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 המ~יד אצל התאכסנו ~"א שמעתי
הק'

 מקאזיני~
 השל~ה אלו זצ~ל

 ~~רשיסחא. ~קדוש היהודי א'~~יקים.
 יושב הי' ה~' והמגיד . מלע~ב דוד~"ר והרה"~ מסטריקוב. פי~עלי ר"ר~הרה"ק
 ~מוך הי' שלחנו ו~ם כחו מחולשת~~טתו
 צדיקים השלשה לפני סעודה ועשהלמ~~ו
 בסמוך אצלו והושיב מא~~לב מןהנ"ל
 ~ישעלי הר"ר וה~"ק ה~דוש היהודי את~ו

 זה יושבין היו ~לעלוב ~ד הר"רוהרה"ק
כנגד

~ 
 ואחד מימין אחד השלחן בצדדי

 יו~ים שהיו הק' והיהודי הק' והמ~יד~~מאל
 ~יזה והמתי~ו ביניהם מספרים היו~יחד
 הי' פישעלי הר"ר והרה"ק בחשאי~וד
 לשמ~ע אזנו את ומטה ל~מוע מאוד~שקו
 מדברים הם~ה

 ו~רה"~
 מלעלוב דוד הר"ר

 וחמאה לחם אוכל והי' שלו א~ ~ו~ההי'
 אמר המגיד והרה"ק כנהוג פני' על~ח

 משגיח ~ה אין מה מפני פישעלילהר"ר
 דוד הר"ר הרה"ק (על האברך מזהללמוד
 אמר~ל~לוב

 כ~
 לחם חתיכה אוכל

 עם לחם ח~יכה ועוד . קרבן והוא~מאה ע~
 תבין בין ואתה . ע"כ ק~ן ~א ו~"כ~מאה
 שנחשוב הצדיקים אכילת כח ~דולה~מה

 : מהמאס~) (ע"כ . הרבהכקרבנות

 היהודי יצחקיעקב
 לפניו שבא שמעתיז"ל

 אי~
 מב"ב אחד

~להזכיר~
 כבר כי הנ"ל הרה"צ ואמר חולה

 ואח"ז רח"ל מיתה הזה ה~ולה ~ל~גזר

~יק~
 החולה עבור פרנסה מאתו הנ~ל האיש

 ~יצחק יעקב ר' הצדיק הרב ואמרהנ"ל
 דתענית בש~ס פלוגתא ישנו כי הנ"להיהודי

 ~~~ ~~~ ~~~~~"אכ~~~~פ~
 כפ~א הוי נחמני בר שמואל ר' בימי~י

 ניבע' נחמני בר שמואל ר' א"לומו~נא
 לחיי שובע רחמנא יהיב דכי אכפנארחמי
 ה' רפואה לו היה הזה ~חולה דיהיב~וא

 כעין ראיתי שוב . וגשמית ברו~ניות~רפאנו
 קבלנו וז"ל ע~ג םי' דפרקא א~רא בס'~ה

 : ע"כ וד~ח"ח הי~ב עיי"ש~הצדיקים

~~~~~
 קודש שבשבת~מר ~ל~~~ היהודי הרה"ק בשם

 י~~ אא"כ ח"ו מעט שבת חילול יהי'שלא ~צ~ אי~
 . השבת ביום ור~ליו ידיונעקד

 ואח"~
 אמר

 עצה אין זהש~ם
 עונג מבטל דא~~

והבן שב~
 (המאס~~
: 

~~~
 אלי

 ~~אב~~ ש"~
 שי' פלונ~ק

 ערבים דברים בס' ראיתיוז"ל
 עמד הק' היהודי כי שכ' ע"ב)ל"ח (ד~
 מקורו ידע והוא . ושבים העובריםלראות זי~~ מלובלין הרה"ק אל שנכנסובחדר פ"~

 כל שלו~ל~ולו
 אי~

 היה אשר איש וכל . וא'ש
 והרבי . אותו והתקין ראה תיקון לאיזהצ~ך

מלובלי~
 עושה שהיהודי מה בדבר ~רגיש

 יודע הוא כי ה~' היהודי אמר ו~םלעם.
 הוא מלובלין הרבי של נשמתוש~ורש

 ע"ש מקוציהשר נש~
 ~עיי~

 סי' או"ח בטו"ז
 מקוצ~ שמשון שרב~ו מבואר סק"הק~ח
 מתוס' לזה ראי' ויש מ~וצי. השרהוא

ברכות
 (ד~

 רבינו אבל כתבו אבל ד~ה ל"ט)
 מיימוני ובהגהות שם ובמרדכי כו'שמשון
 מקוצי השר בשם זאת כתבו דברכותפ"ז
 למרחיד"א ועיין (דל"א) ביצה בתוס'וכ"ה
 ש' אות מע"ג~בשה"ג

 סקל~
ע"כ בזה~ שנס~

 העתק~
 הרב אלי כתב . הנ"ל מהרה"ג

 מרדכי יצחק מוה"ר כו' בנש~קהמאוה"ג
פאדוואה

 שליט"~
 היהודי נכד מאפאטשנא

 אשר היקרים מ~פריו דברים איזה זי"עהק'
 אשר ועוד . הדפוס מכבש תחתהמה

 : זי"ע הק' היהודי זקינובשם בזכרונ~
(~

 י"~ (~ ~~~~~~

 רבנן ידעי ל"ה
מ~י

 השל~
 ד' על

 ההוא בהדי אזילנא הוי חדא ~מנאארבב"ח יהב~
 דרינא וקאטייעא

 טונ~
 שקול לי ואמר

יהבך
 וש~

 כל לעיני מבוארת והתמי' אגמלאי
 ד' על השלך של פי' ידעי לא שהרבנןהי~ן
 דהנה זי"ע הקוה"ט היהודי אא"ז ופי'יהבך
 שעו~ים א' סוג . ~גים שני יש בטחוןבענין
 זרעים סדר זה ~אמונה ~וע~ד לבטחוןסיבה
 העולמים בתי ד~מין בירושל~ישפי'

היינו וזור~
 אע"~

 שהוא
 ~ר~

 מעשי על בטוח אינו
 רקי~יו

 משלי~
 שהוא יהבו ד' ~ל

ית ברתמי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~ ~י~~~י~~"~
~ת'

 י~מיח~
. 

 םו~ וי~
 שום עו~ה ~אינו א'

 השי"ת ~ל ב~~ונו שם רק~~ה
 וא~

 בלי
~יבה

 יו~
 וז~ש . ולסעדו לפרנסו

~ 
 הוי

 על ה~לך או~ן באיזה פי' מאי רבנן~~י

 ההוא שמוזכר ש~מ כתב (ובתוס'~ייעא~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~ל קאי~ייעא

 אליהו~
 טונא דרינא והוי

 להניח שיניחו לבקשו הראוי מן הי'~א"כ
 ממנו בקש לא אע~"כ ה~~ל עלהמשא
 שקול לו אמר בעצמו שהטייעא עד~או~ה
 שאין מזה מוכח וא"כ אגמלאי ושדי~הבך
 םיבה שום לעשות~ריכים

 לבטחו~
 וד"ל

 : דחיי) אילנא(מס'

~~~~~~~~ 
 לשושנים נם נעשה ~נקנים
 משם יוצאים הנםיםדהנה

~
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ 

 היינו בקנקן תסתכל אל חז"ל ~מרו~בר
 אותיות בו דכתיב ינקה לא ונקה שלבשם
 בו שנמצא היינו בו שיש במה אלא~נקן
 הראשון האות ~קה מן כי ב"ה ~י' שם~ם

שם ~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~ 

 ~ו"א
 קצ~~

 קנקנים ומנותר~ וז"ש
 קן קן תיבת ~רי שנשארו מהאותיותהיינו
 רחמים על שמרומז ב"ה הוי' שםשהוא
 : הנר) אור (מס' לשושנים נס נעשהמזה

~~~~~~ 
 בועז . ל~ם מ~ית בא בועז
 ה~דיקנקרא

 ע"~
 שמעיז

 בא שהצ~יק היינו . היצה"ר על א"עומת~בר
 ~ע"ש העליון מעולם ר"ל לחם~בית
 שללחמה

 תורה~
 ש~~ים מה שכל ורואה

 נ~עו לא עדןבעוה"ז
 א~

 השערה כחוט
 לת"ח היי~ו לקוצרים ויאמר . עבודהבדרך

 ש~ז"ל (וע"ד עוה"ז הבלי בעניניהמ~רים
בנדרים

 (ד~
 על שקאי ומריעי קצירי מ"ט)

 שכח היינו עמכם ד' כח) ת~ושי ~הם~"ח
 מכם אינוזה

 ר~
 שת~י~ו לכם עוזר ה~י"ת

 אינו עוזרו ה~ב"ה אלמלא ~ו~מחז~ללזה
~~ל

 לו~
 לא עדיין בעצמכם אתם אבל

 לו ויאמר זו למדר~הה~עתם
 יבר~

 ד'
 ונ~חת עינינושהארת ע~

 ~נ~
 ר~פי

 עדיין ~נחנו והו~ת~ו ית' לעבודתואוי"ר התעוררו~
עומדים

 ~~ ועד~ מב~ו~
 בעוה"ז ~~לנו

 : בילדותיי שמעתי ~ז . וד~למאו~ה

~"~

 ~~' א'הי'
 נו~~

 ~ק' ~בינו
 לפ~ד ~רך ~הי'מ~ובלין

 זמנים ועבר ל~ניו תמיד א"ע מזכירוהי' בזש"~
הרבה

 ל~ וע~
 שאא"ז ~~א ואירע נפקוד הי'

 זצ"ל ה~וה"טהיהודי
 ש~

 שהי' ויען
של להחסידי~

 רבי~
 הק'

 מלובלי~
 על עליו רח~נ~ת

שהי'
 דופ~

 ~ק' רבינו ב~ני שמה תמיד
מלו~לין

 השי~ ו~
 שיזכיר לו יעצו מבוקשו

 אא"ז ~פניא'ע
 היהו~

 ל~ניו ויתנצל הק'
 ישי~ בודאיואז

 היהודי שאא"ז ויען . מבוקשו
 מענינ~ ענין ב~זה אז טרוד הי'הק'

 עמו מאריך ~' לא הקודשעבודת
 וכן בב~ז זו בשנה יפקדו ש~שי"תהשיבו ~~

 שנים איזה ואחריהי'
 נחל~

 עד ר"ל הילד
 החיים ובין בינו ר"ל כפתעשהי'

 ז~"ל הק' היהודי לאא"זלפרשיסחא ונס~
 והי' מת~לל הק' אא"ז אז הי' שמהבא וכאש~
 ס~

הדל~
 בחדר ה~פסל על שמה וישב

 למען להדלת ס~וךלחדרו הקוד~
 שתיכ~

 ~דלת זי"ע הק' ~יהודי אא~יפתח כ~~~
 צערו מחמת טרוד שהי' ומחמת לפניולי~ך יו~

 והי' שם נתנמנם דאורחא מחולשאו~ש
 זי"ע מלובלין הק' ~רבינו בחלומו לונדממה

ע~
 אם א~ מפל~לים היו צדיקים שאר

ע~~
 שלו ל~ילד מ~יע הדין

 חי~
 וכנראה

 וב~ך . ח"ו. נוטה הי' זי~ע ~ובליןשהרבי
 הדלת את הק' א~זפתח

 יהי' שבעזה"י והבטיחו . א~יו ונכ~סהנ"ל האי~ והקי~
 ואח"כ החוצה האיש והלך שלימה רפואהלו

 הפעם ~וד והלך הנ~ל מהחלום א~עהזכיר
 פנימה. זי"ע ~יהודי אא"זלבית

 וםיפ~
 לו

 הק' היהודי אא~ז וה~יבו ~חלום כלאת
 ~"פ הדבר לברר ירצה הוא אםזי"ע

 לומר יכול אני פ~ע~יל ת"ל~~עטליך.
 ולך ממנויותר

 לדר~
 תפחד ולא

 ~י' וכן וקיים בריא י~י'~~זהי~ת
~"~ ~ 

~ ~

 ~לעלוב זי~ע דוד ~והר"ר הקוה"ט הי'
בשבועות



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~י~~~י~~"~
 בלובלין זי"ע הק' רבינו אצלבשבוע~ת
 אמר זי"ע מלוב~ין הק' שהרביושמע

 הרים לעקור הולכים ~אנו דש~ועותא' ביו~
 ידע כי זי"ע מלעלוב ה~' ונצ~~רגדולים
 זי"ע ה~' היהודי אא~ז ~ל כוונתושבוודאי

(~פא~
 ול~רחרתו לפניו) אז שהלשינו המל~ינות

~יו~
 דשבועות ב'

~"~ 
 הק' מרהרבי שמע

 ~"כ~לובלין
 כ~ברי~

 בנש"ק ~והרב האלה
 ~המרע~ה לי אמר שי' ראפי~ורט חייםמו"ה~
 ו~"ש נדרי כל לפני יוה"כ בערב הי'זו

 אמרביוה~כ
 הרה"~

 ג"כ זצ"ל מרלובלין הרבי

כדברי~
 האלה

 ופע~
 נ~ע לא ח~ו ~עדיין על ~זה מאודונתהנה נעילה~ ת~ל~ לפני ~'

 עולה פחד הי' אעפ"כ אך רע דבר שוםבו
 יו~ט מוצאי שי~יע מחכה והי' לבו~ל

 רשות ל~ח הבדלה אחר מרוציו"טכשה~יע ותיכ~
 לדרכו והלך זי~ע מלו~לין הק'~רבינו

 זי"ע ~ הק' היה~י א~"ז לבית באכא~ר ו~יכ~
 מ~חדרו לנג~ו זי"ע הק' היהודי א~~זהלך
 לוואמר

 ש~ו~
 דוד ר' עליכם

 מלעל~~
 אנחנו

 א"ע מ~תיריםהי'
 במ~ו~

 ש~~
 הק' הרבי

 ר~ות לו איןמלובלין
 ליל~

 זה (וסיפור שממה

 נכ~~י~ו~
: 

~"~~

 מבאחווא נח~י' מ~והר"ר הק' דו"ז הי'
זי"~

 ושאלו זי"ע מרוזין הקוה"ט אצל
 א~יו ~ל ~ייו שנות ימרי היו כמה מרוזיןה~'

 וא~~ר שנים מ"ח והשיבו זצ"ל הק'היהודי
 זי~ע מרוזין~ק'

 א"~
 צעיר שהי' ניחא הכל

 : מכל ~דול והי'מכל

