
מאמר
 .4( תפארתכליל

 במקומן כולן שיהיו צריכים שהתפריןלבאר
 יצאו ואם רחז;לל עפ"י התורה מן להסשנהנו

 המצוה. במרה רמקומן, חוץמקצתן
 : בדבר וערער שרצה, ממילאפוקי

 להזהר לב לחעיר בעה"י פאר" "הבש המאמר אה שהדפסתי שנים איזה ליזה
 מהם ויש במקומה, שלא אוהה מניחים שרבים ראש שלבתפלין

 למקומה, הוץ מעומה שעכ"2 מאד והרבה כולה, או למקוטה חדיןשרובה
 ובע"ה ולפקח, להשניה ד' יראי ההורה הכמי לב זה על להעירוכהבהי

 בזה, לבצרון לשוב מקדמות בכמה הדבריםהועילו
 בהלכהה, הסציה מקיים נ"כ למקוטן" חו4ן יוצאים התפלין מקצת-- אם שאפילו לומר גמחאה זיו" "השארת הדש ספר יצא עתהורזנה
 וגם כמה4"ה כלל, ממש בהם איו לראיוהיו. שראיהי ויען בדיעבד,עכ"פ

 היוצא שבמקצת פשומ היה -מעולם, ישראל גדולי כל שאצלהתבוננהי
 ודברי כלל. ספק שום באין --דבר-,ברור ושזה1 בטלה, המצרה למקומן,הוין
 במקוס ידים להרפזה עליו לסמוך והלילה כלל נהירים אינם הנ"להספר
 התורה גדולי רבותינו קדם הדברים להציע אמרתי ע"ב מה"ה" מ"עבמול
 דפשום טדבריהם המבואר דרבנן מילין לרשום אומר מילין וריששי4,

 של ומהן בטשא אבוא ואח.כ במלה, המצוה למקוטן חוקדבמקצה
 : בע"ההלכה

 נבוהה ראש של ההפלין שתהי' רב במעשה הזהיר זן,ל ד:3ר"אא(
 דחשש נראה לממדק תרד שלא כדי הראש לצדיותר

 :. כמכשוללהרחיק

 לטקצת יבא שלא כדי וו הרחקה ג'כ כתב שלסח שיחן בם' כןב(
 למקומה*הו'ן

 המצוה עיקר "כי וז"ל שלו הולין במם' האריר של"ה בעל רזגאוןנ(
 "ומביביו ומימנך שער במקום מונחת תהיה שהקציצההיא

 שתהי' וכו' הת2לין-השערות סביבות להיות שצריך מאד"נשערה
 שאינו זו לא בזה, נזהר שאינו ומי השער במקום מונחת כולההקציצה
 ח*ו פעהיק ש"ל מז11ן רעוווק בוגובץ תר"ם בשנת נדפם*(



 תפארהכך4ךהבש

פא-  *( , ע"כ': לבטלה" רברך המצוה עשה לא כו'המצה
 ז"ל, הדורות , חכמי בדברי "מבקש ימצא מהנה יותר עוד ודאיוףן3דן

 ראיוה לדבריו להביא צריך ישראל נדולי כל ;ל יהלדק הבאעיכ
 ישראל בכל שנהפשטו הכפרים על שהרי כדאי, אין זה וגםברירוה
 ראיוה ראיותיו שאין. ומכש"ב כס( ס" כהו"מ .טרמ"5 )כן' להלוקאין
 לשום כמעט ראוים שאינם קלושים דקדוקים על בנה דבריו ויטודכלל,
 בדברים להאריך הועלת איז ני בקצרה, עליהם אעבור ומ"ם לב,עליהם

 ;יקר, בהםשאין
 ממדפק הסילין( סתי לסכיה כר5ס יס י~ק1ס י"ס 05 )ע,י31ין הוט' במש"כהנה

 נדולים אוהן שעושים -דיש ה2לין, ברוהב יש ,שיעדר "יזה ר"יהיה
 בראש יש מקום ומדקאמר ביוהר, קמנים אוהם שעושים וישמהבריהם
 'ואור"י, השנים, מקום שיהמלא רהגו דשיעור משמע הפלין, שהילהניה
 שהי רחבו דציץ לדבר,- וממך אצנעוה כשהי דשיעורן במדרשדמצאו
 למצנפה ' ציץ בין - נראה היה שערו דערבין בפ"ק ואמרי' כו'אצבעוה
 הביא מה שי' חנ"לל הטהבר ודקדק עב"ל, כו' הפלין מניה היהששם
 יוהר הפלין לשתי בראש יש מקום מדאמרינן להפלין שיעור לדקדקלהוכ'
 מדקרקים היו דלא כלל ראיה אין ובאמה אהה. להפלה מקום היהמאם
 .דאמרינן דעכשיו -י"ל גם אהה, לתפלה יש מקום בנמרא כהוב ,היהאם
 משהי -יוהר עכ"פ, הייב שאין שיעור על ראיה יש תפיין לב', מקוםיש

 שיש דאפשר אומר הייהי אחה לה2לה רק המקךם היה ואם .אצבעוה
 הא' ההפלין ממקום נדול יורלר יהי' שלא רק הר:ה נדולים לעשוהןהיוב
 בראש יש דמקום הך לולא שיעור, לדקדק מקום אין גו2יה זהועל

 למבין: כמבואר תפלין ב'להניה
 דהשער קטנוה בהלכות -ההא"ש דברי ע"2 התום' דברי נפרש אםדהנה

 ביןהנראה
 צי'י

 הצי'ן, משיערר יוהר היה לא ממהמא למצנפה
 אבל מאצבעיים, יותר לעשוה היוב ראין בנויה הראיה דעיקר צ"ל ע"כאת

ב.

