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 ראשונה למוצאהמכתב
 שליט"א.. בנימין אברהם מו"ה מאוה"נ המובהק הנאוןמהרב

 ומלכמה מוס"ר סנכיר ס"ס מחריף סרס*נ ומכיכ( ימירי 3גי יר ע5ילנייעה
 סוייטגי וכי ק5י~"

 5דיג6 רגח~י6 סעפת ע") יקרץ) גלון l~hh'1 מחכור' צקכן גרו onSD גינסורס
 ז'5 5כ6. מלסססי3

~DD 
 שכס זו ק' דכר otihln~ U1'S גחי15ת מחמת סס5פי5 כט,יכת 3ק5רס

 כספרו 3ט5מו כתכ שסר וק5 "נזור מעגין 5סי סכIWP 5 3פ5פו) ופטם %o ס5 כדתכסורית
 מתורס מן 5גו מגין stpst 53י סו6 סתסוכתי מ"מ מגס סטסיר. וד5 קג"ח סי' ת"ר מסך"נסוטףר
 וגס כתירס סכ5 סססיט סר6סוגיס 6תכוגן ומזקגיס SlbSD צריך טתסיכס ומכתו3יס סגכי6יסמן

 ס%6 כטין וכו' ורפרט סובין 5פי וסם כקורס O'nUDSI 63רוכס מסל לפעמים לחרון סם"5ט"נ
 כעריכות טין SpSph 6ז 1כ17תס חנזורס ק1' )י יכתוכ (~SDS ס15לך מן 6ין וגו' נח'ע.סעפורס
 שלמה לף האלף סמם 3קר6ו סופים מכש טcnib 5 סט5ס סיח" 3ג' ומגס עכ"ל.3טזס'י
 הורו י16תotsn 1 סזס סח'כור 6סר ירטתי נס 'רעתי כי ס61ת סטו3ס ס3ע1יס ע5 מלייחממתי
"OtD~וככור טמכס ס' 5ק5ריס ס6ומריס 3זס'ז וכפרט 

~tinhh 
 מתירס סר סי' 6סר 5"5 רכנו

 סגוכחי סיקר סחיכור מדין ע) סיוסכיס סר3ג'ס עס תורס סוני 5כ5 מ6ר גחון סור6סועמור
 66מ1"ר קורס מפט י165 ג6סר 353יוגן סכ5 חסוכות מקות סס 5כד וח"ד 6ו.ח ט5 3קר13וממכיל
 סיחי' סרב )כגי גמע' 'l"1Dh וחסרון. נרטון סוס 43ז"5

 כסניי
 66מו'ר וזרת ס))ו "D'ntp לגו

 וס' וילכוד 3טוסר כתורס כר3 )רקות ויזכס וכגטימיס כטוכ וגגותיו ימיו 5ס6ריך גערו ינן זי'טסנסור

 סנועתיר כגפם חיכוריו יתר וכן וחו"מ 6סע"ז ע5 סח'ס גס כקרכ 5סרפיס ירו וכתימני כטוזרוים"
 טת"ר: סגת נקיפות 13 יכטות 6סר 5חורס ס'ככיח

 זין-ה כהזקרעךק בהנאי( קלמר בנימין אברהםהק'

 הראיה. לתוצאההקדמה
 מדבר. זקנו לכבוד המחבר, נכר המו"ל בעל דבריאלה

 לנב. רגשי ימס כהטות נטש' עלי .תהמינזה
 לי ויעזור במעחי ה" אשר בל יוצרלאל'

 גרעין עור החיים נאור לאור להוציא חסדוברוב
 והחנטה התורה שדה תבואות הטון מאוסמיאחר
 אשר ז"ל רבינו הגאון זקני סר הים כחיל צבראשר
 גנוכת בשהי"ח ההרוזים טתאימים ה'בוריו ועלעליו
 תל שרעפים תל 'חשבונות נל מנהלות עשתתאכל

 יאסר לני והנה שיעורים. בו לתת נלאוהרהורים
 ובבחינת הלז הספר שם על יניתו אשר רבים בילי

 והזרע שונות נהרג31ית יקנלוהו - החיצתיתבניתו
 ומחבי ז"ל רבינו שם תמהונם אותא יגידוןסניהם
 אזנם אשר מעולם אדטה יציר קדמוהו שלאספריו
 היוצא ספר כי נדטיונם יתארו טנהו שמץלקחה