~~~~
 מהר"ם הק' אא"ז

 הק' היהודי אא"ז הי' שכאשרזצ"ל מ~רשיסח~
 מ~רתת שמרה והי' א' במקוס מלמדז~~ל
 ~וכמחז"ל קדוש איש שהוא בו הכירהא~ר

 יותר באורחים מכרת~האשה
 מר~י~~

 וע~כ
 יום בכל לו ליתן מצוה לשם מתכווןהי~ה
 של הדלת פותחת היתה ו~"א חמין~בוקר
 ויען ח~ין. עס צנצנת שם והעמידהחדרו
 במו~ותיו ברעיונותיו ~וטרד אז הי'~~וא
 איזה כעבור והי' החמין אל פנה לאהק'
 ~וד ו~תחה הנ~ל המ~רתת והלכהזמן

 עוד עמדו שהח~ין וראתה הדלת אתהפ~ם
 אותה לקחה וע~כ נתקררה וכבר מקומו~ל

 אותה והעמרידה מח~ש אותהוחיממ~תה
 הלכה ואח"כ מ~ומרו עלהפעם עו~
 של צנצנת עוד לו לי~ן רצתה כיהדלת ופת~~
 שהח~יןוראתה חמי~

 עומ~ד~
 ולקחה מ~קומו ~ל

 לחממה ה~עםעוד
 וכ~

 . פעמים כמה הי'
 הענין את הק' ~הודי אא"ז כש~~רואח~כ
 ובילבל הדלת אז פו~ח הי' מריו~אל

 או~
כ~~

 ~ למצוה זאת ל~חה שהמרשרתת לו וסיפרו
 ועשרים מאה שתחי' שמרב~יחה הק'ואמרר
 לה שתהי' הי~ים לה שחשבהנכדיה ו~יפר~ ח~ין עוד לו תתן לא אסשניס

 ק"~
 יום אותו שעד ואמררה הולדתה ~יוםשני~
 שתחי' צדיק אותו של בברכתו להמובטח

 : של"ח יום שבאותו הי'וכן

~~~~~~
 על פי' שהוא נררים באר בס'
 ב~ם לרקאנטי מצותטעמי

 ~~' שפרש"י ע~מ זי"ע. היהודי הק'זקיני

שמיני~
 חסידה. שמה נקרא ו~מה החסידה

 במזונות. חברותי' עם חסידות~עושה
 נחשבה למהדא"כ שקש~

 ב~ו~
 טממאים עופות

 רע שמז~ן מטעם הוא אכילתןשאי~ור
 האוכלן. באדס רע טבעו~ולידים

 א~
 הפי'

 רק ~~ד שעו~אתהוא
 ע~

 חברותי'
 אדרבה רק אחרת חבו~ה בני עםלא א~~

 וזהו ל~ולם באכזריותשעומדים
 הטב~

 ומרזג
 פאדוואה רי"מ מרהרב ע"כ שלהם.רע

שליט~~
 נ"ח בס' הנ~ל ~ומ"ש הנ~ל

 הר"יהרה~ק ב~~
 הוא זצללה"ה מוואר~א '

 :טעות)

~~~
 שלי~"א מביאלעברזיק הה~ה"צ ישב

בתו~
 הי' אם ואמר ועדה ~הל

 ו~ב~אותבכחו
 ה~ו~

 נראוד חלוש הוא (כי
 הי~ ושנותיו) ימיו יא~ך השי~ת .כידוע
 אחד ושאלו ובציבור בהשכמהמת~לל

 היהוד~ זקינו ו~ם אבותיו הא לפניוהעומדים נר~נ"~
 . תפלה בזמן המאוחרים מן היו זצללה~ההק'
 לקדו~י לדמות לנו מה שליט"א הרה~צוהשיב
 שהוא מאד רמה במדרי~ה שהם~ליוניס
 כי לעני תפלהבבחי'

 יעטו~
 והי~ (מלשון

עטופים
 ללבן~

 ישר ה~כים שתפל~ס
 ע~י ולא עיכוב בלי 'ית"ש כבודוכ~א ל~

~עיין ~יח~ י~פוך ד' לפני ~י' וזהו .נמלאכים



~ ~ ~ ~ ~ ~
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 הה~"צ סיפר ו~ב . ל~מר)דמ~ה
 צדיק לפני איש בא ~~אמביאלעברזיג שליט"~

 לישועה צריך שהי'אחד
 בע~

 וביקש . צר~ו
 או~ו ושאל . בעדו שי~פלל הנ"למהצ~ק
 להרה"ק וה~יב נוסע. הוא רב ~איזההצדיק

~יהז~
 וא~ר זי~ע.

 ל~
 עליו יקבל אם

 י~נהג שלא והלאהמהיום
 בה~נהג~

 היהודי
 זי"עהק'

 ה~פילה זמן ולאח~
 בט~

 יו~ע
 הנ~ל והאיש .במהרה

 מחמ~
 שהי'

 . הנ"ל הצדיק דברי א~ עליו קיבלר"ל צר~ בע~
 הצ~יק הניח דיבור כדיובתוך

 ידו א~ הנ~
 ונ~נמנם ידו על ראשו והניח ה~לחןעל

 הולך שהי' לוונראה
 בעולמו~

 עליונים
 לו א~רו אחד להיכל וכשבא להיכלמהיכל
 לושאין

 רשו~
 שהוא מ~ני זו להיכל לכנס

 מאוד חו~ק והי' זי"ע הק' היהודיהיכל

להבי~
 ב~וך והביט הנ"ל החדר ב~וך ע~"פ

 האור רוב ומחמח . החדר לפנים הדלתחור
 . מו~ו יום עד ~נו ~~ה הנ"לשבחדר
 משנ~ו ניער כיוי~י

 דבר שום י~נה שלא הנ"ל להאישואמר האי~ א~רי של~

ממנה~
 : ועכי"א זי"ע הק' היהודי רבו

' ~"י)(~~' ~  צחות ע"ד וז"ל נח 
 זצ"ל היהודי הק' הרב אדמו~רמחר' בש~ ~שמע~י מהע"פ

מפרשי~חא
 ~וכח~ ש~מ~

 מנה~י ~ל מו~ר
 שכל אומר אחד שכל ~בל עלי אדםבני

 עלי ועם~יוי~יעו~יו
 אר~

 בנו עבור הוא
 בן נתגדל וכאשר וי~ש. ל~ורה לו~ה~פיק
 ~ייגע הי' מה ועל למה שוכח הואהזה
 ואומר ומעש"ט. ל~רה לג~לו עבורואביו
~"כ

 ש~
 וי~י~ו עמלו

 הו~
 ע~ור

 ב~
 שיהי'

 בני מנהגי הוא וכן השם. ועובדת"ח
 אדומו"ר וא~ר . דור אחר דור בעוה"ראדם

 הבן זה לראות אזכה מתי זצ"להרה"ק
 ~וא~האמ~י

 ~ען וועט ווען . בזה"ל

~~

 ~ה~~~~~י

 ~ד~~
 ~ע~~~

 וליי~~ לפעולעצמו
 . בניו עבור

 א~
 הוא

 עובד והי' האמ~י ה~ן הי'בעצ~~
 השי~~

~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~ 

~לדו~ ~~
 . נח נח

 ה~
 מע~ים עצמו

 : ~כשלו ~זבי~

~~~)

 ~~) לשובבים ה~ל בס'
 מחו'ב~ם ~מע~

 ה~~
 אדומו~ר מרן

 בשלומיו ידיו שלת ה~י' שזה ז"להיהו~י הר~
 ~ה~

 והצדיקים~ה~
 וע"ז בריתו חילל

 דו~ ~אמר~

~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 נקרא המעור ברית שהפוגם כמוכי

 כו' ~ר ויהיכמ"ש ר~
 ר~

 גדול כמה ~ראה ~ו'
 כמבואר ~נים ח' בן ~ז הי' ער כי זה~~א

 וימ~הו ונאמרבמדרש
 ה'~

 הפוגם ג~כ כן
 מדבר ושפ~יך . ~ע נקרא הלשוןברית
 כי ווערטליך. בל"א הנקרא הואמרמה
 ממוריש~עתי

 הה"~
 מ"ו מחו'

 ווע~טיל ~יין פון ~"א בזה"ל שאמרז"ל ירחמי~~
 דורהאבין

 ~ורו~
 . וויינען צו חלילה

 המעור ברית חטא הואמרע םו~
 הלשו~ וברי~

~ואח"~
 : עיי"ש ~' טוב ועשה

 היהודי הרב ~שם ~~~~~~(~~~)
 ~יזה שאמרז"ל

 ~ובצד
 ו~ועל~

 נמצא
 באפי~ורס~

 . ר~ל
 ה~ועל~וא~

 צ~ה ~ענין הוא
 כמוברעב. ימו~ אולי לו ~~ן לא א~ה שאםבלבבך ש~חלי~

 כ~
 במדה ני נראה

 הטובהשנאה ר~~
 וה~ועל~

 הוא בו הנ~צא
 וזה השם שונאילשנוא

 : ע"כ .שנא~יס ~נא~ ~כלי"~

~~~~)
 בהם ~~~~~

 היהודי הרב~חו' בו~~ הה"~
 ~זוה"ק שמבואר מה עלז"ל

 הלא ואמר עי~ין ~רי~גהם מצו~ ~רי"~
 עצו~

 שעל שייך
 ל~בר חפצו למחוז יגיעידיהם

 המבוק~

~~~~~.~.~~
~~~~ 

 הע~ק הוא עצמו זההלא
 והמבוק~

 שיקיים
~רי"ג

 מצו~
 ואמר . פרס ~קבל ע"מ שלא

 מקיים אדם כאשרודאי
 מ~ו~ ה~רי"~

 ~ז
 לויוודע

 החפ~
 ירצה . המבוקש ועסק

 ~יקר ודאי~י בז~
 ה~פ~

 אל~~ ד~~ות הוא
~ר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~ ~~י~~~י~~"~
אשר

 אד~
 . לעוה"ב אלי' זוכה

 כי אמנ~
 רע אדם לב יצר א~ר אדמה ~ושאדם

 אותו ולה~עימו לו להגיד היתכן .מנעוריו

~~~~
~  

~~~~ ~~~ 

~~ 
~  

ה~רי"~
 א~ריו ונטהרו נתקד~ו מצות

 רמ"ח כנגד הם מ"ע רמ"ח כי .ו~ידיו
 ל~ת ~צות ו~ס"האברים

 ה~
 שס"ה נגד

 עצות הם מצות התרי"ג ולכן . כידוע~ידים
 הרמ"ח ידם על שיתקדשו וקדושים~דולים
 רוחניים ~"כ להיותם גידים ו~ס"האברים
דומה