 מווילנא שלמה ור' בצלאל ר' הגא1נים הזמן, גד1לי כל 4הלכה תמסו וכן*(
 סק*ט( בו )מין ברור,דה .במשנה ועיין לההטיר אר1כה ברעש1בה זה בבדין-יצאו
 למעלדה בגובה הרעזלין שימ'2יך יותר טוב כל4  *בדרך שכתב שכו הל:הובאור

 והיר1שלמי מהראשוניס, כמה לדערע עכ*פ יוצא בגובדה כי המצח_ לצדמשיינופי4כו
 ר' הנ~וון נרע"י 1בגה1ת רב במעיטה 1עיין המצחן, לצד כן שאין מה להו,מסייע

 הרעפלין להמשיך 4כתחילה יורזר דט1נ נשכ מיניהו דמשמע זצ"ל והרל"פא4יעור
 השלדזן, הערוך באויכורן בתב וכן עאכ( המצח %צד יישפל שלא כדי מעלה.לצד

 רכיב(* 3הבה ועור רעעךין ובנךיל באריכות. ביה שמדבריםאשכ1ל יבנהי שתיה אכ! וברע' דה"וק הקין ובם' משה הפאררע ובס' א(, )סי' יצדעק עולרעיבע:ו"ת
 בעצמ1 הד"ק בעל הנה בזה, להקל הדע*ק בשם והב הממגררע שהביאומה

 ע"ש. אי"ה על אברהם איטל בספר1 אח"נ כוהור
 בעצח מהשב1ת הסן ש4 דברי1 בל גכ( גסרערו שליט"א רבבו של ווובתשובה

 בוה:ש*קפק
*4- 

' 
 : הפ1,ל. -



יזפאר תפאלתכלי5הבש
 דטקצהן מוברה יהיה ולפיז מ*א'בבע* יותר שיהיה רק נ*כ אפשר פחותעל

 בהציצה, כן גם מעכב אינו למקומן, בחוץ מעכב מקצתן אין ראםמעבב,
 ואע*פ אצבעות, מב' יורמא התפלין ' לעשות חיוב שיש אפשרא"ב

 אפשר משמ אצבעות ב' אם כי אינו למצנפת ציץ לבין היוצאשהמקום
 במיוחמות הרשב"א כדברי די"ל אלא המצנפת. על מקצתושיהיה

 )משום המצנפת על דבר שום להיות דאמיר ה""( )ד )סי'והתשב"ץ
 עיי",ט( בנדים ירנור משום כרזננ סקכ"6( נז )סי' ארצה"ח ובם' המצנפת,קדישת
 כתב ז"ל והוא קיימינן הרא"ש אדברי אנן אמנם זו, ראיה אזדאא"כ

 היה רלא ג( )יף רערכין סוגיא מטעם ראש של בתפלין פסולהדהציצה
 ראמור מעמא ס"ל לא הרי המצנפת, על ולא הנראה שערו על כ"אמניח
 ש"מ א"כ הציצה, משום כ"א הטעם ואין המצנפת על דבר שוםלהניח
 שלמה בחכמת ומהרש"ל במקומן. שלא וה"ה פוכלת במקצתןראפילו
 וכיון טאצבע מיותר פחות יהיה שלא רק הוי דהראיה התום' דבריפי'

 מודה הוא דגם לומר יש ום"ם אאצבעיים, אוקמיה מאצבע"דאפיקתיה
 ג"ב ליה דמשמע אלא מאצבעיים" ביותר היוב דאין ג"כ הראיהדבכלל

 : ודו"ק לפחות ראיהדאין
 מקום שיתמלא רחבו דשיעור אמשמע תום' במש"כ לדקדק" הומיףעוך

 מבואר דאינו . להשיב סשמע-"א"צ ול"ש מפורש הואהשתים"-והרי
 עיל מקצת, שחסר אלא ג"כ שלישיה לתפזח מקום ד,ש די"לכלל,
 : באמת הנ"ח שהקשה וכמו מזה קטנים שהם י"ל א"כ תפלין ב' רקמ-קרי
 ליהן קשיא ומאי כונתו ידעתי ולא תום', דקאמרי שיתמלא מהו דייקעוד
 פי' דרש"ל כתבתי כבר לתפליז* מציץ ראיה -מאי דקדקעוד

 ג"כ הראיה הרא"ש ולפי"ד אאצבעיים" אוקמיח מאצבעמדאפיקתיה
 המקום---נרול--יותר דאין לחו דממתנרא מאצבעיים ליותר היובדאי2

 : ל;יל כמש"כ מעבב דמעוטן ומוכרה הצי*ו, שעור כדימאצבעיים
 והרא"ש אצבעיים, על ראיה דיש הר"י בתב בתום' דכאן דקדקעור

 כאן מתירה, כאן אין מאצבע. יותר על ראיה בשמוהביא
 י"ל אצבעיים, שאמר המדרש לדברי ממך כ"א ר"י אמר לאבתום'
 סטך אם כי זה אין אבל אאצבעיים, אוקמיה מאצבע דאפיקתיהדכיון

 דאפיקתיה זו דמברא מאצבע, יותר על כ"א לנו אין ראיה אבלבעלמא,
 בעלמא סמך רק ופשוטה, ברורה אינה אאצבע'ים, אוקמיהמאצבע
 להיות חיוב שאין רק היא בתומי הר"י ראית דעיקר י"ל הרא"שולפ"ד

 : מאצבע ליותר אם כי ראיה אין לפהות אבל מאצבעיים,יותר
 אמנם וכתב, מכריהים לדברים דקדוקיו את חשב שי' המהברורקנה

 מקום להם היה לא הכי רבלאו זה, הוא דכונתם ודאינראה
 בתפלין שעור שום חז"ל לנו פרשו שלא דכיון דינא, לענין כלללספוקי
 אותם יעשה דאם ואף כוי והשו"ע הטור וכ"כ כו' שעור להם איןע"כ

 הטור שכתב רמה חשב עכזל, למקומן חוץ טקצתן יוצא הריגדולים
 שעור" בלא הבתים ורוחב אורך עושין "אלא רבה השימושא דברי.על

 קטנים הוא הטור דכונת פשוט ובאמת שעור, בלא גדוליםדהיינו



פאר תפ"ית:לליחבש
 דוקא אצבעות ב' ה'2ימושאשרבה שהצריך מה על דקאי שעור,בלא
 הרבה נדולים שיהיו הטדר ז"כונת ליה יה'בנא אם ראף פהות.ולא
 ההנהה, ממקרם גדילים יותר לעשות ריוכל איכא האיה מאי שעור,לאין
 קצפה, ~,א משמע ש;.ר דאין לימר כ,נה. ואם הדעת. עלהי;לה

 יהיה ~:לא הקנהה ממקום מכפיים יותר אותם שיעשה אמור אתה.אף
 ממקום דיותר לפנים צריך אינן זה ודאי אלא במקומו. מעוטואפילו
 מקום היה א: ואפי' אפשר. אי שהוא, מה לפי אדם כל שלהנהה
 ~ד כיב נדו5 כשה.א אבל מ;נב, אינו למקומן ה.ץ דמקצה;להשוב
 בר, דמעכבת יבילה, ראוי כאדנו דהוי פשוט י"ל למקימו ראוישאינו
 "מיון לבילה, ראוי שאינו יכל -בטעמא פ":( )3"3 הרשב"ס לפי"דוביוהר
 כולה אפשר אי וזו עיניר" "בין הורה שאמרה כיון וה"נהקטניות", מן כמנהה הוי נורלה מפני לכך ראויה אינה וזו כלולה הורה-דאמרה
 תום' דלפ"ד אלא אהד, בכלי ם"א של כמנחה הוי נודלה, מ2נישמה