 הגה"ק רבנו טחביו שם את הנושא הדפוסטטנבש
 הלכה זו ה' רנר לשאלי תשונא גם וטהדל
 ולרבבחת לאלפס להשיב ה" נקודש דרכו זהאשר

 נשלמה ברורה הלנה לברר דדינא נעומקאאצלול

 הוכרעו שכנר באלו עיניהם ראו כאשר רבבאורך
 לרוחב סוף ואין ולגדלו לעיניו קץ אין הוצאע"פ
 באלה אשימה וטבטחי rD~n על יתמו אל אכןטדתו

 צדק לעגלי יאע דועבתנהן אחר ני הנאטניםהמעיינים
 יסים זה לראבתנו ני כהד נוכל רא זאתה, הטמע הסכת וצדק. האטת זאת מלאנתי במלינר5וני
 אחורנית מעלזת עשר ירדה התורה קרן אשרכביבים
 נל הרם יהודה בת מנצרי על האויב עלהמעת
 נחורים שבתו משער התורה זקני יעקבנאהע

 התנאת אשר והיקרה הטובה המדה גםטנגינתם
 ספרי אוצר איש כל לו לרכוש עמנו בניבה

 נימים היתה כאשר דור טרור גנוננורכננו
 מונסים ומכרטיס זכרה אבד כמעטהראשנים

 טשניהעם מחדרי אשר אלה על" בני בתוכנוהמה
 ושסעו טטו"ס נא דרשו תמ"ק לכבוד גסיאצילו
 עמים לנס ה" אשר טאורינו ספרי איךרינתם
 אק זוטי בקרן מתחים בחיבוריהם תגל סניהאירו

שחול



 הראשנה לתוצאההקרמה
 לראשתים וכוון באין מנקש מין חוש מיןשמל
 אלוה השם לא אשר טאחב"י ורונס לאחרוניםוגם

 הזורת פניהם על טרחפת אלהים ורוחהכטה
 למאד ער בעיניהם אהובה !"ל גאתנוחנטם
 בהיכתם זוית קרן להאציל לגנון רקימצאו

 נחוצים חיותר קדשעו ספרי עבור קפנותכטחלקהז
 אשר באיש עינים בנלוי ראינו !ה טשפטנואסתת
 ננבודו אשר עולם טנאון גדול חינור לפניוהגישו
 לרהאו תאלץ נפשו האא ולזכרו ולשמוהתיסר
 ספרי ומצב מרל תסתת בתיבתך לו טקוםמאפס
 עמדתי עת עיני לנגד עטרה ז"ל טאורנוחכטנו
 להדפיס אם סשפפ נסאגי המקלתי הפרקעל
 אחרי טוה לחדול או !"ל רנינו סטרן חינוראיזה
 אשר הנשגבה לסטנה תפי עתי  הקדשתיאשר
 תורה להפיץ לבבי סרעסי וינתנו ירוצוןעל4
 אל קרנתי ולהאדירה להגדילה בישראלבוכטה
 רק נל "rm אוצרי טהטק ונחרתיהטלאנה
 מניטה יהדרו גי לקהת עליכם אשרהשיכויס

 אלה וטנל דילדל באין ה' דבר על החרדיםבין
 וכללתי הנוכחי להחינהי הבנורה פשפפנועזי
 לוסל נוכל ובאסת טעה בכמהו הנפלאאיסוזו
 אעזר הרבתן התועליים כי ואש חדש זה ראהעליו
 נאסר זאת רק לפורפן איש הזה הספר לנוסבתו
 ישראל נשם אשר איש לכל הוא הנראי נסעםכי

 ישראל נרגלי ונם נפש לכל השוה דברינונה

 בד יטצאו נהלנה חטצינים ציץ שערימאמנים
 לההפשפ4 הזה היקר הספר דברי וראוים חפץדנר
 ועטון חרש טוב רב כי תוה"ק דת השי כלנין
 האדם בני חפצי לכל הם וררהמים נקרבוצפון
 ברבע פעלי להצדץ לטדי יספיקו אלה דבריכולם
 סאב? שש הכניטי תכתתו מפאת הן הנוכחיהספר
 לנד הי"ד חו"ח re על הפלאתן יקרכןשדת
 ני אצפה ובציפייתי החיציי תבניתו מפאתוה!