 למלא~
 לו יאממר קדוש צבאות ד'

 בסערה עלו אשר יוכיחו ואליהו~וחנוך
 וריב"ל גופם עםהשמ~ה

 שנכנ~
 לג"ע

 גופם ~נזדככו לצדחי
 ונתהפ~

 . לרוחני
 דרקיעא שבי~י לי נהי~ן שמואל אמרולזה

כשבילי
 ו~ ~נהרד~א~

 וישיג יגיע
 ח~~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 התורהא~ם
 יע~

 שיקיים טובה ע~ה לנו
 תרי"גאדם

 מצ~
 ממילא ידם על א~ר

 היקר ענין לויוודע
 ויטע~

 עריבות לחכו
 לו ל~לות א"א אשר אלקי הדביקותידידות
 ו~~י~ם וזה . המצות קיום קודםו~הבינו
 כלאת

 ~צו~
 קדושים והייתם ~ז

 . אלקים ודביקות ~דושת שתשיגולאלקיכם
 מצות התרי"ג הם הללו לעצותאמנם
 צד~ה מצות כמו עוה"ז צרכי ~"כ~ריכים
 הבטיח ע"ז . וכדומה נאה טלית נאהאתרוג
 ונת~י תל~ ~~קותי א~ השי"תלנו

 בסבתם ל~'גיעו עוה"ז ~וב וכל ו~ו'~עתם גשמיכ~
 ישי~ו ידם ועל המצותלקיוס

 ~א עין א~ר עוה"ב טוב הנרצהו~לית המבוק~ החפ~
 לחזות ליר~יו הצפוןראתה

 בנוע~
 ד'

 ב"ב כיה"ראמן
~ 

 ~~~~י~י'~~
 הקול את שומעין אנו ש~ין הגם הוא~ול ~~~~~~~

~הוא
 הב~

 מהר יוצאת קול
 ללב נכנס ה~ול מזה כי~ך יו~~ בכ~ חור~

 כ~
 א~ד

 ~זוכה למי ואשרי ת~ובה הרהורי~~ר~ל

 והבא בחזקה זה תשובה בהרהורלה~חז
 א~ר שוטים יש אמנם . אותו מ~ייעיןל~הר
 ~הוא ואומרים ב~יניהם הם~כמים

 שחורהמרה עני~
 והולכי~

 יי"ש לשתות
 : ע~כמלבם להסי~

~~~~~
 ~~~~י

~ ~ ~  לבקש רוצההי' 
 ר~מי~

 איש איזה עבור
 פסוק מקודם אומר הי' ומזוני חיי בניעל
 אולתי ידעת אתה צבאות אל~י ה'זה

 ~עכ"ז נכחדו לא ממךואשמותי

 וכו' צבאות אלקי ה' קויך בי יבושואל אבקש~
 :עיי"ש

~~"~~)
 ~"ק מחו' בשם ~~~~~

 שאמר זצ"להיהודי

~~
 בעצ~ו רואה ית' השם את העו~ד אדם
 באותו אך הוא והיום היום כןשכאתמול
 נ~מנה ידע אתמול ~ום בע~ודתובחינה
 מערכו נגרע והיום ממדרגתו נפלש~וד
 עבודתו~בחי'

 ~מיו~
 הע~ר

~ 
 הוא אדם

 : ע"כ עומד ולא הולךבחי'
(~"~~)

~~~ 
 צדק זצ"ל היהודי הה"ק
צדק

 תרדו~
 למען

 ובחי~ מדת ה~ת שכבר שאע"פ ירצה .כו' תחי~

~~~~~~~~~  ~  ~~~~ 
 שה~דיקדהכונה

 מב~
 ימים אריכות

 הו~
א~

 להיות זו בחי' בשביל
 רוד~

 את ומתאוה
 ס' בשם לעיל ~עיין ע"כ צדקבחי'

 אחר באופןמשא"ת
 קצת~
: 

~"~~)
 ~~י~~~י~)

~~~ 
 מרן בשם

הרה"ק
 בעיר כשהוא נזהר אדם להיות זצ"להיהודי
 כל לו נותנים והיו אותו ומ~~דיןאחת

 השני ובעיר בכבודהצטרכותו
 אי~

 נותנים
 מ~וד נזהר יהא נפשו להחיות אפי'לו

 רק עליהם שנאה שום לו להיותמבלי
 הראשונה העיר עם בשוה שוה ב~יניויהי'
וידין

 לכ~ ~ות~
 יודע מי אשר ז~ות

 הכבש את וה~~מז חבירו. שנמטמוניות
 ת~~האחד

 בבוק~
 העיר מע~ה הוא זה

 ה~ני הכבש ואת . בוקר בחי' ~~ואהא'



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 תעשה וכנסכו הבו~ר כמנחת . ערב~~י'
 ולאהבה לרצון ~ו הערב בחי' ~יהי'~רצה
 הר"ר לי אמר : ע~כ הבוקר מנחת~בחי'
 הרה"ק נכד מ~רשיסחא שי' רא~י~ורט~יים
 ב~' לעיל שהבאתי מה זצללה"ה~יהודי
 עה"פ ל"ח וס' ש"צ ס' בשם~דושים
 תיראו ואביו אמו איש לסמיכות תהיוקדושים
 ~י קדו~ים תהיו בוודאי השי~ת חלקמצד
~דו~

 חלק מצד לירא לכם יש רק . ~י
 א~ר . ע~ש גשמיות בכם שנותנים ואםאב
 בס' ראה שהוא המ~ון עיקר שם שחסרלי

 אמר זי"ע היהודי שהרה"ק ישראל~ארית
 הכוונה תשמורו שבתותי את הוא לזהשעצה
כ~"ש

 בזוה"~
 ובפ' מ~ומות בהרבה

 לאזהרא תשמורו שבתותי ואת~דו~יס

 דמחכא~לאינו~
 מ~בת לז~~ייהו

 לשב~
 וכו'

 וא~יו כד"א שבתותי את ישמרו אשרהה"ד
 ת~מורו שבתותי ואת ובג"כ הדבר אתשמר
 קדישין בנין מ~ון ילדו כזה ובאופןכו'

שאן
 ~יש~

 . מ~~א ~שכן
~ 

 ~ה

 : ע"כ הנ"ל כזוה"ק מתנהגיןואמו

~~~
 היהודי הרה"ק זקינו בשם לי אמר

זצללה"ה
 מה~

 תענית במס' ~חז"ל
 לישראל טובים ימים היולא

 כחמ~~
 עשר

 משום הוא יוה"כ בשלמא . וכיוה"כבאב
 עשר חמשה אלא . עונות~חילת

 בא~
 מה

 זה לבוא השבטים שהותרו יום .~וא
 התוס' ופי' . יו~ט היינו התוס'ו~י' ב~
 היהודי הרה~ק ואמר ~ כל לעין~מוה הו~

 דלכאורה ליישב התוס' דכוונתזצלה"ה
 . ליוה"כ באב ט~ו ה~מ' מדמה מאי~שה
 . העונות מחילת מטעם יו"ט הוא יוה"כ~א
 שהותרו יום אחר מ~עם הוא באבוט~ו

 דבחדא ונראה בזה. זה לבואהשבטיס
 ~היינו התוס' פי' וזהו מחתינהו~חתא

יו"~
 עצמו היו~ט הוי ~אב בט"ו ד~ם
 לו מוחלין א~ה דהנושא~יוה"כ.

~ 
 עונותיו

 ~זה זה לבוא השבטים שהותרו יום~"כ

 היו"~~יינ~
 : והבן . יוה"כ כמו בעצמו

~~
 הקדוש זקינו בשם לי אמר

 ותתצבעה"פ זי"~
 ~אחותו~ דהנה הפי' . לו יעשהמה לדע~ מר~ו~ אחו~

 חכמהעל מרומ~
 כמ~~

 . את אחותי ל~כמה ~מור
 ליראת מרומז ה~א~דעה"

 ותתצב הוא ה~י' . דעת ראשית ה'יראת כמ"~ שמי~
 אם היינו . לדעה מרחוקאחותו

שמים ירא~ ישי~ ואז מ~ה בחי' א"עיעשה ל~~ י~שה מ~ה שמים מ~את רחוק~וא החכמ~
 והב~
: 

~~~

 קדו~תו רוח ע~יו הופיע באבובעודו זי~~ היהודי הקדוש שזקינו לי אמר
 טליא הוי כד אמר זצללה~ה היהודישהרה"ק
 לומד שהי' בעת דדרדקימיקרי

 באם ~דול לימוד לעצמו למד מלמדאצל בי"~ אל~~
 יחד~יושבים

 לשתו~
 א~ד וכל משקה כוס

 רואה ו~ין ~בירו לגבי א"ע מבטלוא~ד
 ש~~ בעת כי . עונותיהם להם י~לחהשי"ת א~ חבירו ממעלות גבוה עצמומעלות
 מלמדו אצללומד

 אל"~
 שואל הי' בי~ת

 המלמד השיבו . ~חת נחודה זו מהאותו
 אחתנחודה

 הו~
 אותו שאל ואח"כ . יו"ד

 יודי"ן שני שהוא והשיבו . נקודות שניעל
 נקודות שני כשראה ואח"כ . ב"ה הוי'שם

 סבור ה~ לפסוק ~סוק ביןבאורך
 לו ואמר . ב~ה הוי' שםלמי~רי ~~~
 שני כתוב נמצא אם בידד יהי' זהכלל המלמ~

 חבירו גבי על אחד ולא בשוהיודי"ן
 על זה באורך יודין שני אבל . ב"ה הוי'שם הו~

גב
 ז~

 . הוי' שם אינו
 ומז~

 ביחד באיםאנשים ש~ א~ למד
 ומבטלי~

 לגבי אחד כל
 ואינו~בירו

 מ~זי~
 במעלה א~ע

 כו"ס כי . ב"ה הוי' שם הוא חבירונגד גבו~
 ו~ני כדבר~. םלחתי ויאמר ר"ת הואלבד
 לשתות ביחד הבאיםאנשים

 הוי' בשם ה~סוק ממלאים הםכנ"ל באו~~ הכ~
 סלחתי ה' ו~מר הוא מלאוהפסוק

 : ~"כ . להםונסלח כדברי~

~~
 מלוב~ן הרבי שהרה"ק לי אמר

 תלמידיו נשמת חושב הי'זצללה"ה
 על ואמר .הק'

 הרה~
 שנשמתו זי"ע היהודי

 . בעולם פעמים ~'הי'
 א~

 נשמת
 יעק~

א~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~~~~~~~~ ~~~~~~

~ ~

~~~ ~  

~ ~  

 ~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~י~~~
~~~~~~ 

'~~~~~~~ 

~ ~  ע"כ שלו שיעור בלמדו רק שנה ע'של היהודי הרה"ק שואל הי~ ~"א כי .~יהודי" ~~~~ ~ ~~~~~~~~.~ 
~ 

~~~ ~  
~ ~ ~  ~ ~  

~~ 

~~~~ ~~~~~~~~~י~~~י~~~~

~ ~ ~ ~  ~ ~  
 ~י~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ 

~ ~~י~'~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~  

~~~~~ 

 ~~ ~ ~ ~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~ 

~~~~~.~~~~~~~~~~.~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~~~י~~

~~~~~~~ 
 ה~ל שליט"א ראפי~ורט חייםמהר"ר

~ריד~ ~
 אז מלוב~ן הרבי מאת שלום

 אמ~

 גילדינע~יא ~~~~~~~~~~~ ~י~~~י~~'~~~~~~~~~
 זאנ~
 ~א הרבי של בנו נשאר רק שם עילוי ר"ע שהי' וכמו .

 הרה~~

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~~ ~  ~~ ~~ ~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~ ~ ~  ~~~~~~~ ~~~~~~

~  ~~~~~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~  ~  
בזה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~~~~~~~~~ ~~י~~~~~~
 מיינט אפשר הלשון~זה

 עט~
 רבי דער

 מיך וואלט ער ~ ליגינט גיזאגט ח"ו~אט
 האט ער נאר האלטין דער גי~ענט~~אקי
 איידער מדריגות דיא נעמין ציא ~יוו~ט~יר

~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~ ~~ 

 בשמים כרוז שמעתי ז"ל הקדוש היהודיא"ז
 הרבי או אני או היינו שנינו מן~~ד
 העולם מזה לה~תלק צריך~לובלין

 רוצה אני או לברור ברירה ב~~ים ל~~נתנו תיכ~
 ז"ל. הרבי או העולם ~ןלה~תלק

 אזי בחיים נשאר היי~י אני שבאם~~ר ועו~

~ש~
 דעם גילאסט ני~ט איך וואלט או~ן

 גיין אוועק~בי'ן
 ~י~

 נאר . וועלט דער

~י~
 דיא ~אר גי~~מט מיך ה~ב ~יך מער
מלאכים

 זיי~
 גיווען נישט דעך וואלטין

 זאל איך ~ א אזוי האב איך דאס~ווי~ט

~~

~~~~~~~~~~~ 

~ט~ ~~~~~~~
 ער הייסט רבי'ן דעם תלמיד דעם

~ ~
~~~~~~~ ~  ~ ~ ~  ~  

 גיבאטין~ויס
 אוי~

 וד~ל אליין מיר
 הנ"ל)~הרב (ע"~

~ 

~"~
. 