 ד.קא דבעינן י.ל דקרא, פלישנא דמד..ק. הו,ו,( גי ו." );"קידושין
 דבריו לפי גם איכא- מצוה דעכ"פ כיון דכלאה"כ אלא ברורה,הוכחה
 דאיבא במקום אמרלנן התורה בכל א"כ במקומו, שיהיה נ"כבמעוטו
 לא בו, מעכבת -,בילה ראוי וכשאינו כו' הראוי יל לכתהלה עכ"פמצוה
 בילה ראוי, שאינו- דכל כללא הך אמרינן בדרבנן דנם נאמר אםמבעי
 כש"1 י"ל וסכ"י(, סר,"מ כסס דרכ:ן "רע" כס' 3זס מס"ג )2יי' בו,טעכבה
 שנהגו מקום בפ' בפ2הים כתב דהר"ן אע"נ ההורה, 4ן שעקרובדבר
 כוליה עוקר דאינג טעמא הוא מידי עונש", לענין קיל מה"ת"דעקרו
 בדרבנן גס לב~לה ראדי כשאינו שייך דיהיה דידן: דנדון נונאובהאי
 לכו"ע י"ל א"כ חמיר, טהתורה דעקרו לפברא הדרן כולו, עוקראינו

 המתרים בית מעוט עיקר קידושין כחי' הריטב"א ולד' בו,מעכבת
 דהדכדהד למה לכ( סיש )כ"י"ה שהקשה הב'-ה ומדברי הנוף, לרוב צרוףעל דקאי י"ל כתב, ק~ה( )סי' מהרה מדרי דבמפר אלא דרבנן. אם ביאינו
 מקום יש הפלין-דילמא לכי בראש יש ממקום תפליןן שעור עלהומ'
 להניה אפשר שוב ומהצה, לשתים מקדם יהיה אם .א"נ במקומו,ברובו די היה דאם מעכב, דמקצהן מיכה זונ מ,ונ יותר. להכניסןאפשר מדאי ונם תפלין, ב' ' קאמר לשלש, מקום ומלליכא ימהצה, וגפליןלב'
 נל של מקצתה שלממה ואיה" שלמ;לה איחה שההיה על-ירישלש

 למקומה: הולןאהת
 על המררכי מש"נ על טררבי בבאיר כהב בנעם טרילי יוהגאון

 דעייובין מכוגיין תום2ות שהוכיהו אצבעייםשעור
 י"צבע דכגי דין'ל הט;ם ;,נ;'ל . נמורה-וץ"ל ראיהודעריין-לאינה

 אצבעות שלש הם תפיין דשלש בראש, תפלין שלש לאנוהיליכא הכי משום וממדלא והומש, אצבעות נ' ליה היה 4ו' א": אצבע,והומש
 רק כ"א ויהיה ושלמעלה .שלמטה אותה מהתפלין אהת לכלהומשין שני לחלק עוד דיש ואע"נ הומשין, ששה של תפלין להניהאפשר אי הומשין ארבעה כדי דבנלואר ז"ל ליה ששוט עכ"ל, חומשין"רשלשה

כהומש



 'חב,ם

 יח 'פאר תפארהכייי
 בקיזם כשר שיהיה יהדגו; ;ל ;לה לא -ה ינן לנקונה, הז'ןבהיכש
 א"ב טפי, נרע ראדי דאינו לדמר יש שכתבתי מה ייפי אע"נהטצרה"
 זה .אין אבל. תפליןק שלש יניה אם הןי ראיי אינו דעב"פ י"לה"נ
 נמקום שיהיה- ב"א בעינן ולא תפלין וטן לאי שבה דךמטקנאדחוי
 דרך הוי שפיר תפלין במקים הוא מונה בכה.;ג שבחדל וניוןתפלין
 אהת ה2לה ' לסלק דאפשר כלל, ראוי אינן ,ה אין ובלא"המלברש,
 על ראוי אינו הוי שפיר ללובשה שהייב במצנפת בשלמא ראוי,ריהיה
 גוני דבבל דדאי אלא ר-ארי" אינד זה אין ירנרין בתפלין אכלידה,

 מקצהו:סעכב
 בכל ודאי שתים שתים מדמיהר=להכניט שי' הנ"ל המהבר יוכיהעדך

 םרך זה זאין, : במקומן כולן יהיו לא א"כ נדולים, אפילותפלין
 מונהים להיות האפשרי בנודל רק הם ,התפלין אם איירי דודאיראיה,
 יוהר יהיו שלא רק לסעלה שעור להם אין יהרי בראדי בטקומןשתיהן
 המקום,.איך כבל נדולים יהיו ואם ההנהה ממקוםנדולים

 שתים, יניה.
 פוכה הגמרא מדברי אדרבא במדתן, במצומצמים דמיירי וראיאלא
 לענין רבנן שרו .'- שם קאמ ן י ו' קן חד

 לא, שפי אין נמי אהד זוג_ הכי אי הפלין" במקדם מלבוש דרךהצלה
 ב' בו להניה בראש יש מקדם יצהק רב בר שמדאל דרב משוםומשני
 יש דמקום - שינדיא קדדם דנמרא מ"ד ד;די מחי נה,י דעתהת2לין",
 אם בי אינו שגראש דמקום מבר הוד; ודאי תפלין, ב' להניחבראש
 המקום שיהיה הרערנ על עולה אינו בדוי:,:י חבל ז:ד;תלרנפלה
 רו;וקה דפלונתא- הדא, שהרא. פל אפילן ירהר ולא אהת לרנפלהמצימצם
 תפלין . יב' מקום שיש הידש שמדאל ררב לומר ודד לעשרת צורךאין

 הש2ובם"ר
 שחמקדם.