 ומגסתי הרצו" כותתי ינירו לאשיו סנרהסבינ'ם
 ינשו תנל ע"פ ז"ל רגינו תורת אור להפיץהעזה
 ספרן? העשרתי אשר על תשה טנחתם אתלי

 וטרבימ שלמה לך האלף בהספרתלסורגו
 סאת למילי וקנצי בבתיהם, ה' נרכת את להגשיהח
 עזרנ* אשר הפוכ לאל ולברך להורהו החילהזיאשר
 אנותי אלהי %ף השטש פרושא מפי בהעד

 נרהב טעשי לבצע התסכני הרחבה ידו כיתפלתי
 והף4 ארו"ז על החלק גם לאור להוצש והדרפאר
 או4ו4 ריההץי ים  הה מנמלק הא נופל יאאשר

 דרבים אהמר החישר נם לטפה  אלףכגאש
 ות אשר ופוסקים בש"פ יקרש כלליםלמזרשאק

 ולכבלם תמ"ק לנשד בדגה עבדתי בשנשרנא

 דע4 רקדחמ הנאק רבעו שננוד וסיקר"דונ"

 העם הכףח אטד דורים. לדור לנו יעמודזכותו
 לפבש4 8' הלולים קורש פריו נל לסדר מים

 אופפריק4 לפ"רעתיר
 ' שליפ" קומונר בגוהראשב הגאוןסרר

 והממריץ המעריך ריב מאת השניי לתוצאה אחדיםרבבים
 אשר  עגה עשרים לי ,ה שלמה ינניאלהנם

 הוצאותי על עמם לאור להוציא ה'זיכני
 תשובות צאות שש שלמה לף האלף הספראת
 חית נרואה אז שגיתי לא ת"ל תמד או"חעל

 ארצה צרור נמל לא מבונתי נרוח חזיתיאשר
 מצא סיר הרפוס סטככש המסר יצא יצא אךתהי
 הבדל באין אל דת הוגי כל בקרב מהלכיםלו
 טד'ן על יושבים התורה ואדירי גדולי רבניגין
 לא אשר התורה תופשי ישראל חכטי יתרובין
 פניהם על מרחפת אלהים ורוח חכמה אלחוהשם
 ודרושים נפש לכל השוה דבר הוא באסתכאשר
 נמשו טאויי בו יטצא וכארא חפציהם לגלהס
 הגד% הפוסק ברבינו דאתטחי רנא טגברא נםומה

 קדסתינו של הגדולא הטעלא כל אשרבעולם

 רננינר של נסעי הלך תן הנפלא בקיצורםדל
 נלחכה למתהלך כיל האחראים גדול'ומאורינו
 ענין על מעם ני התפרדו %א התלכדו בויתירה
 וחיבר רוחו בעש ידו הניף בשים סקור בליקל

 שלם לספר ה" אשר עד ידים ורחב נד%קתמרס
 .טעה? אמא ישתלש אוץ -סגתי הספרנטו

 רוהר השתוטטהז הביעו דוח גדמי אשררממוך,ינ
 אשר טאמ חמר נשק ופעם הפהור לבולרוהב
 להיסקי הזהי לטאור הדיבור ירהיב כי ריטההשנול
 אחת בטקיו" והפוסקים הש"ס תטצית כל סקרכי

 שהניגש האמת נקודת אל בא טועטשובסלים
 הגאליים קדטגעו כסו לחטך או לשבם אםטשפפו

 הני84 ג!ה ונם לנרזה סרט האי ור' שריראר
ת"ז ג. בתואשו טוה יסושר כאשר השתוטמאו לידי רשיואת



 6נ השניה לתשואה אהליםרברס

 תסוגות נכל נתקבלו הקרפטים ספריו בן צ"ת"
 נתודאה עסק אשר האי* לי ומיפוישרני.
 כי בטכוו! התנתן כי הספר נהסצת"רגשתה

 כי ז"ל דטרן ספרן ה!טן חנטי מפרי נשאר5א
 וכאשר לקעתו האו"ש את הושיט אשר סי5כל
 התיר סיד דלתא ושלש שתים בו וקראשתה
 גם עליו השית אשר כפי דבילם בססוצרור
 כנר. אשר לב חכטי עירה בנטה בחזירתונצא
 חלף הכל אך האל"ש הספר לווינם על שמר"ת
 מהם נדגל הלק בי שבהיכל סרת אפ"נטול
 מתקו נאבדו הטלחטה ונימי רוסיא לטדינתנלקח
 שקעתי אשר הרג הסמק גל ואבדתיושרע

 והמהפכה המלחסה יד טמרי בארץ נםגהרפסתו
ra'"נשאר שם זעיר רק ני עד לרעה בם 

 להרסיס שלסים וכן רבים אלי ננשו ורנהשמדינתנו.
 גרבר סרבתי ומתהלה האל"ש את הפעםעור
 ני ז"ל אא"ז של וטבעו דרכו לי נודע נירען