~~~~ 
'~~ '~~~ 

~~~~ 

~~~~
~ ~  ~ ~ ~ ~  

~~~ . 

~~~
 ~יד~ת לי הראה בכאן בהיותו כבודו
 הקדוש היהודי זק~ימ~ק

 החסיד ידידינו לו נתן אשר~י~ע זצלה~
 שיד~ווצע מעיר נ"י דוב מרדכי מו"הבתורה המו~ל~

 כתבי ו~וך . אדרא לה~פי~ם רוצה~כבודו
~ודש

 עליו ה~ר אשר אחד דבר לי הרא~
 ד~רי וז~ל . שליט"א מאו~טראווצע~רה"ג
 זי"~זקיני

 בגמרא .
 סו~

 ערלה של אתרוג
 הוה דלא מטעם~סול

 ל~
 שוה לא ~א

 כדרך שלא הלא לי וקשה . הוא ועפרא~ידי
 שוה דהא לכם הוה וא~כ מותר~נאתן

~~~
 דלשתמש מ~ום לי ונ~אה פרו~ה.

בז~
 לא היום

 מש~~~
 ~שום לה

 ע~להוא דמ~~צ~
~ 

~~~
 לבאר לי נראה בתחילה

 על ~וא ואח"כ זצלל~ה זקינידברי ש~ בק~
 ~ליו ~ה~ירמה

 סוכה ב~מרא עיין .שליט"א מאוסטראווצ~ הרהג~"~
 ~ד~

 ע~ב) ל"ה
 ערלהשל

~~~ 
 בר ר'~חייא בה ~ליגא

 ~ה שאין ל~י אמר חד אסיור' א~~
 ממון דין בו שאין לפי וח"א~כילה הית~
 קס~

~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
ע~ל

 הש~~
 זקיני ~ק הק~ה זה על .

 יכול הלא זי"עזצלה"ה
 ליהנ~

 כ~ך שלא
 הוה א~כהנאתן

 ל~
 להקשות דכוונ~ו י~ל .

~~~~~~

~ ~  ~~~~~~ 

~~~~ 

~~~~~ 
 שהקשה כמו היינו הנאתן כדרךשלא

~~~ין התו~
~~ 

 ~~ ~~ נ~~

 המק~~
 אינה אמאיוא"ת

 מקודש~
 שרי הא

 ע"ששלכד~ה ליהנו~

 ו~~

 על שהקשה ז~ל בר~ן
 הלא התוס'דברי

 מתניתי~
 מיי~י בבריא

 ונראה . מדרבנן אסור שלכד~הושוב
 ל~נ~~

 במה ~תוס' דברי~כו~נ~
 הנאתן כדרך שלאליהנות י~~ הרי שאמר~
 א~

 דלדידי'
 הנאהכדרך של~

 מ"מ מדרבנן אס~
 עכ"פ דהא יוצדק~~ס' קושי~

 ממו~ די~
 הוה

 בשלכד"ה הערלה דחזי מטעםפרוטה ושו~
ל~ולה למכו~

 שאי~
 . ~כנה בו

 וכ~
 ראיתי

 ש~וסק ~ח סי'שמואל בבי~
 ד~

 הנאה כדרך שלאדקי"ל הנא~ איסורי
 ליהנו~ מות~

 ~הם
 יכול קנ"ה סימן דעה ביורהכמ~ש

 איסור דבר שהיא יודעת כשהיאבהם לקד~
 ליהנות יכולה ואינה חולה אינה~היא א~"~
 למכור יכולה מ"מ שלכד"הא~ילו ב~
 לחול~
. 

 לא בריא כשהיא בקדושין ה~ן~מ"ש
 יוד~ת אינה כשהיא דאיירי א~שרדושין הו~

 ו~~ורה ~הנאהאסור
 ~ ליהנו~

 כמו . ע"ש
 אמאי ז~ע זצלה"ה זקיני יק~הן

 דדין דס"ל למאן ערלה שלא~רו~ יוצ~
 דחז~ מטעם ממון דין בו יש הלאסגי מ~~

 בו ש~ן לחולה שלכד"ה~ערלה
 ~ ס~נ~

והקו~י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ו~יא
 הנ~

 ~עי ~אן ~~ד ע~כ הוא
 בדין ס~י~~מ

 ~מ~~
 ב~~

 שלו מיקרי להיות

~~~~.~~~~~~~~~~~ 
 ובכה"ג לח~אב"ס ~נאתן כדרך ~לאאכילה~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~

 ~יק~י ~ותר לא~רים אם א~ר שלדידי'
 של ב~תרוג יוצא די~ראל שמצינו כ~ולכם

 ט~רהתרומה
 א~

 א~ילו לאכול א~ור דהוא
 ל~ מיקרי~כי

 סוכה עיין לכהן דחזי ~עם

ל"ד~
 כמו

~ 
 ~ו שיש ערלה נ~י יקרא

 . ~~"ס לחולה דחזי מט~םא~ילה
 לא זהאבל

 נ~~
 ~עמי~ מ~ני לא~ר

. 
 ~~כ ~דא~רייתא מותר דשלכד"הד~דחזינן ח~

 ~יקרידלא
 אכי~

 לא ושוב אכילה שלכד~ה
 חשיב להיות אכילה היתר ~אורייתא~יקרי
 מ~רי לא אכילה היתר כי זאת ו~וד .כשלו

~~
 ~לי כי הנאות דרכי בכל ליהנות בי~ול

~~
 בתרומה וש~ני ~כילה היתר ~יקרי ~א

~הור~
 לי~ר~ל

 א~
 ליהנות יכול אינו דהוא

~מ~
 יצא ~כי אפילו

~ 
 ~~ול ד~ן מטעם

 ~כד~ליה~ו~
 פשוט וזה לכם ומי~רי הנאה

 :~~רור

 להוכי~ י~~~
 ד~ושיתו הזהב מלשו~ו

 דבעי דמ~ן הקס"ד על רקסוב~ת
 בדין ~גיממון

 ממו~
 חשיב להיות בלבד

~~
~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ו~ ~~ 

 לכם
 דה~

 ש~ין כוונ~ו מ~י שוה לא
 ~וה וא"כ שמסיים ~מה וכן ממוןדין
 היינו פרוטה ~וה דהאם

 שי~
 דין בו

~~~~~  זה ועל לכם~שיב ~~ ~~~~י~~ 
 מתר~

 זי"ע זצלה"ה ז~יני

~י~
 מוקצה משכחת לא היום בזה דלשתמש

 ~~לה
~ לח~~  

 ~מ ~נה בו
 לא ושוב לחשאב"ס מוקצה מטעם~סור

 ~כםמיחרי
 ודו"~

~~~

 זצלה"ה זקיני ישוב ~ל לע~רר יש

זי~~
 שאמר במה לעיל הנזכר

 לכם ע~ה חשיב לאהכי דמ~ו~
 א~

 דיש
 דין~ו

 ממו~
 ~ערלה דראוי מטעם

 תו מוקצה אי~ור מט~ם אבל~אב"ם לחול~
 ל~ולהר~וי ל~

 שאב~~
 חשיב לא הכי מ~ום

 טעם מאיזה שוב יק~ה הלא .לכם
 הוא ~אב"ס לחולה שלכד"ההערלה מרו~~
 הוה לא ב~לכד"ה התורהדאיסורי משו~
 איסור א~כ דרבנראיםור אל~

 אכיל~
 ד~ותר וי"ל מדר~מן רק אס~ראינו ממ~ מוחצה

 לחול~
~ב"~

 דין בערלה דיש הדין חזר ושוב
 בש~ד~ה הערלה דראוי מטעםממון

 לחול~
שא~~
 לענ"ד נראה אבל .

 ~' לח~א~~ס מותר ב~לכד"התורה ~יסו~ א~
אבל באכיל~

 ביור"ד עיין ש~"ס ל~ולהלה~יל אסו~ הנא~ בכדרך ד~נן איסו~
 איסור להא~ל מתיר דהמחבר~נ~ה ~ימ~
 מדבר~ והוא סכנה בו שאין לחולה~שלכד"ה תור~

הרמב~
 ה' פרק יסוה"ת בה~ות ז"ל

 אבל שם ו~לח' הלכ~
 שלכד~

 ר~י~ ~~ושין כ~ון
 אוו~'

 ש~שק~
 אותו

 שיש דבר~
 אין ש~רי ~אכל ~סורי ~סמעורב מ~ ב~~

 בה~
הנ~

 מותר זה הרי ל~יך
 דאיםור יוצא מ~ו~ש הרי ע"ש סכנהב~קום ~ל~ וא~י~

 לחשאב"ם לאכול מותר שלכד~התורה
 אוסר קנ"ה סימן שםבהגה~ה ואיל~
 ~אה בכדרך ~ר~ןאי~ר להאכי~

 א~ לחשאב"~
דלזל~

 המחבר מתיר דרבנן ביי~נ
 לי~ חמירא כי י~ן א~לה ד~ר לאאבל לח~אב~~

מ~י~ורי אכיל~ ע"י הנאה בכדרך דרבנראיסור
 תור~

 הר"ן מדברי והוא בשלכד~ה
 פסחיםז"ל

 (ד~
 כ~ה

 ~"ב~
 על

 לרבינא אשכחי' אשי בר מרז"ל מאמר~
 דערלה ב~והרקילברתי' דשיי~

 א"~
 אימר

 מ~ הםכנה בשעת שלא הסכנה ב~עת~~נן דאמר~
 מידי א~לאמר

 דר~
 קא הנאה

 דמהא שכתב מי שיש שהביא ז"ל בר"ןועיין עבידנ~
 הנ~ה איסורי ~ל דמתרפאיןשמעינן

 לנו אין אכילה לענין מי' וכו'דבריהם ש~
 ~לא להתרפאות שלא תורה כשלדעשאו אפש~

 ד~יםור הרי ע"ש וכו' סכנהבמקום
 אכיל~

בכדר~
 ח~ר דרבנן באי~ור הנאה

באיסורי משל~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

 תורה~יסורי
 וא~~

 נ~י ~וק~ה איסור
 דאסור~ותי'

 ~ב~~ לחו~
 ~~ורש וכן

 בבה~ב ז"ל מהר~הי~א
~) ~~"~ 

 דאיםור
 שם ו~ל ~א~"ס לחולה ~ור מוקצהא~לת

~~~
~~~~~~~~~~~~~~ 

 כדרך ~לאנמי
 הנ~

 באכילה לא אבל

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 
 אית~צ~י לא בהמה דהאי הוא מוקצה~ו
 ~חיטה איסור מח~תאלא

 ע"~
 מעתה נ~צא

א~
 מותר ~רה דאי~ור

 אסור דרבנן איסור אבל שא~סלחולה שלכ~"~ באכיל~
 לח~אב"ס ~נאה בכדרךבא~לה

 ו~
 ~יסזר

 ~וב מ~ה לחשבא"ס. דאסור מו~צהאכילת
 ז~י~ דברייוצדק

 הכי ד~~ום זי"ע זצלה~ה
 לכם ערלה ~שיבלא

 ד~ו~ א~
 ל~~בא"ס

 אכילת דאיסור יען הנאה כדרך~שלא
מו~צה

 רב~
 ~אין לחולה דאסור ~לי'
 : כ~נ~כנה

~
~  ~ ~~~~~~ 

~~ ~~ ~~~~ 
 ז~ני ד~רי ניחא ~פיר~וה ~נא~ בכדרך ערלה אכילתאי~ור

 ד~שוםזי"ע זצלה"~
 ה~

 ערלה איסור חשיב לא

~י~
 מוקצה אכילת איסור מט~ם ממון

 בכדרך לח~אב"ס ~וידחינו
 הנא~
. 