 להניה אפשר - 24י וממילא הפלין ב' מהזיק אונו
 הדעת על , היעלה ותו מקרם. קצת עי- שנ'צ:ער אע~פ אההב"14
 זה, לעדסה זה וצמצם מדך רמי הת2לין למדת מצדמצם המקוםשיהיה
 לא אם שנם לימר' אפשר דבבר א"א דדאי זה על קר;ניא לבנותעב"פ
 אהה, תפלה כשמניה קצה מקום נשי- מ.מ הפלין ל3' מקיםיהיה
 קשיא לא ניכ ש?ואל דרב בלא אפי;א"כ

 א-
 -םפי אין - אהד זןנ הכי

 מסדי יוהר מעם דהוא ביון מ"ם שתים בדי בד שאלן במקדם דהרילא,
 למקומה, הוץ מעוטה יוצאון מהם אהת בל תפלין ב; להניח אפשראהת
 דקאמר התפלין מקדמות דשני רהמרדכי היא"ש התן2' מיברי 2שוטד,ה
 רק ולא המקומות ב' אותן על כילן ,ת2לין ב' לקניח שאפשיהיינר

 :- עיון בתהלה במבוארררב-
 -בראש 'ש מקדם בין הפלוגתא שדרש לבחר שנלע:ר מה לפיאמנם

 אין אך זו, לראיה טלום אין הפלין לב' _אהה תפלהלהניה
 שיתבאר, כמד תפלין לסדה שעור נתנד דלא דהפרנקום הליבא אם כיזה
 לתפלין ש;וך ראין דקיי-ל פה לפ. רהנה ברבו, ש,ייק ליהייימ מצינו דלא זו, ראיה סוכרחת אצבעיים עועור , דבתבר יחפרטייכאבל

 תתכן איך קשיא ודאי היכולהז כפי הרבה קטנים לעשותם ויכולגקוטנן
פלונתא



סנאר הפאלתכלילחבש
 ולהניח להקטין יכול והרי לב' או אהת לתפלה מקום יש אםפליגתא
 שמואל בש"ר ירמיה "א"ר איתא, דסוניין בירושלמי אמנם תפלין.במה
 מעתה שתים, מחזיק וכטה מחזיק ראש של שנובה מקום עד לומרשערו
 בל-הוסיף דהא ותמה"ע"ז תפלין, ב' להניה סותר יהיה בחולאפילו הכי אי פירש" ובקרבן-;דה כו" מיהב בעי אין חגיי א"ר בחול"אפילו
 דלא מתמיהים ,והדברים ור"ת, כדרש"י במפקות דמיירי ותירץאיכא,
 שנת; הזוהר עפ"ד דהכונה לומר רהוק ןובדרך בזה טפק בחז'למצינו
 אלא פי' בבאוריו ו"ל הגר"א אמנם הספר(, מן חסר ועיףרתוה"ק, כוזרי ע"פ כ"א . הנגלים בדחז"ל כזה מצינו לא דהרי לשניהםמקום.,
 ויש זה, במקום או זה במקום פעם להניח 'מותר יהיה נמי בחולטעתה
 זה במקום פעם יניח שלא לחשוב המקשה דעת על עלה מהלהבין
 הממוך המקום טשמע פשמי' עיניך" .בין דמ"ל ונ"ל זה" במקוםפעם
 3ובה כל על לטדנו שמההלכה ואע"פ קרחה בו שיש רק למצחביותר
 ממקומו יוצא נקרא אינו אז עיניך", "בין מתחלת שיתחיל היינוראש
 בין ממש שתהיה צריכה ההתחלה אבל הראש, בגובה שהוא זמןקל

 אהד מקום רק דם"ד טעם'ה וזהו קרחה, מקום התחלת דהיינוהעינים
 המקום, קטנות מצד לא. יג"כ התפלין נודל מצד לא לתפלין בראשיש
 מדה או הטקום גודל שעור חז"ל עפ"י לפוש ראיי היה כן היהדאם

 וזהו השער ההחלת היינו דקרא עיניך" ד"בין דמ"ל מצד אלאהתפלין,
 על אם כי אינו הראש גוב71 עד ההלכה שלמדה ומה ההתחלה.מקום
 טייל תפלין לבי בראש יש מקום ומיוד התפלין, חתפשמות9קרם
 השער התהלת מקום דהוא וידעינן עיניך" "בין תורה שאקרהכיון

 היותר התפלין בו להניח שאפשר השעור עויכ אי'כ דקרחח"מגזייש
 מקום איזה צריך דע"כ , ההלכה בלא עיניך" "בעין .בכלל זהד%נ.ימי

 הוא וע"כ תפלין, לגבי עיניך בין שנקרא מקום באותו שיתחילודי התפלין" להתפשטות ללמדנו שבאה דההלכה ום"ל ההנההלהוזפשטות
 והנה הפלין, ב' להניח בריאש מקום יש ע"כ שבתפלין, הקטןכשעור
 שהתיר ומה ממש, השער מהתחלת שיתחיל צריך דלעולם חשבהמקשה.
 אע"פ כמשאוי" השיב לא הפלין במקום דהוי דכיון משום הואשתים

 טתהיל שאינו כיון תפלין מצות מקיים אינו למעלה שהואשבאוהו
 קצת להגביה דטההר משמע שתים שמהזיק שאמר כיון אבלבהתחלה.
 נמי, בהול מעתה איא פריך עייז השער, עיקרי של מההתחלהלמעלה
 הנרייא. רבנו וכי,ף למעלה" קצת להנביה דמותר נמי הכי דאיןוהירץ
 לתפלין. שעור נהנו שלא הפומקים שיטה שפיר מיושב ועפ"זז"ל,

 מ"ל הם זונ ממוגיא ודקדקו אצבעיים ש;ור שכתבו "הומשאמנם
 אפשר דאי צ"ל וע"כ דברים שלכפשטן

 שיהיו,
 במקומן שלא מקצהן

 הירושלמי עפ"ד מש"כ ולפי שתי2" להניה אפשר אחד נמקום אפי'דא"כ
 השעור רוהב על אבל לההתחלה תורה שגבלה גבול הוא עיניךדבין
 זה אין התורה מגבול למטה מקצהו יוצא דאם פשיטא ההלכה,באה
 חהתחלה על דעיקרי ליין כלל, גסול1 רו14 גאן שייך ולא עיניך" ,גין:לל

סאי



ימפאר תשאיתכלילהבש
 : למעיין ברורים והדברים להקל, דרך אין הצדדים לכל א"בקאי,
 ככולו. יובו שייך שיהיה הוא גמגום לידי שמביא מה "יבוובעיקר

 שפירשה ש;ורים כל .הרי בזה, ספק מקום יודע איניובאמה
 רוב ולא ככולו בזיה רובו מהני ולא ככולו רובו בהם שייך לאהורה