 רק טחדש הישנות להרפש הסנים לאשעולם
 את ולהדפיס לסדר מתחלתי החרשהיהדסיס
 אףה על שףת הלקים ששה בחים" "ונהרתשטפר

 .בסינס יה'דים טמש הטה אשי ויקר עצום2פלפו5
 עולם לאור 'צא כאשר הקה-א עינ. תהינהשאשף
 נאלץ כי איש בלב טחשנהץ רבהץ אך44ישה

 שלמההק'

 חזקו הללו גיטים ונמשך נאמנם להפסיקה"תי
 נתן טויה הנכבר הרבני המיל דבריעלי
 הממואר הדפוס בית נעל נ"י קראנשנבערגנטע
 את הטדפיס הוא גם הוא אשר בילגוריאבק'
 נעתרתי כ11ן נלי וכטעט בהיים" "ונחרתהספר
 עולם לקנין לחלום'ן הוכהה את לו וטמרתילרנריו
 חדשה הוספות נטה עם שלמה" לך שיאלףמהספר
 הראשון בדפוס כי תקונים תסה תמה יקחתשתת
 תשלהב כטה שנמעט עד קטשונים הרנה נועשו

 עד רבה ויגיעה ענודה לי וה" ה" מובניםבלתי
 אשר הכת'"ק טן החסרים כל את טלאתיאשר
 ספר  הוא כי עליו ליטר עגל עתה אשרנידי
 חשובה כל ושצי  פרעון חסרון  שוס בלישרם
 החרשא בין  הכר למען קטן כוכב הצנתיחרשה

  להוציא  היטיח גקיב אי"ה נפוי' ירי ועורלהישנא
 יראו ושטה וחים אהע"ז ע5 החלק את גםלאור

 אישים ווולינס הוה, היום עד ה" לא אשרנפלאות
 ברכה להניח הקז היקר הטמטון את קחואקרא
 יסחט ולא בתיכם תוךאל

~een 
 טעל האשיש

 הפונים וביטים השבתות ביפי ובפרטשלחננם
 יעטור ז"ל שבגולה רבינו רמרן ,נותא זהובזכות
 כ"פ היום הכמה א"ר נצחים. ולנצת יעדלנו

 וינה. לפ"ק התרצ"אתמו!
 מבראר. ק15נר מדה-א"בנהגאון

 ה. ח י תפ
 ספריו בראש ז"י יבינו שי בקייש דיגי א8ן

 בעקבותיו ניך אס גם אנדה בדגריהתחיי
 כל ישמחו אשר יקרים, 'מאמרים *יזה ברשושיבבות

 : דבשם יערת בצוףנפש
 וכף מספרים השמים )קי"ס( תהלים 4נילכהדבן4ם

 יאש יו שאין מי רשב"5 בשםאר"י
 שנאמר הקב"ה בפני רא* יו יש הבריותבפצי
 הבריות בפגי עינים 5ו אין הים תב5 עפרותוראש
 ארץ הקב"ה לפני לה ויש הבריות בפני אזניםיה אין הארץ וינוס ראה הים הקב"ה בפני לוחיש
 פה להם יש וכו' השמים וצף ה' דבר שמעיחורץ
 כוונתו נראה טספרים. השמים שנאמר הקב"הלפני
 ומעשה אל כבוד כספרים השמים עשון כפלדהוי
 כך מפרש ולזה למ"ל ותרתי הרקיע מגידידיו
 ית' שלו ושבח הלי איזה מדבר אם באדםכווצה
 ית' שבהו שמספר מה באחת רק חייוי כחשבצין

 כין ית' עבחו אין הדברים גלי זה זולתאבי
 דברים אף גפיו לדבר ויוכל מבע הוידהדיבור
 כשן ואינך השמים אנל והבאי חול דבריאחרים
 לפנת רק דבר שום ידבר פה להם איןדבאמת
 שהט מה שלהם הסיפור גוף א"כ פה להם ישית'

 פה להם אין שהרי כבודו הוי עצמו זהמספרים
 הסיפור גוף א"כ ית' לפניו רק אחרים דבריםעל
 נאמת מגידים הם מזה חוז ונם ית' כבודוהוי