אב~
 ~רלה דאיסור קיימינן השתא

 מותר נמי מזקצה אי~ור שוב ~כא~ור ~נא~ בכד~ך אבל ל~~ב~ס דמותר~וא ב~ל~"~
 יאכל דלאמטעם

 החו~
 ~לא הערלה

 סימן יור"ד בש"ע דאסרינן והא~לכד"ה
 ו~~יה באכילה דרבנן איסוריןקנ~ה

ל~שאב~ם
~ 

 אבל הנאה בכדרך דווקא
 : ~"ש ~ותרשלכד~ה

 דאיםור ליי~ב לי נראה בעניי~~~~
 איסורים משאר ~אני מז~צהא~לת

 דאיסור~ד~ריהם
 אכיל~~

 שלא מ~עם הוא
 ~~יהנ~

 אי~ור כ~ון האי~ור
 אכיל~

 שמנו
 או ~יד~ל

 דדבריהם נסך יין ~~יי~

 ו~ייתם אכילתםדאיסור
הנ~ת מ~~~ ה~

 גרו~

 ד~לא הוא מעים הנאת או
~דרך

 ~נח~
 מותר

 ~רהמאיסור מ~~ לחש~~~
 דמו~~

 ~~~ה
ש~~~ ~~

 ~נ~ה בי' דלית מטעם
 ו~ים~

~ו~
 ~~~ל דא~רו מוקצה אי~ור א~ל
 בלאא~ילו

 ~ו~~ ד~~ ה~~
 במו~צה

~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~  
~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ו~"~

 ~כך אין בו מת~ל ~התב~ל
 ~ש.נרא~~~ו~

 ד~קר ~שם ~דבריו
 מו~~ה~איסור

 ~ו~
 דמשמש מטעם

 הנאה בלא ~ילו~~ו~צה ביד~
 ועיי~

 בס~ר
 ב~נ~אמרי

 ז"ל ארבאך מא~ר ר' לה~און
 ב~י' י~ט הל~ת~ל

 דמתר~ י~~
 ~~ ענ

 אסור ד~לטול דס~ל ה~"ל הרשב"אדברי

בל~
 הנאה

 מ~ ~
 במה ~קשו

 ב~ר ל~ות ל~~ילה ~וחטיןדאין ד~~חינ~
 איסורי ~א~ר אבל ~י~ט~הו~ק

~~ר הנא~
 ~כס~

 אי~~רי א~ר ~אני ~ י~ן
~~א~

 דא~ור
~~~ 

 ש~נה
 מ~~

 א~כ

~  מצו~מ
 אמרינן ~סוי

 לא~ מ~ו~
ליהנו~

 נתנו
 א~

 ~ו~ה בא~ר
 דל~

~~ע~
 ~נאה

 נא~
 נ~~ ~ה ~א ~פילו

 ו~ב~~ר
 ~י~ ~

 ~מר
 בכ~

 לאו ~צ~~

 ~~ ~תנ~~יהנו~
. 

~~~ 
 ~מוצח

 ~ד~
 הר~~~ דד~~נר~

 ~יסור
 ~ו~~ טל~ו~

~~ו~
 בלא

 נר~ ~~~ הנ~
 ז~ל הרש~~א לד~ת ~וק~ה טלטול~~~ור כ~~ לי

 א~ורלא
 ר~ ה~ מט~~

 דמס~ש
 ~ל~ כן הנאה ~לאואפילו במוקצ~

 דמ~~ש מטעם רק נ~סר הנאה מ~עםלא נמ~ מוק~ה
 מו~צה טל~ול כי יען א~לה ע"יבמוקצה
 ~לא נאסר ~עם מחד מוחצהואכילת

 בר~ב~ם איתא כי בשבת מל~כהלעסות יבו~
 י"ב הלכה כ"ד ~רק ~בת הלכותז"ל

 טלטול ז~ל ~כמינו שאםרו מה עלהטעם

~וקצ~
 ל~שות יבוא ~לא כדי הוא

בשבת מלא~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~~ב~
 ו~ן ע"ש

 הראב"~
 טעם נ~ן ז"ל

 ד~ת בש"ם כדאי~א הוצאה~שום
 א~כ ע"ב)ק~ד (ד~

 הט~מי~
 ~גם שיי~ם הנ~ל

 נאמר אם אפילו מוקצה אכילת~איםור
~איםור

 אכיל~
 מטעם אםור מוקצה

 דוהכינו אקרא~אםמכוהו
 א~

 י~יאו אשר
~~

 לעשות יבוא שלא מטעם רק נאסר לא
 בפסחים עיין בשבת~לאכה

 ~"ז~ ~ד~
 שם

 מקרא אסור מדאורייתא דמוקצהלםק"ד
 מלאכה שעשה מטעם מוקצה אסורדוהכינו
 לא מהכ' ואזהרתי' שם שא~רו כמובשבת
 ~מוקצה ע~ה גם א~כ מלאכה כל~עשה
 ~יין דוהכינו אקרא ואסמכוהו~דרבנן
 מפרי הכוללתבפתיחה

 מ~די~
 הלכות על

יו~~
 לעשות יבוא שלא מטעם ~"כ הוא
מלאכה

 בשב~
 ז"ל הראב"ד מ~עם או

 כדעת או בה נ~עה הוצאה איםורדמטעם
 לע~ות יבוא ~לא דמטעם ז"להרמב"ם
 אכילת דאיםור נמצא ע"~. דבחולכמעשהו
 ט~ם מחד כי בטעמם שוים וטלטולמוקצה
 מרו~~ה טלטול שאיסור כמו א~כנפקא
 הנאה בלאאסור

 כ~
 אסור מו~צה אכילת

 נהנה לא איא~ילו
 דסו~

 כל
~~ 

 משת~ש
 אסור שלכד"ה א~כבמוקצה

 באכ~~
 מוק~ה

 דבריהם לאכילת דמיושוב
 בכדר~

 הנ~ה
 דברי ויוצדק סכנה בו ~ין לחולהדא~ור

 זצלל"הז~יני
 ודו"~ זי"~

: 

~~
 שהמ~"א

 אוסר שכ"ה בסימן באו"~
 אחרונים כל אבל בהנאהמוקצה

 הנ"ל. הר~ב"א מדברי בזה ~ליו~~שו

~~
 פס~ים התו~' מד~רי

 (ד~
 דמתיר כ"ו)

 הלכה הלכות ב~ידושי עיין בהנאה~וקצה
 שנ~לם ~כתב ז"ל יהונתן ~ו"ה ~הגאוןי"א
 . הנ"ל הרשב"א דברי המ~"אמן

 מוקצה דאי~ור ~"כ ל~וכית ל~ענ"דנראה ולכאור~
 דמשמש רק נא~ר הנאה מטעם~ח

 דפס~ים מש"םבמו~צה
 ~ד~

 ע"ב) ~"ז
 המבשל אביי איתיבי' הואיל דם"ל רבהעל
 לוקה ואכלו ביו~ט בחלב הנשה~ד

 משום ו~ו~ה ביו"ט גיד מ~של משום~וקה ~מ~

~ו~
 ולוקה וכו' ~יד

 משו~
 ואי הבערה

~א~רינ~
 ומ~יק ל~ייב לא אהבערה הואיל

 אלאבשם
 הב~ר~ אפי~

 מוקצ~ ~~י ~~ייל
. 

 שנתב~ל דתב~יל נאמר א~ ~לא~~תה
 הבערה הוה שוב א"כ נא~ר המו~צהר

 לצרכו וראוי הואיל שייך ולאלצורך
 שלא יו~ט הבערת ~רשום נמי ילקהא~כ

~~~~~~~~~~~~~~ ~  
 שוב א"כ מו~רבמוקצה

 שי~
 ע"כ ~ואיל

 שוב הנאה בלא השימוש רק אםורדמו~ה
 צ"ט םימן ב~מ"גראיתי

 םעי~
 ~ד ~טן

 בהנאה מותר דמו~~ה זו ראי' ~הביא~מ"ז
 ~"ע~בל

 להוכי~
 הבערה דמפיק ממאי

 ממאי מזתר במוחצה שנתבשל ד~בשילע"כ
 בפסחים להלןדאמר

 אל~
 הב~רה אפיק

 עציו~ייל
 ~שיר~

 הקושיא יקשה דהתם
הנ"ל

 ל~ מדו~
 ~יו~ט ה~~יר~ על נמי יל~ה

 הת~ ~י הואיל ליכאכי
 בעצי בנתבשל

 לשיטת בודאי א~ור ה~בשילאשירה
 ישה~ו~רים

 שב~
 א~ל וצ~ע בפת עצים

אי~
 מדברי וכן הנ"ל הרשב"א מדברי שיהי'

 פםחים~וס'
 כ"ו~ (ד~

 לא ~ו~צה אי~ור
 והטל~ול השימוש רק נאסר הנאהמט~ם
 לא מוק~ה אכילת באיסור נמי י"לוכן

~טעם
 אכיל~ הנא~

 דמ~~ש רק אםור
 :במוחצה

~~~~
 ז~ל רעח"א ה~און בש~ת ראיתי
~לק

 ה' סימן או"~
 העל~

 ~ם
לדעת

 הר~ב"~
 ומתיר הר"ן על ~ולק ז"ל

 ד~ם לומרר יש ב~שאב"ם דדבריהםשבות
אכילת

 ~רותר נמי מוקצ~
 להרמב"~

 ז"ל
 לשא~ דמי דלאלחשאב"ס

 דרבנן ~י~ורים
 מאכילןשאין

 לחשבא"~
 בש"ע ~כמבואר

 סיממיור"ד
 ~נ"ה~

 אכילת דשאני לומר דיש
מוקצה

 די~~
 אכלם ואם לאסור ~רים קא

 ~ילול רק הוהלא
~~ 

 רק והוה
 לחשב"ם דשרי דדבריהן ~בת ~לאכתשאר כממ~

 ~בת התוס' מד~רי בשםוראיתו
 והרודה ד"הצ"ה) (ד~

 דהק~~
 לר' לוקה ~מאי

 ברודהאלעזר
 חל~

 ~ל~זר ר' הא דבש
 אי הואיל דאמרינן בפסחים הואילס"ל

 לי ותמוה ו~ל והקשה אורחים לי'מיקלעי

א~
 ד~ם אלו בדבריהם ם"ל דהתו~'

~תר תלו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  אסור ~דר~~ן מ"מ הא או"נ ~ורך~ותר
לתלוש

 וא~
 מ~ום אםור דיעבד

 פירו~
~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 
 ועל אדאורייתא ~בר וממילא דהואיל~יתר
זה

 דכוונ~ מתר~
 ר' על להקשות הוא התו'

~ ~~  ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 בהם ~אין חולים לאורחים דחזי~יינו
 אלו התום' מדברו א"כ הי~ב ע"ש~כנה
 שאין לחולה ר~וי ~וקצה דאיסור~וכיח

 : סכנהבו

~~~
 ~ל בינה אמרי בם~רראי~י
 יו"טהלכות

 סימ~
 על ~חולק ג'

 שמתיר בזה הנ~להגאון
 מו~צ~

 לחשאב"ס
 בהרא"ה מ~אר להדיא הא חדא וק'.~ז~ל

 לחשאב"ם אסור ממו~צה דאיסור הנ"לבבה"ב
 נ~שה תיתיומהי~א

 מ~וק~
 דתוס' ולומר

 לחשאב"ס.ו~וד מו~צה להאכיל דשריס"ל
 החולה ~אותו לגממרי שכיח לא ודאיזה
י~י'

 צרי~
 הקשו לס"ד ~דרק זה לד~ש

 דיש כיון שבת מלאכת כל דיתבטל~תו~'
 לאות~ שיצטרך אופן~~~

 וכיון המלא~ה
 השכית דבר דווקא דבעי התום'~כ~בו
~וב

~~ 
 ~שאב"~

 שיהי' שכיח ~א ~"כ
 בשו"ת ראיתי שוב . ע"ש דוקא לדבש~ריך
~"ס

 חל~
 הגאון על שחולק ע~ט םימן או"ח

 ברוזינקעם ע"ת לערב שמתיררעק~א

יבש~
 להיות שחל פםח של בז'

 פ~ח של באחרון רק לא~לה ראוים~אינם א~ ב~"~

~~
 מיקלעו אי הואיל לומר ~ייך לא ד~כא

 אורחיםל~
 מטע~

 ~סת של בז' דאסורים
אפילו

 ה~
 דראוים הואיל מטעם מתיר

 ~לי' חולק זה ו~ל לחשאב"ס~ראזינ~עם
~תוס'

~~ 
 לא אבל חשאב"ס דשכיח

 לראזינקעם צריך שחלייס ~ורחים~יבואו שכי~
 מדברי שהוכיח במה נםתר מעתה .~"ש
 שבתהתוס'

 (ד~
 צ"ה)

 דמוק~
 לחשאב"ם ראוי

 הרמ~"ם על המלך דרך בם' ראיתי~כן
 ענ ג"כ ש~ולק ה"ח ~"ה יסו"הבהלכות
 ~~ב"ם לח~ה מוקצה אכילת שמ~יר~~ק"א
 זצלל~ה ז~יני דברי יוצדקושוב

 מ~ע~ זי"~

~ ~
~~~~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~  
 מיקר~ מוקצה משום הלא שליט"א '~
 כי מו~ר יהי' ל~חר כי י~ןלכ~

