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. - -  שלש"א קוק הכהן יצהק אברהםסקפ-
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פפתח,יקצר.
 דהמו"לנ-ע"יהקדמרז

--..-ל--4-1 " "- ה:היספית* חנ"פ; הם4-ק'

 8 4- השביה. שלישי4-נלההוצאה יבנו סאת כמאמרה* מצךהמאטר
 א-טו' מדף - דהפרקיבם מפרזח ~ . ן'

 מקום ושיש ביחוד, 'ט*ר התפלין עיד יגידל השיאת כבוי ביייי עניז בבאוי פץ4ע.

 כנחטורח. בם"ק זהיר דוי חז'ל לם'ום טנגד ואיז אחרות סצות -לעומת טצוה ערךלהעלות

 ושצריך ב;וה"ר שער סמקום למטה תש"ר בהנחת המכשלה יבאר,גודלמ8"ב:

 לצסצם* ש4'א טשום התיתורא של התחתון הקצה השער מעיקרי לפעלה מעפ תש'רלהניח
.

 בכלל בעצמו, .שקי ערות מעיד כאילו בל"ת ק"ש הקורא כל חז"ל שם"ש מ2"נ

 שגם לחוש שיש מקום יראה -דברים. בכמה ממנו וגיוע גהלכה הסנית-לא וראיזה

 נ"א אינו זה מ*ם ש*י מעכבת "ש9ר שאין חז*5 שאמרו אע'פ כתקונה יצא לאבתש9י

 פורק נפש שבלאט מי אבל .שתיחם לקיים לו אפשר שלאבמי
 ש*י שנם י'ל ש"ר עול.

 אח"כ והזכירוהו כראוי שלא ב-כתו,ה4ית שבשעה 5י הזוה'ק, מדברי וסמוכין-לזה לואין

 הלכה וברקדוקי בתל"ת. כדין-השח התיקון בשעת לברךח-יב
 בענין.

 כחולקים. בפרטים הברכות
.

 למטה הוא הפלין שסקום שסבר - "נחתו בשעת ששגג מי ביז חלוק מ8"ר

 בצדק יעיר הסקום, הוא יודע אבל כהונן נחשל"שהניה לב .שמ שלא מי אומעקה'ש,

 ובהתחזקה היאת, הנוראה 4:צוה ב(טול מצר הוא .בע4ה'ר 4לאים וירירתנו נפן-תנושסבת

 ושראל. לב;ת טוב רג יבא עמה כהלכתהאצלנו
 וגודל ישראל ,הסון בכל זה פרץ לגדור להתחזק הרבנים .לב .העור פ*דה ....

 . בזהג עליהם הם4טל"חיוב

-

- 
 ק*ש קורא אפילו חז יום באותו - תפלין מניח וטאם הסוברים שאף יבאר מ*ך

 המניח אבל כלל, הניה שלא למי ב"א אינו כ"ז מ"ם וטקי עדות סשום בו אין -נל'ת

 ' הגונח. בתשובה כזא לתקן יוכל לא ומעווח תקנה לו אין כהלכה,שלא-

 מבאר'*"*
 שא'א עד מהריוי רחב יותר שהקשר תפלין כ"א. לו שאין שסי

 אפשר שם"ס מבואר ובהערה ההפלין, אוהן לחניח לו אסור במקומם מונחים להיוחלהם

 שיהא רק ברכה בלא סשעורו לב:טה הקשרי8יניח
 עצם.

 פנים וסראה מקוסו .ע4 הש"ר
 בשעת וש"ד ברכה בלא- ויניח בינולתו פשוט קשר ולקשד הקוטר לסתור נכוןאטיותר

 ח"ו. ביחר עבירות כמה כ"א כלל סצוה 4א9ז סשעורו למטה להניח.הש*ר שלא רקהרחק

 במקומם שלא ההפלין להניח איסור יש ותפלה ק*ש! ב?עת שלא. שגם יבאר ס8"וןן
 המחויב* במקום שיהיו ררש*י ע*ת גם מדקרקים ואינם תדרדת המניחים. על כגולהותוכהת
 שלא ראש וטי התפליז שסניח יביי' "ין הייאה עי המיטל התק1ו ח,יבפעט..,

 מצות לצורך הפסק דיןנד"ת,
 זו.