 וז"ש בתרתי שלהם ההילול והוי ית' ושבחוהלולו
 איזה לספר יכולין שהשמים מה מספריםהשמים
 ידיו ומעשה וגם אל כבוד הוי עצמו זהדגרים
 והוי הרקיע מגיד הכל עם להטיב שמרבהמה

 דיש זה מאמר הילקוט הביא ולכך בכפלייםההילול
 ואלו פה להם יש הקב"ה ולפני פה להםשאין
 יפ-ד והנה ית'. כבודו הוי שלהם הסיפורגוף

 על העקרים שהקשה מה א"ש הנ"להילקוט
הרמב"ם
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 ראינו דאס השם ממציאת הוכחה  שכתבהרמב"ם
 הכרגיגע מאכל כגון דברים מב' מורכב הנעשהיבר

 אז בפ"ע דבש שיש וראינו ודבש מחומץהנעשה
 היינו לבדו השני גם נמצא להיות שבהכרחידוע
 הבריאה שרוב העולם בעסק הוי כן וכמוחומץ
 כמו מאחרים ומתנועעים אחרים מניעים שהםיש

 ומניעים ית' ממנו מתנונעים הם המיאכיםעולם
 מעוים מתנונעים הגלגלים ועולם הגלגליםלעולם

 יש וא"כ חזה השפל לעולם ומניעיםהמלאכים
 גם וגסצא ומתנוגע מגיע להיות משניהםמורכג
 הארץ ובפרט הזה השפי העתם כמו לבדמתמנע
שיש

 מתנוני
 הכרח הוי זה מכח וא"כ מניע ואינו

 ולא מניע רק שיהי' בפ"ע הנמצא מין להיפוךוריש
 דברי תוכן כן ית' הוא והיינו מאחרמתנונע
 שהרי העקרים בעל הרב עליו והקשההרסב"ם
 שאינו חי ויש מדבר חי משכב הוא שהאדםחוינן
 לא אעפ"כ וא-כ ובע"ח הבהמות כל כגוןמדבר
 והנה עי"ש חי בעל )אינו שידבר מי שיההנמצא
 ועתה ליעקב יבן מ"ש לפרש ידאה דרכועמא
 למה אביך לבית נכספת נכסף כי הלכתחלך
 ומה לזה זה שייכות מה ולכאורה אלהי אתננגח
 יכול הי' לא זה בלא ובי לכאן זו הקדמהעמן

 ענין דהנה י"ל אך אלהי את גנבת למה?שאול
 מה בהט שואל וה" מדברים שהיו הי'שערפים
 בחרפים ושואל וכמ"ש לו משיבין והםשרוצה
 דהתרפים בע"ח שאינו מה מדבר יש לפ"זאא"כ
 לבן ידע זה וא"כ מדברים והיו בע"ח היויא

 אולי אמר רק בהם להאמין גנבם לאשיעקב
 דכיון השם מציאת מהם להוכיח כדי יעקגגנבם

 הרמב"ם הוכחת נשאר חי ואינו מדברשנמצא
 לבד מתמנע ויש מורכב שיש כיון ותזקאמיץ
 דבשימא לבן לו שאל ולכך כן גם לבד מניעיש
 אמשה הלושי שהם למקום הולך הייתאם

 שפיר י"ל ולכך הוכחה וצריכין השםבמציאת
 מציאת על בזה להוכיח כדי התרפים אתדיקחת
 נכסף כי הלכת דהלך כיון טען ולכך ויכלתוהשם
 ומחזיקים האמונה ראש הוי ושם אביך לביתצבססת
 את גנבת למה א"כ זו הוכחה בלי השםבאמונת
 מדברים שהם התרפים בראיוה א"צ ושםאלהי
 זה אין כישוף ע"י רק דמדברים כיון י"לומיהו
 לו אין השמים שכתב הנ"ל מהילקוט אכןהוכחה(

 פה שייך א"כ הקב"ה לפני פה להם ויש למטהפה
 חזר וא"כ בע"ה שאינו אף בשמים גםודיבור

 הפ ואסו אל כבוד מספרים השמים מ"שהילקוט דהרי גוף א"ש ובזה ימקומו. הריב"םה)כהת
 יטלאכיפ ישראל הלא אל גבוד מספריםלבדן

 א"ש לפלאש שך אל כבוד מספרים הכלושרפים
 כהוכחת ית' מציאות על מוכח ה" לאהשמים דלילי דהיינו אל .כבוד מספרים השמיםדדוקא
 ולא מדבר חי שיש יוכיח האדם די"להרמב"ם
 שמדברית שמים שיש כיון אך חי ואינו מדגרנמצא