 : ~וקצה מ~ום בואין ב~וה~~

~~~
 לי' דפשיטא מה

 להרה~~
 הנ~ל

 לכם תשיב מוקצהדמשום
 מ~ע~

דלמ~~
 ויען בי' לעיין יש לע~ד . מותר יהי'

 ארחיב לדינא נוגע הדברכי
 מ~

 הדבר
 עיין ביו"ט המחובר מן שנפל באתרוג~יינו
 ~י' ז"ל הר~ב"א ב~ם תרנ"ה סימןבמג"א
 דאסור שני ביו"ט שנתלשה בערבהרצ~ו

 לצאת אחרת לו אין אפילולטלטלה
 עיין ~

 דהר~ב"א ט"ו סימו ציור שיבתבשו"ת
 ראשון ביו"ט ~~ילו ל~ל~להאוסר ~
 א~

 מה
 דהמעשה יען שני ביו"ט הרשב"אשהזכיר
 רקהי~

 ביו"~
 ש~ ועיין ~ני

 הנ"ל בשו"ת
דמםתפק

 דחו~
 מ~עם נמי דאסור י"ל ~מחובר מןשנפל אתרו~ בטלטול ~אםור מזה

 מוקצה מטעם לאכילה ראוישאינו
 א~

~~~~~~~~~~~

~ 
~  

~  טל~ול מטעם א~ור אי מינה נ~קאמאי 
 לאכילה ראוי שאינו דמותצה מטעםאו

כל םו~
 םו~

 אבל . בו לצאת אםור
 דנ~~ י~

 י~'
 נאמר דאי בדיעבד יוצא י~י' א~בזה

 ~דעת אסור מוקצה טלטולמ~עם ר~
 יעבור אם הדין יהי'ז~ל הר~ב"~

 אתרו~ ליק~
 שנפל

 בו יו~א יהא המחוברמן
 א~

 מצוה דהוה
 בעבירההבאה

 משו~
 אי~ור על שעבר

 פסחים במסכת ז"ל ברש"י (עייןדרבנן
 בדיעבד בו דיוצא דרבנן בטבל ע"ב)ל"ה ד~

 לא מוקצה דאיסור נאמר אם~בל
 בדיעבד אפילו בו יוצא דאינו פשיטאלכם חשי~

 מיקרי לא לזאת לאכול יכול דלאיען
 דעת~חרונים לפי נפ"מ ועודמדאורייתא. לכ~

 דווקא דהר~~אד~"ל
 ביו"~

 או~ר ב'
 אבל מוק~ה טלטול מטעם שנתלשהערבה
 נ~מר אם נ"מ שוב א"כ ממותר ראשוןביו"ט
 א"כ לכם ח~יב לא מוקצהדמטעם

 המצוה ידי יצא לא ראשוןביו"ט א~
~~ה~ מע~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~י~~י~

~
~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ 
~~ 

~~ 
 ד~סברי ~ל הר~ן וכתב כ~ר נטלואם

ר~נ~
 הדין והוא הוא בע~ים ממון מע"ש

~ו~
 נמי לירושלים

 ד~
 דהא כ~ר נטל

 ~ירושלים לי' תני לר~ותא אלא לאכילהראוי
 . לא ~~ לכת~ילהד~~ילו

 נא~ר א~ מעת~
ד~~עם

 מוקצ~
 לא לא~ילה ראוי שאינו

 דיוצא ז"ל הר~ן לדעת יקשה לכם~~קרי
ב~ע"ש

 לירושלי~ חו~
 ~יחוק ~ילו

 מעשה ~מחוסר לאו ~ריבה דמ~וסרמ~עם מקו~
 הוא דמוקצה מע~ש ~סור אכתי אבלדמי
 הוה לא ו~וב לאכילה ראויואינו

 מע~~
 לכם

 מו~צה דמטעם ז"ל לה~"ן דס~ל ע"כ~לא
מיקרי

 ל~
 בו יוצא הכי מ~ום

 לירושלי~ חו~
וכ~

 נראה
 הרמב"~ דע~

 ז"ל
 דמ~ע~

~~~~~~~~~~~~

 ~י~~~
 לסלקדיכול

 הכה~
 שי~רוש ד~למא באתרוג

 זה~ל
 ~~י~

 מה עליו יק~ה ~לא לכם
 באתר~ הכהן לםלקביכול ב~~

 הלא אחר
 ל~כיל~ ראוי ואינו הואמו~ה טב~

 ו~וב
~שיב ל~

 לכ~
 ב~בל יוצא אמאי א"כ

 לד~~
הרמב"~

 ז"ל
 אל~

 ח~יב מוקצה דמ~עם ע"כ
 מדעת נמי ~וכח וכן~כם

 ר"~
 ד~ליג ז"ל

 מ~עם טבל דמתיר ב~ה ~ל רמב~ן~ל
 נ~ה דלא א~ר באתרוג הכהן ל~לק~דיכול
 בזה~דע~ו

 סו~ כ~ ד~ו~
 מ~עם א~ור

 דכ~~
שות~

 ז"ל הר"ן מדברי מ~מע אבל הוא

 י~דב~
 טבל של את~וג ~עצמו לכהן

 בודיצא
 הוא~ מ~~~

 והוא לה~ריש דיכול
 ד~תרוג בכך מה נמי יק~ה הלאלעצמו
 הלא ל~צמו להפריש ויכול ~ן ~ל~וא
~כ"~

 אלא מפנין ~רק כדריש הוא מוקצה
 לדעת~~כ

 הרמב"~
 מטעם ז"ל וה~"ן ז"ל

~ ~ ~ ~~~ 
 הרמ~"ןלשיטת ~~~~ ~~~~~~~
 והר"~

 דס~רי ז"ל
 מוק~הדמטעם

 חשי~
 בהקדס בו ~יצא לכם

 ~מרים הכ~ות שהקשה~ה
 ע~

 הרמב"ן
 ~ס"לוהר~ן

 דיוצאי~
 מט~ם ~בל של בא~רוג

 לדעת אחר באתרוג הכ~ן ל~לק דיכול~וא'ל

הר~ב"ן
 והר"~

 יוצא עצמו הכהן ז~ל
של באתרו~

 טב~
 להפריש ויכול הואיל מטעם

 ומע~רות תרומות מגביהין אין הלא~לו והו~
 חשיב לה~ריש דיכול הואיל מטעם~אי ביו~~
~ 

~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 

מ~רי~
. 

 בישו~
 זה ~וא כי לומר יש זה

 ~ ד~שו~
ה~

 דיכול הואיל ~ט~ם שלו טבל ח~יב
ל~~ריש

 א~
 מעכב יו"ט דאי~ור

 ~איר ~ר' ~סק'נן דאנן~טעם על~
 בסוכ~

 על סוכתו בעושה ע"א)כ"ג (ד~
 רא~

 ה~ילן
 עולין שאין אע"ג כשרה שהיא ~מלע"ג ~

 הר~וי סוכה ~יקרי ~~מביו"ט
 ל~בע~

~טע~
 רק חזי מיחז' מדאורייתא

 לו~ר יש מעתה . ע"ש ד~םלוהוהוא מדרבנ~
 בטבל יוצאיןהכי דמשו~

 מט~~
 דיכול הו~יל

 תרו~ת מ~ביהין דאיןואי להפרי~
 רק הואביו"ט ומעשרו~

 מדרבנ~
 מיחזי ומדאורייתא

~~~~~

~~~~~ 

~~~~~~~ ~  

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 
 אדם ל~ום ב~וי אלא הואילא~רינן

 לא אדם לשום ראוי שאינוטבל א~~
 א~~נ~

הואי~
 התוס' דכוונת לו~ר יש . ע"ש

 התס דשאני ת~ומין~עירובי דוו~~
 אז אדם לשום ראוילהיות דצרי~ ב~"~
 הוא~ אמרינ~

~~~~~~~~~~.~~
~~~~~~ 

 לא ע"כ עירוב חובת ידי יוצאנמי
 בטבל לערב הואילמטעם מתירי~

~~ 
 דמטעם

 לא~ל יכזל אינו אעפ"כ שלו ~~יבהואיל
 דלא התוס' אמר שפיר ע"כממנו

 לאכול בראוי רקהואיל אמרינ~
 עכ"~ לאחרי~

 אבל
~אתרוג

 דצרי~
 הוא אכילה היתר

דבעי עיק~
 להיו~

 הואיל מטעם ע"כ שלו
שלו ח~~

 א~
 דכן ותדע אדם לשום ראוי שאינו

 שיכול הוא העי~ר תחומין ~ירוביהוא
 אותולאכמל

 ובאתרר~
 שי~י~ הקפידא העיקר

 לאכלו שיכול דווקא ולאושלו
 עירוביןבמתניתין דאית~

 (ד~
 ~ו

ננזיר מערבי~ ע"ב~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 ולי~ראל ~יין~זיר
 ~ו~~ו~ ~~ר~מ~

 אומר
 ואמרוב~ולין

 ב~מרא ש~
 ~ד~

 ל'
 אומר~~מ~ס ~"ב~

 בחולי~
 לנזיר ואלו

 ביי~
 לא

פליג
 מ"~

 אי ~זירותי' דמתשיל א~שר
 עלה דמרתשיל אפשר נמי תרומההכי

 ע"~
. 

 ב~~ר לערב די~ל אמרת~אי
 ש~ו~

 שלו
 של באתרוג הלא לאכול יכול כשאינו~ע"פ
 דיוצא ~וכה במ~נה ~יתא טהורהתרומה

 ~ליג ~דלא ~~ומכוס וא~ילו עלמא לכולי~ו
 והואהתם

 שכת~ ~טע~
 ~לקחו ~ל רש~י

~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ואינו סומכוס ~ליג ~עירובימ ואולישלו
 מכהן ~לקחו א~ילו ~הורה בתרו~וה~ו~א
 ~ירובי דשאני ע"כ אלא מ~ליגמדלא
 ואם מ~נו לא~ל שיכול הוא ~עי~ר~חומין
 ~ובת ידי יוצא אינו ממנו ל~ל יכול~ינו
~ירוב

 א~
 אבל שלו הוא שהתרומה

 אינו הוא וא~ילו שלו ~~י' היאה~יקר באתרו~
 ח~בת ידי יוצא ממנו לאכוליכול

~תרומה אתרו~
 ~הור~

 להאכילו דיכול מטעם
 א"כ כהן~תו לב~

 שו~
 נוכל לא

 מעירובי ל~~~
 הואיל ~ועיל דאינו~~ומין

 בט~
 ד~אני

~תם
 א~

 שלו דהוא
 מ~ע~

 אבל הואיל
 ~ו~ת ידי יצא לא ו~זאת ~מנו ל~כול~~ל ל~

 דלד~ת ה~ל ~דברינו היוצא א~כ~ירוב

~
~~~~~~~~~'~ ~ ~  ~~.~ 

 הלא ביו"ט מ~רישין ~איןואי
 מ~תה דפסלוהו הוא דר~נן רק ~זימיחזי ~דאוריית~

 הרמב"ן לדעת שהקשיתי במה נמי~יושב
 אסור הלא ב~בל יוצאין האיך ז"לוהר~ן

~טע~
 מ~ר כר' פםקינן אנן כי יען מוקצה

 ראוי מיקרי אילן בראש סוכתודה~ושה
 רק חזי ~יחזי מדאורייתא ~טעםלשב~ה
 באיםור נמי ~ן ד~םלוהו הוא~דרבנן
 לאכילה: ראוי מיקרי מדאורייתא~ו~צה

~~~~
 בזה דעתי נחה לא

 ראוי שאינו מוקצה הכידמשום לי~~
 לכם מיקרילאכילה

 מטע~
 מחזי מדאורייתא

 בשעה"מ דהלא ד~סלוהו הוא דרבנן רק~זי
 אנן הלא הקשה לולב מה~~ת ~"תבריש

 חז~ ~~דאורייתא ד~בר מאיר כריפ~ק~ן
 של אתרוג פסול אמאי א"כ ראוי~יקרי
תרומ~

 ראו~ ד~ינו מ~עם ~מאה
 דהא חזי מחזי מ~אורייתא ג"כ הואל~כילה
 ~ ותוס' רש"י לדעת דרבנן פירותתרומת
 העשוי' ~וכה דשאני לחלק ישולענ"ד