 דקשיא אף בהם, וכיוצא כעדשה, כשעורה, בבותבת, וכןרביעית,
 על קראי דמצרכינן גז( )מכהות הקומ"ן דפש וסוניא ממתניתיןלכאורה
 שנתנה דבר דבכל ליה ותיפוק רובו" את מעבב דמעוטו ושמן יין.-"עשרון
 דבעי' שאני בקדשים דהתם נראה . בכולו, רובו שייך לא שעורתורה
 דגבי הר~וי( כ5 ן"ה גה )קיוסין התום' שבתב וכמו לעכב" הכתוב עליו"שנה
 לעכב", הכתוב ;ליו "שנה מקרי לא צווי בלשון כתיב ילא כיוןבלילה
 בלא ולפ"ז כבלולה, ס2ור דרך ג"כ דכתיב ושמן יין עשרון גביוה"נ
 כדאיצטריך רובו או הציו יהכר ואפי' כלל מעכב שעור דאין הו"אקרא
 דכתיב כיון אלא השעור, עיקר על אפי' שם ועוד כבשים גביקרא

 עיניך* "בין שיהיו הדברים אלה הריה שפרמה כיון בתפלין וה"נהורה, שעווי לכל שוה הוא דשוב משום מעכב ג"כ מעוטו ממילאעכובא
 וה"ה כלל מצוה אינה מקצת חסר דאם וכיו"ב כזית כשעור.הוי

 נ למקומה חוץ,נשמקצתה
 אבוח מיניה "בעי כו( )נזנחיס דאיתא מהא העירותי הימיםובבשכבר

 ליה אמר מהו, בחוץ ורגליה בפנים היא משמואלדשמואל
 של בכה"ג בטתמא הא משמע בפנים", כולה שתהא עד לד'והביאום
 מצאתי אה"כ נכולו. רובו השיב תורה, שצותה במקום דברהבאת
 שלים"א יהאי דון ר"א הנאון ידידי מר שכבוד. נפשי שאהבהאה

 יכ( )נסי' זו מדוכה על ישנ שתיהל אבן הנהמד בם2רו לוציןהאבד"ק
 להבין בהכמה פלפל אם כי בדבר להקל הלילה דעהו על עלתהולא
 והעיר ככולו. רובו דין להאטר נאן ניתן לא מה מפני הדבריםיסוד
 דכמו שלים"א דמר לדעתיה וחזיתיה הנ"ל, דזבהים מסוגיאג"ב

 דכתיב רש"י ופירש פשימא, מעכבן אהד כתב אפיש כק( )מ:חזתדאמרינן
 ולא תמה -קשירה כתיב, וקשרהם היינ תמה"רכתבתם-כתיבה

 כתיבה וכתבתם שאמר במה ז"ל רש"י נהידנ לא ולע"ד רובא:מהני
 על עולה דאין הדא ריבא, מהני דלא למדים אנו שמכאן לוטרתמה
 לולא הרי שי' ולפ"ד אהת, אות יהטר אם רוב שיועיל הדעתעל

 פרשה, של רובה רק בנכתב ג"כ להכשיר לן סגי היה תמהכתיבה
 לומר שייך לא תורה שאמרה השעור דוראי הדעת על יעלה לאויה
 וערבה ולולב הדם ושעיר מאה ום' כזית רוב מהני כדלא ככולו,רובו

 מקום היה אם ועוד להכי. קרא כלל צריך ולא בכולו, רובווכיו"ב
 דוכתבתם הא מכה פשיטא להקשות לן מנא רובו, בזה דיועיללומר
 בדאי' אלפי"ן עייני"ן עייני"ן אלפי"ן יעש" לשלא תמה כהיבה צריךהרי
 פשיטא, דפריך עד ככולו לרובו נמי דאתי לן דמנא קנ( )סנת הבונהבפ'

 לא שר"י ולע"ד בדיוקא, כדינו יעשהו הרוב וזה ככולו רובודילטא
 דיהא אמינא דהוה רס פשיטא, דזה לאשמעינן אתי ככולו רובומטעם



ינאר תפא-ה2לילהבש
 התןבה כודנת מביבים והבל ד;ךץ כתב דע:"פ ביון בוטריקרן בכתבמדהו
 דכתיב '.כיון מעכב א' דכתב דפעמיטא רש;'י כהב ז" עלנוטריקון, םימן ע';ן ציין א2 רמכ"ש קהחרון, החדת את מהמף אפרלו היאמה

 שהדבר מה מהני דלא בו2ריקון, יהי; יטלא משמע ממילא תמהכהיבה
 מכל מענ9נו, מובן אלפי"ן עייני"ן עייני"ן אלפ3"ן נמי דהכי מענינו,מובן
 ?ה, לכל צורך- אין רובא מטעם אבל תמה" כתיבה זה איןמקום

י
 לזה, מקו2 כאן דאין דפשימא .

 דידן לנדון ענין זח אין דזבהים כוגיא דד,ךדכ2עיקרא
- על ולא הבהמה על לא שעוי נתנה י14דהתורה

 תורה אמרה זה ועל שהיא, כמו כביייהה כך היא אבלאבריה"
 בכל כמו ככולו ררובי כללא זה על שייך שפ"ר ודאי לד;"עוהביאום
 כמו אותם וציירה ה2, מה תורה שה,כירה הדברים אבל כולה,הרנורה
 דלא כולם המדוה וכל תורה, של וכרביעית ככזיה" הם הרישהם,
 ד'-כארנען של ריב , כנפוה .שלש שא"ן כמו ככולו, רובו כהםשייך
 ענין זה אלן באמת זה .את זה שהפנמעכבים דמה צ"ציוה-כד'4 נ'וכן

 דכיון אמינא הוה זה את ,ה מעכבים היו לא אם שהרי ככולו,לרובו
 אכל מצוה, חוי כן גם המועט ההיס דאפילד ראש ושל יד שלכהפלין מצוה" הלא עצמו בפני נם א' שבל המצוה, מהלקי הלק הוא . א'שכל
 הורה שפ-שה בדבר שייך דןא למעוטי" סרא צריך לא זה רוכאענין
 מטעם' לא זה וגם לעיל, שכתבנו כמו .בקדשים, זולתי ומרתןענינן
 עליו ששבה עך מעכב השעור ויקדול שאין מפני אלא ככולורובו