 שאינו מדבר נמצא א"כ בע"ח ואינוומספרים
 ולכך סובא אלים הרמב"ם הוכחת הוי לכךבע"ח
 שיש אל כבוד ממנו.מוכח מספרים השמיםאמר
 שמעש ולא שאף אח"כ וזיש מתנונע ואינומניע
 אומר שאין רק ודיבור פה להם יש מ"ממהם
 אומר אין מהם שרק קולם נשמע בלי דבריםואין
 למטח קולם נשמע שלא רק הדיבור כח להםיש ודאי כי הדיבור כח להם שאין יאו דבריםואין
 נשסע דיבורם בכח ולכך בהם יש דיבוראבל
 וכזע הרמב"ם כהוכחת ראשון מניע שיש אלכבוד
 ואשוע תדמיוני מי ואל מ'( )בישעי' מ"שיובן
 מי שאל כלומר עיניכם מרום שאו קדושיאמר
 ואשוח מציאותי על להוכחה אותי לדמותשתרצו
 אותי להשוות תרצו אם כי ממש לו שוהאהי'

 ויוד דברים משני למורכב הנ"ל הרמב"םלהוכחת
 גם השני גם נמצא יה" שבהכרח אחד מיןנמצא
 שלא הדיבור מכח לך תקשה ולא אשוה זהלדמיון
 עיניכפ מרום שאו שהרי בע"ח יאינו מדברנמצא
 גם לכך בע"ח שאינו אף הדיבור כח לו שישותראו
 ט",5 הילקוט דברי ית' דומה אני זולהוכחה
 פת יו ויש למטה פה לו שאין מי שיש מוצאאתה
 כמאטר העקרים מ"ש ע"ד הכונה יתכן הקב"הלפני
 דאין אומר שכ"א ומלך שמונה מה שירהפרק
 הכומר רק בפה כן אומר שכ"א ממש אמירההכונה
 עבדכם צורך ממט להוכיח יש אחד כלשמטבע

 השסית ומעתן ארו מבהמות סלפנו כמ"שהבורא.
 דרכיה ראה עצל נמלה אל לך אמר וכןיחכמנו
 וכדומת אומר כלב מ"ש הכונה יהי' ויכךוחכם
 שממט והכונה אומרת זאת שאמר הש"סנלשון
 ממנו יהוכיח יש טבעו כפי בר" שסכל כןהשנה נמי גום ולכך בפיו כאומר והוי וכך כךמוכח
 כן אומר כ"א כאלו ואוי השם יעבדות טובהמדה
 ח41 דעלמא למילי דפנה כאן הילקוט וז"שבפיו
 פהשהויגפ ין יש בע"ח  שאיט לבי אף יתכןדשמיא יעילי אבל בע"ח שאיזו נברא לשום פה איןבאמת

סמנו



 ירפתוחה
 זה ינוי השם ירידות ראי ייקש אתשרמטנו

 ודש וכו' אומר שכ"א בט"ש כמ"ש לובאמירה
 פה לו ויש ימסה פה יו שאין שיש מוצאאתה
 יו כיש נחשב כביכ% לפניו כישר הקב"היפני
 השם לעבדות ראה ממנו ייקח שאפשר כיוןמה
 בישוב דברינו א"ש ma1 דייי'. אמירההיינו

 מין ויש מורכב n~vw שמה כך שכוונתוהרמב"ם
 לו ואין לבדו השני מין בתורת צד בשום יחוסיו שיה" לבדו נמי השני מין שיה" ' יתחייב לבדואחד
 שיש הדיבור בכח גם ולכך האחר למין יחוסשום
 אינו שהייו ואם תדבר ואינו בע"ח ונמצא מדברהי
 אין הבהמה אבל הי נקרא האדם כי בעצםהיים
 כן כסו כתי נחשב הדמיון צד על רק חייםחיי'
 אל יחוס לו ויש בע"ח שאין שיש להיפוךנמצא
 שאפשר ומין מבעו מכ"א שניכר סה כיהדיבור
 שלו אמירה היינו טובה מדה למוד ממנוליקח
 העקרים וכמ"ש הדיבור השם אל יחוס לויש
 ויאסר בפסוק יחרו בילקוט זכמ"ו אסירה הוישזה
 כדיבור נהשג הכתג הרי קשח כהבלמשה