 גמל בראש אואילן ברא~
 דא~

 ~ולין דאין
~~ב~~צ~ע~ו~~~י ביו"~

 ~י~~~ע~ע~~
 םוכה מצות מקיים יהי'באילן

 לשבעה ~וי מיקרי ע"כהעלתו בעבר~
 י~בור אם באמתכי מד~ריי~~

~ 
 י~יים האילן

 ~או~ ~ינו טמאה בתרוממה אבלםוכה מ~ו~
 ר~י מיקרי לא מדרבנןלאכילה

 ~דאוריית~
מט~~

 על לעבור ירצה אם דא~ילו
 איסו~

דרבנ~
 יד~ יצא לא ט~אה תרומה ולאכול

 לו יהי' לא י~ל אם ~רבאה~צ~ה
 אותו יאכל לא בו שי~א ובעתלצאת מ~
 המצוהשאין ובכה"~

 ב~
 לא עבירה ~י

 זה ~כעין מד~ורייתאראוי אמרינ~
 המוקצה אתרוג מעתה ט"ו ~ימן ציוןשיבת השו"~ מת~

 דלאדכותי'
 א~רינ~

 ~ז~ מיחזי מדאוריי~א
 יהי~ מוקצה ולאכול לע~ור י~ה אם~~ו
 ~ילת ידי יוצאאז

 אתרו~
 ~ם ~דרבה

אותו יאכ~
 ל~ ~~

 ואין בו לצאת מה לו י~י'
המצוה

 ב~
 י~שה שוב א~כ עבירה ע~י

~ 

~~~~~~~~~~

~ ~  ~ 
~~~ ' 

~ ~  

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 באכילה דאסור למצוה אתרוגמכל
 לכם חשיב הכי אפילודאיתקצאי מטע~
 קאת~ ממילא והזמן בזמן תלוי ~ו~צהדאי~ור מט~

 דאיתקצא~ שאני כי בי' לעיין ישאך
 מיקר~ לאכילה ראוי שאינו עשווה~צוה לא~יל~ ראוי הי' דמקודם מצוהמח~ת
 שא~ור במוקצה א~ל לכםשפיר

 חשיב דלא לומר יש הכיבלאו באכיל~
 על בחידושיו בחת"ס(עיין וצ"~ ל~
 סו~~

 אבל
 הרמב"ן לדעת שיהי' טעםמאיזה

ז~ל והר"~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~
 לדעתם א~כ ל~ם ~שיב ~ז~צה דמטעם

~אתרו~
 ~נפל

 מ~
 נטלה אם ביו"ט המחובר

 התו~' דעת נראה וכן בו יצא~יו"ט
 בסו~

~ד~
 לכם מי~רי מוקצה ~טעם ל"ה)
דא~ור

 ר~ טב~
 ~טעם

 שיתו~
 ודו"~:

~~~~
 ~אה ז"ל והרמב"ם ~"י לדעת
להוכי~

 אכילת איסור דמטעם
 לכם מיקרי לא'מוקצה

 במתניתי~
 מע"ש של

 פירש"י כשר נטל ואם יטול לא~י~~לים
 הי~ר בה יש שהרי ~ר ~ל ~ם~~ל

 אבל~כילה
 ~ו~

 כתיב דלכם לא לירושלים
 של ז"ל להרמב"ם המשניות בפירוש ~וא~כן

~ע~~
 כשר נטל ואם יטול לא בירו~לים

 אלא לאכילה ראוי אינו שמע"ש לפי~ז"ל
 בשלמא עלי~ם י~שה הלא מעתה~ירושלים
 יען לכם חשיב ~א מ~ום בריחוק~~"ש
 דמי מעשה כ~חו~ר ~ריבה דמחוםר~ס"ל
 אבל לאכילה ראוי אינו~"כ

 ~ע~~
 בקירוב

 ~אוי ~לא לכם ~שיב לא אמאי~~ום
לאכילה

 דיכ~
 היינו לירו~לים ביו"ט להביאו

 ~"כ אלא התחום~תוך

 א~
 מע"ש דמצד

 אפילו לאכילה ראוי~יקרי
~ 

 לאכול אסור
 בגבולין ~ע"ש כדין מוקצה מטעם~ע"ש

~~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ש~ל אתרו~ ידי יוצא דאינו מה אך לכם~שיב
 י~~~

~~~~ 

 י~~ו~ק~ל~ו
 אינו ~וב א"כ מוקצה אי~ור מצד~להביאו
 לא ושוב מע"ש איסור מצד לאכול~אוי
 ל~י אינו זה אבל . לכם~יקרי

 שכתב~
~ע~

 דדבר מאיר כר' פ~קינן דאנן
 נמי ~כ~ן ~כ ראוי מי~רי חזי~מדאורייתא
 מע"ש מצד היום לאכילה ראוי~~אורייתא

 דם"ל ע~כ אלא לירושלים להביאו~יכול
 ראוי שאינו מוקצה דמצד ז"ל ורמב"ם~רש"י
 שאינו ~ו~צה ומצד לכם מי~רי לא~אכילה
 אמרינן דלא אמרתי כבר לאכול~אוי

 חזי ~יחזי~דאורייתא
 ומדרבנ~

 דפ~לוהו הוא
 י~יים לא מע"ש ~יאכל עבירה ע"י כי~ען

 שלהמצוה
 אתרו~ נטי~

 כנ"ל:

~~~~
 ורמב~ם ר~"י לדעת להוכיח יש

 ~ה~את~ ממה ~כם ~~יב לא דמוק~הז"ל
לעיל

 דא~
 מדרבנן ראוי שאינמ דדבר פ~קינן

 אפי~מע"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 הואיל מטעם מקום בריחוק

 לרמב"ם י~שה וכן לי' פדי ~עידאי
 ז"~

~~~~~ ~ ~  ~~~~~ ~~~~~ 

 ו~י אחר ממ~ום מפריש בעי דאיהו~יל

~~

~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~  
 שא~ר מוקצה דמ~עם ז"ל ורמב~םלר~"י
 אכילת דאיסור י~ן לכם מיקרי לאלאכילה
 אמרינן דלא ~עיל כתב~ימוקצה

 לו אין א~לה דאיסור יען תזימי~י מדאוריית~
 : כנ"ל המצוה~ל שייכו~

~~~~
 הכפות שהק~ה מה יוצדק

 משום בי' נ~ק דישראל טמאהתרומה ~~ א~רו~ גבי כתב ז"לדר~"י תמ~י~
 להאכילודיכול

 לב~
 בתו

 כה~
 אבל

 ישראל לאכ~ת ניתרת להיות לואין פדיו~
 נשמע ע~ל. הוא רשע כןוהאו~ר

 לה יש דתרומה הדין הי' דאלו הללודבריו מת~~
 להיותפדיון

 ני~ר~
 הוה ישראל לא~לת

 לי'~גי
 ה~

 ישראל ~יצא טעמא
 באתרו~

 אס בירושליםדמע~ש ~~~~~~~~~~~~י~~~
 נט~

 יש ~הרי כשר
 אבל אכילה היתרבה

 ~ו~
 לירו~לים

 מע~ש הרי כתיבדלכם
 חו~

 יכול לירושלים
 לצאת יוכל וא"כ ולאכלו שםל~דות

 מע"ששל באתרו~
 חו~

 : בצ"ע הדבר והניח שם ל~כלו ויכוללי' ~ד~ בעי דאי מגו לירושלים

~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~  

~  

 התם דשאני ל~דות יכול הלא ז"ללרש"י
 ר~י שאינו מוקצה ~טעם לכם מיקרידלא

 רש"י לדעת נמצא כנ"ל.לאכילה
ז"ל ורמב~~

 באתרו~
 המ~ובר מן שנפל

 מו~~ה מטעם בדיעבד א~ילו בויוצא אינ~ ביו"~
 ד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 זקיני דברי ואמתיים וכנים ל~ם~יקרי
 מיקרי לא ~וק~ה אי~ור דמצד זי"ע~לה~ה
 לכם~רלה

 א~
 כדרך בשלא ליהנות דיכול

 ~כנה בו ~אין לחולה למכור היינוהנאה
 ראוי אינו מוקצה איסור מצד הכי~פילו

ליהנו~
 כנ"ל

 ודו"~
: 

~~~
 ז"ל ורמב"ם רש"י לדעתיקשה
 מו~צה איסור דמטעםדס~רי

 לכם מיקרי לא ב~"ט לאכילה ראוי~אינו
 חזי מיחזי מדאורייתא במוקצה אמרינןולא

 סוכה ב~מרא מקשה מה יקשה~נ"ל.הלא

(ד~
 פסולה טמאה ~ר~ה ~ל ע"א) ל"ה
 שפיר אכילה הי~ר בה דאין למ"דבשלמא
 הרי א~אי מ~ון דין ~ שאין ל~י למ"דאלא

 הלא קושיא ומאי תבשילו תחת~~יקה
~יו"~

 ~~ור
 לשרו~

 ושוב שנטמ~ת תרומה
 ב~למא ביו"ט ממון דין בואין

 לדע~
~~~~~~.~~~~

~~ ~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 לכם מי~י הכי א~ילוביו"ט
 יהי' ולמחר דא~ר הוא היסקדאי~ר מטע~

 הכי משום פעולה שום בלי ליהנות~ותר
 ז"ל ורמב~ם רש"י לדעת אבל לכם~יקרי

דא~
 נמי בזמן ותלוי ממילא שבא דבר

 לכם ~מאה תרומה מיקרי לא שוב~~ר
 לכם מיקרי הכי דמשום לומר ואין~~ל

מטע~
 טמאה ~ומה חזי מיחזי מדאורייתא

~~~~~~~~~~~~ 
~~ 

~  
 העבירה ע"י בא המצוה ~אין דדברלעיל
לא

 אמרי~~
 לומר שייך לא נמי טמאה תרומה~שוב א~~ חזי מיחזי מדאורייתא

 ירצה באם כי יעמ חזי מיחזימדאורייתא
ל~~ור

 ולשרו~
 שנטמאת תרומה

 שו~
 לא

 לאיסור ודמי בו לצאת את~ג לויהי'
 ורש"י הרשב~א לדעת ~מרי~ן דלא~ו~צה
 יקשה שוב א"כ ~זי מיחזי ~דאורייתא~"ל

~~~~~

~~~~~~ 
~~~ ~~ 

~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~~ 
~~~~~~ 

~~ 

~~~~~~ 
'~ 

 אכילה היתר בעי לא ~מון דין~דבעי
רש"י וז~

 ז~
 ומ~יר

 אתרו~
 טבל .של

 יהי~ האיך וקשה בהנאה ומותרבאכילה ~אסו~
 דין בו אין ושוב היא מו~צהטבל הל~ ם~ ממון דדין למ"ד אפילו בויוצא

 ואין ביו~ט ממנו ליהנות יכול ש~ינוביו"ט ממו~
 דהלא חזי מיחזי מדאורייתאלומר

 לעבורירצה א~ היינו העבירה ע"י המצוה בא לאנמי בכא~
 וליהנו~

 יהי~ אטו המוקצה מן
 א~ר~ חובת ידי בזה.יוצא

 : כנ"ל

~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~  ~ ~ ~ ~  ~~~~~~~ ~  

 ~צמו ביו"ט ~ד"מ בו להיות צריך לאאכיל'
 שאנ~ כי ממון דין בו יהי' דל~חר ב~הס~י ר~

 לדבר~ ~ושין גבי דכזותי' מצינו כיד"מ
 ~ושיןשמואל

 (ד~
 ע"ב) י"ב

 תמרים כור עומד ~~ילובתמרה קידש~
 משמע במדי פרוטה ~שוהידוע א~ אבל במדי ~רוטה שוה שמאחיי~ינן בדי~~
 בפ"ד ז~ל הרמ~ם פוסק (ו~ן ודאיקדושי דהו~

 בפחות קידשה ג~י אישות)מהלכות
פרוטה משו~

 קידשה שאם ז"ל הרמב"ם שדעת~
 במדי פרוטה ששוה וידוע המתקייםבדבר

 בלחם עיין ב~אידמקודשת
 ~ש~

 מביא
 דעתושם

 דא~
 אינה שקידשה דמקום

 אחר במקום פרוטה ששוה כלפרוטה שו~