 בזה. בתפלה,.ופרמים שאסור.לחפסוק בסקום גס

 המותר אופן ציור ש ש להלכה ופנים כו' חטא ל"דם אא-'ז ב;ני1 הנ9י סעניז .מ8"י

 ואל'כ, לעגוזקן סצד ותיקון סתובחה להפטר טענה זא"כ עוד יבאך בשם9ע. גם_להפסיק

 מתפלה- ההקון ע"י ויתבמל כרין התפלין שא9מ בנ9א וסצא לבהכ'3 הנכנסמ4י"א
 שי:ל נהלכה להניחם בתפלין נזהר אינו נפש שבשאט מת"ם סופר בענין-מ4ק"ב:

 פסולין. שכתב הסתוךמיטכל
.

 הםעוו, לתקן ההפסק לין ב;גי1 יח"ור מ2ו-ג
 של תפלין בין בזה שוה הדין א"

 זה. בפרט הלכה ויקדוקי להמניהם דר"ת לתפלין ישראל נל על חובה שהםרש"י
 מי'ך.

 חלו"
 והקירה המכשול ,בהקנת הנעל הפסק לע:ין לכ"פ פ'א בי; תדר"'ת

 בעיז. ורק"ה לתקנז, פרפיהתיוב כיאו' שלא המניה קטן בענין שי' הגרד'ב אחיבשם
 יתקן-לגבין לא אם עולם למכשול לחו,ם שא(:ןר סה אומו חקייתפט'ך

 להלני, ולא לפלפולא שבתהילול
 שיהיו דסופרים על ולהשג,ח פעיים בחרבות פיץ לגדור התעוררותפמ2'ז

 דף בזה. נאור.ים באופגים לתורה סייג ולעשות להם, חצריכות ~הלבותבקיא,ם
 כאב טו.- צ"ל ההפלין בפשיטירז,שכל וטכ' הפ' בי יביי תפארת-מביא כלילה'

 שייך שאין ההלכה עפ9י ומבאר דוקא, מקומןעל
 מזה, הססתעפים ענינים נסה ועוד ככולו, רובובתפלין
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 קצתן,
ף)

 "י:.'כב.-כה. - י':',)) )מ(--' )קווטין .ל"ל חפלץ גנ* רתמנא וכ' ב'אהדררעטי1ב12-א*
 נמ2כה,-- כד( גמללס :מעות- ווך מ1חן.התע עליתנהב. כח. - בה. ]-...' 1,1 .4וכית ןזפרין" וציחהקביהב*!
 ז" )נתות קש'ת לם9ה הקב'השהראהוקן לנכט2-- ס( גנתופ נו' לריעיה גליח ר"י לגבי על חלשר"אזש*

 :י*.--ל*: כסז )6חח ' בהפארה ע""י ברך ואח"כ מ"ת היההרא*שן. 4-ל4 - 'י
י4* :.. ]- - 4תז8י- ת?יתיושי:ת -ז4--

לב.,-ת1יעעיוקמןים
 . 1(ן ייןיצו(.11ינ,יןו:עצמנ:עקג גגן;עג "יה?'ן

ק והל" " קחי ה' מ' 4% עעץןתן-לעו'ןמי. טנ.מג "" 'יס כ' 71:4:יטףעגהש'יי שך11עע .1נ4 ג1 ", ,ג מ, ש4, מ מהניס:יומבלנ מה וגנ ג:,ש טוף"י4*,ף.' מג"י:%%%י " 4ן'שגהג%הה, 21.זלג%ך.ן  
 ךן ט( הס "9י4ג!',ין,גדעהיטנגן_ןלג

 ו%;2ן-,וזב,ק "1"
4ג' כו: בל'ת ש'ש הקורא נעגק ן8שן על 1*. - ירושלם סגדולי"

 גט:_7פן_
** * כד4ן *לא המניה סתשם פופר פל*88*

 4ב:_נש4.