 ה"נ ולכך כדיבור נחשב דר6יזה מוכחובפוסקיי
 ואף כדיבור נחיב טובה מדה מהם שמוכחמה

 גם כי השני למין שוה ס"מ ממש דיבורשאינו
 זה כנגד זה ושוב ממש חיים אינן בהסותהיי
 מניע ואינו מתנונע שארץ 'כיון *תד בוולכך
 לו שוה השני דמיון בן כמו יהיות צריךציי
 בדמיון כי כלל מתנונע ולא ממש מניעשיהח

 : והבן השנע להיות מוכרח אהדמי
 העומד ראב"י משום אריב*ח 8"ק ב:רכדתנ(

 רגליו את שיכוין צריךבתפלה
 עפמ"ש הכונה נראה ישרה. רני ורגליהםשנאמד
 מלאכיו ה' ברכו עה"פ פ"ק ג' מאמר העקריםהרב
 דהיינו דברו בקוי לשמוע דברו עושי כחגבורי

 כע"מ שכר תכלית לשום עושיט חיןשהסלאבים
 מצוה שהוא מה ית' רצונו לעשות רק פרסיקבל
 זה רק עמל.פ ישם ולא דברו שושי ודשיבם
 מאמרו יקיים דברו בקול ישטוע עשייתםהכיית
 מאמר מכבר בזה ופרשתי עיי"ש כן גזר שהואית'
vemאמר ונשמע נעשה ישראל שאסרו בשעה 
 שמה-ש לשון לבני זה רז ניקה 6*הקב"ה

 ישמוע והדר דברו עושי שנאמר בו3החתמשין
 ותוכן נעשה אמרו שישראל כנ"ל דהכונהוכתבנו
 יקיים ונשמע מכח רק עמל"פ יהי' לאעשחתנו
 לשון לבני זה רז גילה מי אמר ולכך ית'פקודיו

 חין מם שגפ בו *ותמתיןשטדהש
 עושיי

 עטל84
 צריך ההקלה קודם דהנה יובן ומעתה לשמהרק

 המלך לפני לדבר הנינש כאדם פסיעחץ נ'לפסוע
 אברהם וינש שנאמר יתפלה הנשה הגש 8'ובמדרש
 עמל"פ בתפלתו מכוין האדם אם הנה לפ"זויאמר
 שוה וצרכו האדם תאות דאין שוה תפלתואין
 מכוין אם אבי אחר ידבר ופעם יזה מתאוהפעם

 פניה שום בלי לשמו ית' אותו לעבוד רקבתפלתו
 עיד ודש אחד לתגלית תסיד שוה תפלתו הויאז

 רגליו את שיכוין צריך בתכלה העומדהמליצה
 לתכלית תטיד שיהיו יכוין לתפלה הניגשותשרנליו.
 רנל ורבליהם דכתיב כיון והייו בשוה להםאחד
 יעשו' רק תכלית לשוט מכוונ" אין דהמלאכיישרה
 קרבת* הף שתמיד ישרה ר% להם הוי קונסרצון
 מהדסות ישראל וצריכין וכיון בשוה השםלעבוד
 כן כמו וכו' זה רז נילה מי כמאמרימה-ש
 שיכוין צריך אטר ולכך כסה"ש לבם יכוונובתפלה
 הקובע כ9 באסרם עוד חז"ל צחנת וזה רגליו.את
 אוטריפ ששמת בעזרו אברהם אלקי להפלתוטקום
 אברהם. שי טתיטידיו עניו הי חסיד היעליו
 על מרמו בחוסל מקום קבישות רמו דהנהאבינו
 אפ' ולכך אחד יואלית תמיד מחשבתוקביעות

 $Ja ה" אחר תכלית לשם פעם 3ל מכויןה"

 תכהן אם אבל במק"א 8עם כל מתפילבפועל
 תמיד טקום קיבע בפועל גם לש"ש תמידבתפלתו
 פוגש בעזרו אברהם אלקי יתפלחו מקוםהקובע כי אמר ולכך לזה רמז הף זה כי אחדבמקום
 הפיאה בעל כמ"ש עמל"פ התכוין לאהוא

במשאחו"י
 למהל טף וכר הנשים הקהל גגי בחגיגה

 ליתן נבי ואמר למביאיהן שכר ליחן כדיבאין
 אבינו אברהם אסריך בטדרש ימביאיהןשכר

 ה" לא אברהם שנם דהייה מחלציך יצאשראב"ע
 למען כמ"ש הבורא רצון לעשות רק עמל"פעובד
 את אברהם ע? ה' הביא למען וכו' יצוהאשר
 דמעקדה עוד כתבת ובהי' עישש עליו דיבראשר
 שכר דאיזה עמל"פ כיוון שיא מוכחנמי
 הכל הרי ב% שחיטת עבור יקבי אברהםיקיה
 שכרך הקב"ה יו שאמר כמו בס נגד כלאהוי