 "לגבי כ;סכהס( ~יכ ג, .דף , סתס י"ס,וס"גי יל )הנקות התוטפוה ולפ"דהכתיב,
 שנה בעי לא דבנפשיה עכובא גבי דכן וכו' רובן אה מעכברמעוטן
 לא הכי בלאו אבל במנחה הוקה דכתיב פעמא היינו מ';מהבתוב""

 כל לכלל הוזר שוב עכוב, שלמינו וכיון מעכב, נ"כ השעור כלהי'
 ככולו: רובו שייך דל14 תורהשעורי

 שכתב הרשב"א מד; שהביא שי' שהיה" "אבן המהבר להגאוןדראאירני
 הנמ;בכונת

 בהר דניזל דה';א יו"ד של דקוצו בתרו'ו
 שיהיה דוקא תורה פרשה לא שהר4 שבהורה לשעורים שייךיה דאין רובא בתר דניזל לומי טעם יש ב"אות" הנה לן, משמע קאררבא
 שנכתבה אות בל וי"ל התורה, בכ,ל כמו ככולד דרובד וי"ל כולו,האות
 כשנחסר אבל האלה. דהדביים קרא דסתקיים בולה נכתבה באלורובה
 שהרף השערר מקצת ממש חטר בתורה, שנאמרן מהדברים העניןמעום
 אמינא הוה "וכתבהם"לאו .דאי כ"א הדברים להעמ-ד אין ע"כ בתדרה, מפורשים חדבריסשעור

 דד-
 אה"ע ו;9ין שכתבנוק כמך בנרטריקון

 נדטריקון כשר תמה כתיבה בער דלא דבגט משמע כסגס( ד סעי' קכו)סי'
 ן למיפטל. איצמריך הכיומשום

 דרשינן "דמ"דסשרתם" שלי2"א שרניה" "אבן המהבר הגאון ;;דררכמש"כנ
 מה לכד ככולד", ררבו מהני דלא לענין המה קשירהג":

 שיהיה משמע דהכי עצממו באותיוה אם כי לזה זה ענין דאיןשכהב



כפ~אי תפאיתנלילהבש
 אהר ענין על ראיה ,ה ואין צדרתו, ענמפמרד מה טמנן ןהםר ולאתם
 הנקשר והדבר התפ?ין של השעדר ע4 תטה עש:'רה שיהיה במשמעאין
בלל,

-2 

 15( )סס מהגמרא ו'רא-ה לה, דרשילן הקשירה 37צם ;ל אם
 היא, מילתא ולאו ואמר-נן בשרים, רצו;ורנ גררומי פפא רב"ראמר
 הוא התם כשרין, אזוב וגרדומי תכלת גרדומי .הויא ר; בניטדאמרי
 מטעם ואם 2ו'", לא קדוש" דתשמי'טי ה"א אבל נינ"ו מציהדתשמישי
 להקיש דאין פשיטא רובוז ביה מהני דלא לשעור ירעיבן תמהקשירה
 ;צם על דרק רדא' אלא תמים" שיהיו בהם נאמר רלא ואזדבלתכלה
 אשכנזית בתשובה מדהוצרך משמע נמי אהר.והבי דבר על ולא קאיהקשק=ה
 נאמר .מדלא פמול הריבוע נתקלקל "דאם להרכיה 5כ( סז' לו"ס הב"ישהביא

 רק קרא דקפיד ציצית נבי כמו עשיה לשערנ דיקא עכובאבו
 וזו בעינן תמה קשירה דכאן ליה היפוק איתא דאם עשייה",~שעת
 סכסס ונס:ת ד~ס 5ז נו:סוה סתוס' )כד' קשירה היינו דהדוק איתא יומאבכל
 שפרשה הורה רשעורי זה" לכל צריכים אנו דאין דהו5ין(.אלא.כס"ק
 דשעורא: רדבא שיועיל לומר אדעהיה דמליק מאן לית שעורן אתתורה

 משום ככולא רונא כאן שייך דלא עוד ש2הב הנ"ל א"ש בם'דראיהי
 ידעתי ולא התיבוה, שבהמשך הענינימ משום לרוב צריךדהמעוט

 ומכל לזה זה הארם או הבהמה ל,ה,מאברי זה יותר נצרנים ההיבוהוכי
 נם כעצטו, שי' המהבר הנא,ן שכהב כפ. כנילי, .ריבי בהן אסוינןמקים
 מנ' או מע"א או מכ"ג בפהות אפגור היה לא הדין בתהלת חדיןמצד
 במנהדרין מיהו צרוף, ע"י רדכא בו אמרינן מקדם ומבי כדינו דברלכל
 מצלת, ועדה שופטת עדה מ_'ניום כ"ג, שעור ל2החילה דנהןפאני
 היינו כן אם נדולה לםנהדרי ידענא . דמנא השעור ;צם זהוא"ב
 עיקר יהיה דהרוב תורה שאמרה עצמו דמזה אלא השעור,עיקר

 מכאן ללטוד אין אבל ההורה, בכל עיקר הריב שכה ידענו .בשעור,
 דוקא דבעינן פרשה כאלו דהדי .מפורש שעור בד-.תורה שפרטהלדבר
 אע"פ פנים כל על הלקיה. כל בקבוץ ב"א ננמרת המצדה ואין2דלו,
 ההביבים,עכ"ז שתיה אבן המהבר הגאון בדברי לדדן יש .ייהטאשלפום
 בדברים שי' המהבר הגאון האריך אשכול" "נהל הנהמד בטפר כןככמך לנו: יפה וכך הובתנו היא וכך דה"זל ,לקיים ממן2ין ד;שה נמטייה1פרירן

 כל רוקא שיהיו הנאמנה ההרבח רלקי-ם ?אשר נם ר~תב.
 יש בדברין נם בי אף ?בד, רובן רלא חן"ל בדברי במקומןהתפלין
 במעוטם בהם פוםלת דהציצה בהונה מבנדי החוה 'טהביא דמהלדון
 אפילו דהוצ'ן ליה מנא קשיא נדפיה זה על ולבאררא לתפלין, נמיהכי

 הך2ה-למשח-ממיני דהוי הציצין . דבבלל עומר דער:י על ועלההז:ל, בדברי ודרשח ההדרה מן מקרא ;ל-;ה טצינן רא וי!2אוראבמעדטן,
קדי

 נ"_
 מן נ"ב הוי המקפיך דרובו י"ל א"ב בהינה, דבנד:י הציצין

 נזרו דהמירא לברת דשייבא בטבילה דאיתניהר דבהציצין ויילכופרים, מדברי באמת והדא המקפיד מערטי היי בנמרא שנאטר מה וכלהתדרה
 וי';ל ההציצין, בכל איהיה הכי רמשום רובו אטו המקפיד מעוטועל



