת
 וחוקים ברואים ה" ואררבה מזה,ח"ו

 אחד כי שצריך מדברינ. העויה ,כג"י
 אבות יו שה.ו מי ובפרט . מאבותיוייבוש
 בר אם ז"י שאמרו וכמו . זצ"יקיושים
 רו"ז מאמר וירוע . וכו' אני הואאוריין

 שהוא שאמר , זצ"י מרוזיןהגאוה"ק
 שאט וכסתות כרים בין שמינח ירבררומה
 הכרים אזי עצמי חמימות בו. ישהדם

 באמ אבל . המ.מות בו מוטיפיםוהכטתות
 . חפימות ש:ם והכסתות הכריפ ב' יתטיא אוי חמ'מות בל' וכדומה אבן שבומונח

 ברחמיו והשי"ת הוא. השכי ומוסר .ודפח"ח
 הגאינים אבותיני גדרכי יילך ביבנויתן

 . עיינו יגן זכותם זצ"יוהקדושים
 כן אמן ובבא. בזה 5גו טוב יהיוואז

 : רצוןיהי

 לאיבטרכט והוככטהועתק
םןס.8אסס%ש8עשס%.שעשש
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