 ערירי הויך ואנכי לי תתן מה אמר מאדהרבה
 בניפ נגד והעוה'ז העוה"ב 93 החשיב לאא"כ
 עשת ובע"כ שכר עבור בנו ישחוט רצה אח"כואיך
 עושו לו אמר ולכך ית' רצונו לעשות רקזה

 וה411 5רס יקבל ולא אתה אלקים ירא כיידעתי
העושה
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 שעושה "סיד מדת הוי זה עסליש שלאהעושה
 לעשות מוזיר הדק מן כי הדין משיתלפנים
 ואמרו פעמים במה כן יעדה התורה שהריעמל"ם
 זה הרי בני שיח" ע"מ לצדקה 11 סלעהאומר
 עמל"פ העובד הוי דצדיק מוכה א"כ גמורשדיק
 עמל-פ שלא העובד אבל חסיד נקרא אינואבל
 בנפשו שדומה עגיו מדת בזה הוי וכן חסידנקרא
 ,שכר שום לו מגיע ואין כלום עושהשאינו

 מתנת רק וביקש ואתחנן שנאמר במשהוכדמצינו
 כמ"ש שבו ענוה מכח והיינו כמשאחז"לחנם

 לידי תביא הענוה ומדת מאד עניו משהוהאיש
 מעשיו ואין כלום אינו שהוא בנפשו שדומהכך

 מקום הקובע כל ולבך כיל שכר יבקש ואיךכלום
 מחשבהו כי כוונתו על מעשיו תוכן ומורהלהפלתו
 לשם אחת לכונה רק כוון כי מעשיו מתוךניכרת
 כשפת לכך שכר לקבל ולא רצונו לעשותשמים
 א"א של מהלמידיו עניו הי חסיד הי עליואומרים
 וא"ש ית' רצונו לעשות רק עמל"פ כוון לא הואשגס
 ונאה דורו נאה שנה" רעוא יהא בעזה"יונכון

 וכף: עליי ה' נועם ויהי כן לעשותמקיים

השממית
 במשי"מ דאיתי בזה שהיתי וחנה עמא.שכויי

 הלכה מזבח מאיסוריפ"ר
 סי' חחמ חלק בח"ב מהריחי דברי שהביאי"ג
 עליו כאן אין חיוב אפי' ושמא וו-ל שכתבב-ו
 בו זכתה לא והיא זה בטלה לה דאמרכיון

 שחייב בהרא"ש הוא דמפורש עליו כתבוהמשל"מ
 בהרא"ש והובא עי"ש עכיפ וכירות בתורתלשלם
 דהרי יותר המה ואני הפועל את השוכרר"ח
 ותירוצו בהרא-ש שם מבואר ג"כ המהרטטקף

 דליכא דהיכי הענינים לחלק נראה ה"יבאמת
 מכח פטור שאיט בענין ומיתה מידתטיוב

 דנתהייב דעלמא שכירות כמו הוי ודאי אזקלבד"מ
 חיוב דשייך היכא אבל בזה ה"נ כן קניןבלי
 דחל נימא אי דאף בענין מלקות אומיתה
 קמן בדינא לי' תבעי אלו מ"מ לשלםאחיוב

 או החטב חי אם דנ"מ רק מישלם פטורהה
 מפקיכן לא תפס אם וכן לשלם חטב לצי"שעכ"פ
 יצי"ש אף אז חל החיוב אין אם אבלמינם
 דאיט י-ל כזה אית טחני לא ותפיסהפטור
 מדינא החיוב חי דשם דעלמא לשכירותדומה
 8ם דאף כיון בזה אבל בדבור אף חלאז

 שכירות כח גרע א"כ לשלם יצסרך לאיתחיב
 ממש גזלו אם היינו חייב דלצי"ש דנהי יכלזח
 איזה עשה אם או ממש מסון הינק ההקואו
 דאינו כיון בעלמא בדבור אבל בו להתחייבקנין
 מיתה במקום חוי גרוע דיבור והוא דיבוררק
 ואפשר כלל בדבור avnn חי דלא י"ל מלקותאו

 היכא מיירי והראשש המהרינה נסתפקדביה
 ושע ולדינא מיתה או מלקות avnדליכא

 : זהבכל