 הפארהכל-להבש-

 נזירה מכה ג"כ איתיה דתפלין בהציצהאפילו
פאר

 חציצין, בשם הכלליתזו
 ראיה שהניא מה גם אדינא. אוקמיה נסק.מן ושלא במקומן עניןאבל
 במקומו דוקא כולו היה הצי*ן דע"כ עירובין, התומפות מדברי ודקדקמציץ,
 פמולין דמרושלין "מדו"-כמדהן קרא בהו דנלי שאני כהונה דבנדיי"ל
 למקומן מחוץ יצאו שלא בעינן כן על כהונה בגדי כל על קאי.וזה
 נתנה לא שציץ אטרינן ס( )יף דכוכה בפ"ק דהרי מוכרח, זהטעם דעתי ולפי למקומו, הוץ יוצא מקצתו כשיהיה מרושל נקרא וצי'ןכלל"
 , היה התורה מן עשעור לו שאין דבר וכל מדה" תוההבו

 באמת ראוי
 לדחות שיש ואע"פ עלה: אתינן מרושל דמטעם אלא ככולו רובושיהיה
 בעינן במקומו דכולו בפשיטות להלכה וממיק. תורה דברי דבריומ"מ

 מהחלק אחר מקרא אהד, מקרא אל הולך והכל מעכב מעוטוואפילו
 : טעמיםלכמה

 מצוה קצת פנים כל דעל י"5 איכא", מצוה קצת במצות,שעור "דהצי הסכ( ס4' נגע"ת ביומא)סמונ, הריטב"א לפ"ד הוא, בזה לדון שישדנמה
 כלל טעם זה ואין המצוה עיקר מבטל מ"מ מיקרי דודאי אע"נאיבא,
 אם לומר הדעת על יעלה ו:י בשלמותה, המצוה מלקיים ה"ו עיןלהעלים
 מצה, מכזית פהוה כאוכל המצות דכל בשעורים ה"ו שמזל,לים.נראה
 ,נם ובודאי יכולתנו, כפי נמהה דלא וכיו"ב, משעורו, פהות,ולולב
 מצד מומכמים אינםהריטג"א דברי נם כלל, מכשעור פחות על לברך ואין לבטלה, היאהברכה

. 

 קרוב הדבר אין ז"ל לדידיה ואפלו עצמם,
 לכל משותפה שהיא הפנים להם זולת אחרת במצוה מלתא שייכאאם

 דידן לנדון מלתא נדמה אם דבריו לפי מ"ם שבת, דאותוהגהנים
ל, הדין ~והוא טלית נבי ה( )סי' בשו"ע שפסק למה ט;ם למצואארוהנא

 ןיי ,נ,,,

 הדין ~והוא טלית נבי ה( )סי' בשו"ע שפסק למה ט;ם למצואארוהנא
 צריך אין ממקומן רובן אפילו נשמטו דאם שם[ במ"ץ כדאיתאלתפלין
 עדיין מצוה קצה נשאר דעכ"פ כיוז די"ל נשאר, דמעוטן כלזטןלברך
 כל מ'מ בתהלה זה על לברך דאין אע"ג לגמרי הברכה נמהלקהלא
 דכאן אלא להול. מה על להברכה יש עדין מצוה מקצת שנשתיירזמן
 הרי מצהו על דנתן כיו: מצוה, מקצת אפילו כלל יטייכא דלא לדוןיש
 נכון טעם למצוא יש ובזה בידו, היא עבירה א"כ הקראים" דרךזה

 יש הלוק מה יקשה ולכאורא למעוטן, רובן ביז דמהלק הט"זלדברי
 מעוטן בנשמטו ג"כ מופסדה שהמצוה כיון מעוטן או נשמטו רובןבין-ע

 ליה ימבירא י"ל דברינו ולפי שיחי', זיו תפארה המחבר שהקשהוכמו
 כאן. אין הקראים דרך מ"ם המצוה" קיים שלא אף מעוטןדבנשמטו
 לדידהו צריך רובו עכ"פ המצה, על שיהיו דצריך לרמר הטועיםדהקראים

 מפורש שעור תורה שאמרה דמה מלתא הא ידעו רלא ונהי המצה.על
 היא, כך הכמים מרות כל בנלל דזהו להטות רבים אחרי שייךאין

 המצה על שלא כשרובו אבל פה, שבעל בהורה מורשה לנוחלישנתנה
 שעור חצי מטעם איכא מצוה דקצת וי"ל כמעשיהם, עושה אינוודאי
 מטעם בהכי נפיק ההם דלהטועים די"ל כיון למקומו הוין כשרובואבל
 אפילר הנשאר בהמעוט שייך ולא הקראים דרך ליה הוח ככורן,רובו



כאפאו תפאותכלייהבש
 כלל ידון אין זה וזולת איכא. עבירה דאדרבה כאן מצוהקצת
 למעשה קיום שיש זמן כל נמשכת דהברכה המצוה, על הגרכהמחלות
 הפעם עוד יעשה שאם באופן להמעשה, כ"א המצוה לעצם לאהטצוה
 מה על להברכה לעשות-יש עוד יצטרך שלא קיים המעשה חלקיהיה
 כשי,עטף דעכאפ לברך, א'צ הנשאר במעוטו דנם דהב"י טעמו וזהולחול,
 חעשיה, כל נסתלקה ולא הק,דם העטוף מצד נשאר החלק אותויהיח
 הברכה המשך עליה נוררת העשיה מ'ם נמתלקה, המצוה שקיוםואע"פ
 כולה התורה דבכל כיה* מ"ל, והט~ז מטתמא, הדעת הימה לחשבדלא
 אבל בטלה, כולה המעשה הרי המעשה רוב דנתבטל כיון ככולורובו
 קיימת " המעשה מ"ם בטלה שהמצוה - אע"פ המעשה הוב נשאר-אם

 כש~שלימה. לאצטרופי _וחזיא ,ך
 די[ לדון ננוא אםואמ,נם

 חצי.
 כיון י'י נוונא נכהאי נטצוה שעור

 חזיא שייכא דלא היכא דאורייתא בשעוריןדאפילו-
 לא בתפלין א-כ התורה, מן ~פור שעור חצי אמרינן יאלאצמרופי,