 י1*.-4,4" נדין *ל4 "סנוח שפן*2מ'ר
 י 4ה." * ב",* ליעהיסעומצ גו4! ת*איה ג45ל תי8
 4ה:_2הן" " ' ]ב*בת תשי*ת ע*י* בקיע פט'ך 8ב
)ג  מג54ו יותר חמור דהיי שלכטד המניח נדין מ"ז '"- 2ה:4*ב**8* וצחכדיד בתכ"ד היא ואיךלתקז -טהיכירוהי א"יי ביכה 8 מ"ר 

 4*' * בקו"ע כמבמל הוי ואי כלל. הניחל*
 יהפס'ק ס"ה8

 באמצ*"
' ' לחנרו נם ולת?ן ק'ש

 ש4:4*טי'1* נדץ שאם'ת סת"ם סופי מי,ץ '8 *ג.-י
 פפוב*" חנוך" וכצות כד'ן שאם'ת 2פן "מי'ך8

י.-*5.. ההויות עי שך4ימ"4* רבינוואעש2ןבר2

הורעה
 'ולהמצךאו כקהוב להדפיסו מקויס אנו לע"ע* נחעכב דהקוגפרסאחרוןהדפמת

 המו"רם המפ*. לוק"4לכל



3 ה מ ד קה

 ז"ל שמרין רי"ז הגאון ונם ע"ש, כו'" נפה בי"נ מנופהנקיה

 בדנריו הרבה מפלפל ינ( )סי' יהומף ובר בספרו דשווי5()אנ*ד
-

 יע'ש.חקדושים
 ואינם תמו ספו כבר הראשונה ההוצאה ספרי לאשראבל

 ]בהורמנא ולהדפיסו )חזור מוב דבר לבנו . רחש כללבנסצא

 וטהודרת משוכילת בדוצאה )שלימאא[ הנהם'ח אדטו'ר שלורשות

 בגוף זו בתוצאה שעשינו הרבים התקונים לבדוהנח
 בתוצאה שעלו הדפום ומעיות חזיבושים את להמירהמפר,

 הראשונה בהוצאה שחסרו מקומות מראה כמה ולהומיףהראשונה,

 העיקר על מרובה מפת- תו עודהומפנו
 אדמו'ר אלינו נאות אשר נכבד מאמר - כמאמרהמצוהח(

.

 לכליל אותו ושמנו זו הוצאה לשם מחדש לכתבשלימ"א
 המפר, בראשתפארה

. הפארת כלילב(  שלימ"א אדטו"ר שהשיב ארובה תשובה 
 ויו תפאות ס' הכחנר הרב דנוי על תו"םבשנת
 טציון תווה נהקונץ נדפסה יזואת )התשונה בוה להקלשרצה

 ת"ו(. -ירושלם-- פעה"קשי"ל__
 במסעותיו אז שדרש הרבים מהדרושים חלק -ררושיםג(

 )נעתקו בדקד.ק, ק'וטח ושמירת ה,את הק' חטצוחלח,וק
 שלימ"14(1 יצנל, של כי"קמתוך

 הפלין מעניני המדברים חזיל אנדות כאורי - איהעיןר(
 שליט.א( רבנו של כי'ק איה עין טהספר א, כרך מחוך)נעתקו

 נאור מת.ך )נעתק תפלין, הנהת סדו עי - ראיה עולתה(
 שלימ"א(_ רבנו של כי"ק תפלהמדור

 רבנו של עד'ק והארות ת"ו-הערות ירושלם מגדוליהערותו(
 של'ט"א, פרנק טוהרצ"פ הנאונים הרבנים טאתשליט,א
 שלימ"א, מוקצינסקי ומוהרי"ם שליט"א, חרל"פמוהרי"מ

 א.[1 ב. ני* המושל מאת - להערות הערותז(

 ההערות, על - שליט"א רבנותשובתח(
קונמרמ



 ה מ ד קה4

 שליטזא רבנו של עד"ק ארוך משא14מתן - אחרוןקונמרםמ(
 א.ן. ב. ~י* המו"למאת

 הזהירים לבות על נם ישפיעו שלימ"א רבנו של הקדושיםוהדברים
 עצם על האהבה את ולעורר להתעורר דברו, על וחרדים ד'במצות
 בקיום לראות מהרה ונזכה ולהדרה, לחבכה וקדושתה הפליןמצות

 לעטרת צבאות די יהיה ההוא *ביום כח( )ישעי ד' מפ' נגיאנוהכמחת
 המשפט על ליושב כשפט ולרוח עמו, לשאר תפארה ולצפירתצבי
 בב"א.וכו'"

 מנ"א ער'ה והמשפפ4ם" המצות "אלה למדר ה'יום,
 לפ*ק העטר"תשנת

 לאורהמוציאים

 המבורגר. סג"ל אורי אריאלי. אבינדור :הייריצהק

~4גינ 6י 1ש