 עד שי"קדמו הנשאר [החלק אח"כ כשיניח רהרי לאצטרופי, חזי -שייר
 לא כהלכתה, חסצוה שיתקיים כדי תורה כדין מקוטו עי כ,ושיהיה
 לאיסורין דומה זה אין א'כ למפרע, ולא ולהבא מכאן כ"א חזוק, זהיהיה

 אחעי -על למפרע מועיל לאצ~רופידהחזיא'
 יאכל אם כבר שאכל !זית'

 הויה מצות דלענין דאעיג וי'5 מרס. אכילת :די נת,ך הנ' חליואת
 אבי לאצטרופי, לא.וסהבי בראשו הנמצאתהתמידית

 נ"כ ההנחה עצם-
 .,י

 : ,ואכ"ם בזה .להאריך ויש לאצטרופי, חזי חשיב .ובזה מצוה -
 מנח הוה- דלא יוחנן גדרג כתב 4( -)סי' אלשקר מוהר"םןברזשך22ר1

--- 
 תפלין -

 'טטעמ היא במיתוא",'
 אמקום לכוין יכול היה דלאל. י

 משום בו דאין דם"ל ]משום הכובע עובי ע"יבצמצום
 חציצה.

 הרשב"א[ כד'
 במקצת מכוין וכשאינו ביותר, מצומצם שהמקום מורה דזה נותנתזהדעת
 דנתתי ]אע'צ הקראים מדרך נמי אימורא דאיכא וי"ל בטילה..המצוה
 מוכרח[ אינו מ"ם הסראים, דרך משום בו דאין י*ל היוצא 4במעיט -פנים,
 תעשה ואל שב הכימשום

 עדיף,.אבל.
 רחוף

 היה -שלא לומר מהדעת .
 )ייס בירושלמי דאיתא הא וי"ל במקומי. רובו .אפילו שיהיה לכויןיכול
 מצדדין ,עלוי, ות?לין ברסשא דכןךגני אבהד-ירגיב2 ר' עןהא תס5יו(. סתו5,פרק
 משפילן היה, ולא בסקומן שלא שיהיו כדי הצד על מטה משמעהיו"

 : הקראים דדרך אימורא איכא -דלמטהלמטהו-משוס
 במקום דאף מזה להוכיח ויש .וז*ל, שי', זיו תפארת הטחבר כתבעוך

 והיינו אצבעות, ד' הרחבים תפלין להניח- אפשר אצבעות שתישל
 ב' יצטרפו ולא א' אצ2ע לטעלה ויוציא א' אצ2; למטהעהשפילם

 הרי כלל, נהירא ולא במח"כ הרבה תמהה- זה ~דבף עכ"ל. נאהדדיאצבעות
 דקיימא לדידן ולפ"ד כזה, לחדוש .היסוד ואיה בטסומו, שלא מטשחציו
 ]וכבר תילין. מקום הוי הראש חצי כמרת דהיינו שבראש גובה עדלן

 א"כ אצבעות[ ד' הוי תפלין דשעור .דמשמע מהא ק*שיא דלא. לעילבארתי
 של ראשו ממדת נדול מעט פחות פעם חצי הת?לין גודל ש;וריהיה

ארם



6"שף תפארתכליל -הבש
 מיירי נמליאל דרבן כשנאמר כ"א בנוי אינוזה וכל אפשר. אי מרובא דבפהוה שאטר עצמו דברי סותר הוא נםאדם,

 בתפליי
 ובבר 3דולים,

 . כלל. עי"ר _לזה דאי*בארתי

 . ן

 במקהמן, כולן שיהיו קפידא אין - אצלם כאילו א'בבת תפלין ווגי נ' להניח המדקדקיס מאלה לדון שוצה .31(ה
 : לזה_יאין

 %2רש'
 )גהסוכס וד'ל ז"ל מפאנו הרם"ע ;בוגוטובה כתב הבגגר בללק

 האלה הדברים פי העל_קו(

- 

 יש טקום ~. יבנן אמור דהקי כו' העינים -בין השער עיקרי במוף-_2נהוא. לי*ן שמקום אליהן ויזווב ובו' ישה דרך יש'
 מצנפת ציץ בין נראה היה "שעהו מר דאמר הפלין, ב' להנוחבראש
 ב' רחב עצמו דציץ קאמר,- וו על דזו . וסמילא תפלין" מניח היהשבו

 הנולנולת עצמות חבור מקום) ער השער.. עיקרי ממוף שתיהן"-ביי הראש בנובה יש אלא .המובחר, מן למצוה תפלין שעור והוא אצבעות.
 והוא הנזר מתברת יקראוהו אשר. .הנתות לחבטןהנודע

 דגולגלהא חדודי
 היה ז'ל שההא. הרי עב"ל. מהיוהר. משפמים פרשת ._בריש ,הרשב"ישובה

 עומק, עד דקדק ומ"ם בפ,א תפל:ן זומ ,~' להגוח-4והטהקדקום
 הדין

 :_ להם. כראוי במקוטן מנחים כוש שיהיו לשרגיהן מקום,למצוא
 טשד"ש שמענו שלא זכ.ז בוה, להקל כ% לדון יעין נשמק הייןמלמ,

.,
 חלילה הראשונום, הפומקהם והבוהינו הבמל.התלמוד מרבורגרנו, -
 .בים )לחוק אומץ .ומית ייים זפהר הור_ה. שי חמורה במצוה להקלפק

 במקומן כולן מונהין ראש של התפלין .שיהיו לתקן ולעורר .להעיררפותק

קדת-

 לג~נים הנראה, רוב .. דבעינן בצדיצית שמצלנו דכמו ו4ע"ד תוה"ק.
 שיואה -כדי השער, מעיקרי יותר מעמ בגהקה להניחם צריך ,ועפלין נמי חכא ( סס ס6,רוגיס מס'ג ועיין ה סע.' י סי' ')*"הן עין מיאיהמפנו
 .ל,אחרים לאות. דהוי ש"ר בהפלין וק:ו למיג, שתחת_צנדיו 4"ק-נין, בזה להלק הגיע"ח בד' שם ועיין תיה'ק. של בדת. מניהם ,טהואל;3יבים

 למראית:עין. לחוש יותר ראויה שבורי הארץ.ונו:" ע"י כלביחוד,,"לראו
 הרחבה: לבבם בהכסת הדנרים ימוקו הדור,שיחיו מלי שובוהימואקוה

הצעיו
- 

 -- קוק הכהן יצחק אברהם
 - יצ'ו. בומק פק"ק ד'- לעםעבד-:

--..-- ..-.. ., 