~~~
~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

 בנטילת יו~א אינואמאי
 אתרו~

 של
 מטעס. ביו"ט ממון דין בה יש הלאטמאה תרומ~

 שורפין דאין ואי תבשילו ת~ת להסיקודיכול
 דין בו אין ושוב ביו"ט טמאהתרומה
 דחזינן לכם מיקרי הכי אפילו ביו"טממון
 ממון דין ד~~יב קדושין~צל

 א~
 דבמקו~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~י~~~
 חינו ו~ם ~רוטה שוה חינה~~ידשה

 מי~רי הכי א~ילו למדי היום באותול~יאו יכו~
 נ~ באתרו~ כן ומקודשת ~מון~ין

 ~כוותי'
 ~~י בלבד ממון דדין ד~ובר דמראן~ס~ד
 ממון דיןמי~רי

 א~
 אינו היום שבא~תו

 ~בזה פרוטה ב~וה ממנו ליהנות~כול
 ~תרומה ממון דין ~עי למ~~ןה~שיא סר~

ט~~ה
 ודו~~
: 

 ~~~ ~~ו~~

~  

~~~ 
 יו~א יהי' לדידי' בלבד~מון

 באתרו~
 של

 ליהנות דיכול מטעם ~ון דין בו דיש~בל
נזמנו

 בשו~
 י~שה ~לא ~רוטה

~ 
 ~א

 תו א"כ מוקצה מטעם בו ליהנות יכולאין

ל~
 ל~י אבל עצמו. ביו"ט ממון דין ~שיב

 ני~אהנ"ל
 ~ד~

 לכם ~שיב מ~ון
 ליהנות יו~ל לאדהיום א~

 ודו"~
: 

~~~
 דבדין הנ"ל לפי

 ממו~
 דין בעי לא

 על שוב י~שה עצמו ביו~טממון

~ירו~
 דמ~ם הנ"ל זי"ע זצל~"ה זקיני

~~כ
 לא

~  

 ל
 דין בערלה

 ~~ן

 י~
 ביו"ט בו וליהנותלהשתמש

 א~
 ל~~~~~ם

~טעם
 מו~~

 בעי לא ~ון בדין הלא
 הוכחתי כ~~ר היום בו ליהנות חזי~יהי'

~קו~ית
 מתרומ~ הש"~

 א"כ כנ"ל טמאה
 לאשוב

 תירו~ יעל~
 : זי"ע זצלה"ה ז~יני

~~~~
 לומר יש

 ד~יר~
 זצלה"ה ז~יני

זי"~
 ערלה ~שיב לא ~כי דמשום

 ז"ל הר~~"ם לדעת דוו~א הוא ממון~ין
 בא~רוג יו~אין אין הכי ד~שוםד~ל
 מיקרי דלא מטעם טמאה ותרומה ערלה~ל
 ממון דין בו שיהי' צריך זה ומטעם~רי
 היינו לאידך כי שבעה כל אכילהוהיתר
 לכם מיקרי דלא מטעם דס"ל ותוס'רש"י
 רק אסור אין טמאה ו~רומה ערלהא"כ
 ד~ם לומר יש א"כ ראשון~ביו"ט

 ולא עצמו ביו"ט ממון דין דבעי דס"לז"ל הרמב"~
יק~~

 דבעי ז~ל להרמב"ם ס~ל אמאי תו
 מה עצמו ביו"ט ממוןדין

 דהקש~
 רש"י

 תבשילו ת~ת להסי~ו דראוי טמאה~תרומה
 ט~אה ~ומה שור~ין אין הא יקשה~לא

 ~ל רק הוא הש"ס דקושית לו~ר ישא~ם ~ ~צ~~ ב~~ט מ~ון דין בו אין וא"כביו"ט
 יו~ין אין מדוע ~מיםשאר

 דין בו יש ד~א הרמב"ם ~דעתטמחה ~תרומ~
 א~ל ת~שילו תחת לה~י~ו דראויממזן
 ראשון יו~טעל

 ל~
 הש"ס ה~שה

בתרומה לצא~
 טמא~

 דאין יען
 מסיק~

 ביו"ט
 ~צמו ביו"ט ממון דין ~ ~יןושוב

~ 
~~~

 כר~ך דעל צ"ע
 צרי~

 לומר
 דס"להרמ~"ם דלדע~

 ד~יסו~
 ערלה

 דלא מטעם הוא דאסור טמאהו~רומה
 ד~עי דס"ל למ"ד דווקא הוא פרי~י~רי
~יתר

 אכיל~
 אין באם הסב~א א"כ

~~ 

~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ~ובתו ידי יצאלא

 ב~תרו~
 ראוי ~אינו

 הוא וכן ~רי מיקרי דלא מטעםלאכילה
דברי

 ב~ירו~ הרמב"~
 המשניות

 וז"~
 ערלה

 וכו' טמאהוחרומה
 הו~ ול~י~

 פםול
 מדברי ~צ~ ~~ורש הרי ~נים.בשום לאכיל~ ר~ין אין דאלו פרי השי"תלמאמר
 היתר דבעי למאן דדווקא ז~להרמב"ס
 אבל פרי מי~רי דלא הואאכילה

 דהוא פשיטא סגי בלבד ממון דדיןדס~ל למא~
 בשאר א"כ לכם הוה דלא מטעםרק

הימי~
 זה בא~רוג יוצא לכם ב~ינן דלא

 בו~אין
 די~

 הש"ס דקושית ע"כ א"כ מ~מון
 בלבד ממון דדין למ"ד טמאהמתרומה

 הואס~י
 ר~

 יו"ט ~ל
 ~וב א~ רא~ו~

 ה~רא מ~שה מהי~שה
 למ~~

 ד~י
 לה~יקו יכול הרי טמאה ~תרומה~~ון די~

 אסור ביו"ט הלא תבשילותחת
 לשרו~

~~~~~~~ 
~~ 

~~~ ~ ממו~ 
 ביו"ט ראוי להיות צריך לא סגי בלבד

עצ~
 מ~' על בחדושיו ~~"ס ראיתי שוב .
 הנ"ל ~ושיא שה~שהסוכה

 מ~
 מ~שה

 א~ור הלא טמאה מת~מההש"ס
 ~וב א"כ ~יו"ט שנט~ראתתרומ~ה לשרו~
 אי~

 בו
 ממוןדין

 ומתר~
 ~אה תרומה אצל דשאני

 יש ולזאת תהי' שלך אמרהדהתורה
 ממוןדין

 ע~~
 אם א~~ היטב. בדברימ

נאמר



~ ~ ~ ~

 דבתרומה~~~ר ~~~~~~~~~~~~י~
 דהתורה שאני טמא~

 הוא דשלואמרה
 א"~

 לומר יש שוב
 לא אם ממון דין חשיב לא~להרמב"ם

~י~"~
 דהכתוב טמאה בתרומה ושאני עצמו

 : היא דשלואומר

~~~~
 זקיני דברי נראה הזה החזיון כל

 דס~ל זי"עזצלה"ה
 דמשו~

 מו~צה
 ל~עת רק הוא ביו"ט מ~ון דין תשיבלא

 דמכשיר ז"ל רש"י לדעת ~י ז"ל~רמ~ם
 בלבד ממון דין ד~עי למאן טבל של~~וג
 שיהי' בעינן לא ממון דבדין ~ס"לנר~ה
 עולה א"כ עצמו ~ו"ט~אוי

 תירו~
 זקיני

 : ודו"ק הרמב~ם לדעת זי"עזצלל"ה

~~~~
 ~ל פםקן

 באתרו~ ~דברי~
 ~נפל

 הרמב"ן לד~ת ביו"ט המחוברמן
 אתרוג ז"ל הרשב"א לדעת וכן ז"ל~הר"ן

 כנ"ל בדיעבד בו ויוצא לכם חשיב~מו~ה
 ז"ל ורמב"ם רש"י לדעתאבל

 א~
 בדיעבד

 אם יוצאלא
 לק~

 מרטעם המוקצה אתרוג
 ~ם אכילה בהיתר כי לכם חשיבדלא
 היתר שיהי' דבעינן מודה ז"ל~ש"י

 : ודו"ק לעיל כדהוכחתי ביו"טאכילה

~~~
 םוכה על בחידושיו בח"ס ראיתי

~
 ~פ"ד סימן או"ח חלק ב~"ס וכן

 אתרו~בדין
 וחח~כ סוכה לנוי ~תלאו

 נטילת למצ~ת הזה לאתרוג שנצרךנתהוה
 מותר אם בו ונותן נושאאתרוג

 איסור מטעם אחד . למצוה הזהלאתרוג לי~~
 ממ~נו ליהנות דא~ור סוכה לנוי~יתקצאי

ביו~
 מוקצה טלטול מטעם ואתד .

 ליקח מותר דאיתקצאי מטעם~שם ו~ע~~
 אתרו~

~~~~~~ ~ ~~~~ ~  ~  
 היתר ~ו שאין ואי עצמו מצוהנעשה

~~~
~ ~  

~~~~~ ~ ~  ~~~ 
 לן לית לי' גרם שמצותו כל וצ"ל~א~ילה

 מצותו בלא לאכילה ראוי שיהי' רק~ה
 מטעם אסור לא אחרת דלמצוה~~נחנו וכי~

 םוכה לנוי שהפרישה מיד נמצאאת~צאי
 ולמעלה מ~נו אלא ל~ד לנוי מפרישהאינו
 ואותו לאתרוג גם מיד הפרישהו~אלו

 ~~םיד אינו מצו~' שמ~~ת אכ~האיםור
 אבל אכילה היתר בו שאין מיקרילהיות
 אוסר מוק~ה איםור ~טולמטעם

 וב~ידושי' בתשובתי' ~ע"ש ראשון ביו"טבו לצא~
 משניה~) דברי' תמצית רק~באתי
 ז"ל ורמב~ם רש"י לדעתולפענ"ד

 מוקצה אכילת איםור דמטעם ד~"ללעיל שהוכח~
 ש~או באתרוג נמצא ל~ם חשיב לאנמי
 טלטול מטעם שאםור די לא סוכהלנוי

 ראוי דאינו מטעם נמי דאסור ~לאמוקצה
 לכם חשיב ו~אלאכילה

 וא~
 אינו בדיעבד

 : בויוצא

~~~~
במה

 שכ"~
 לדין להוכיח רוצה

 עצמו ביו~ט ראוי שאינומוקצה

ר~
 דאל"כ אכילה היתר מיקרי לא למחר

ד~
 מיקרי יהי' למחר ~אוי במה נאמר

 ל~בירו אתרוג מכר אם הדין יהי' א"כלכם
 ממנו שאל ואח"כ בלבד ראשון יו"טעל

 מטעם בו יוצא שיהי' האתרוגבחזרה
 ~מון ודין אכילה היתר בו י~י'דל~~חר
 דמה הוכיח מזה . לאמור ניתן לאוזה

 . לכם מקרי לא עצמו ביו"ט ראוישאינו
 בזה דק לא לפענ"דאבל

 כלו~
 ד~ה די~ל

 או במוקצה היינו לאכילה למחרשראוי
 מטעם לכם מי~רי איסוריםבשאר

 אכילה איסור מפאת רק שלו הואהדבר דעצ~
 ~אינו עשאו אכילה ~יתר דבעילמאן

 האיםור עש~ו ממון דין דבעי למאןאו של~
 בשראוי לומר נוכל ~"כ שלו שאינו~נאה
 שלו שאינו בדבר אבל לכם מיקרילמתר
 שוב לאחר האתרוג שמכר היינוממש

 ראוי שיהי' במה ממש שלו אינוהא~רוג
 הגע דאל"כ לכם מיקרי לאלמתר

 יוצא יהי' בלבד אכילה היתר דבעילמאמ בעצמ~
 הש"ס שאמר מה כפי השאולבא~וג
 תרומה של באתרוג יוצאדישראל

 ועיין כהן בתו לבן להאכיל שיכולמטעם טהור~
 לכם ומי~רי מפ~יר בעי דאי ד"ה~תום'
 שיש במה בשאול יוצא יהי'א"כ

 שלו שאינו דדבר ע"כ אלא לבעליםאכילה הית~
 לאחרים אכילה היתר מטעם רקממש
 הדין וכן שלו מריקרילא

 נ~

 ~מכר בזה

~~תרו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~אתרו~
 בחזרה ממנו ושאל ראשון יו~ט על

לשרו~
 אםור אז בשרי~ה ליומו עומד ואינו

~~~~~~~~~~
'~~~~~~ 

~  ~ ~ ~ ~~  ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  

ו~~~~~

~~~~~ 
 עוד לבוא אני מה ~ם ומה שלמהדפום ~~~~~~~~~~

וענב~
 םי~ ה' ולימודי ם"ד~ םי' חאו"ח

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

י~י~י
~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~
~~~~~~~ ~~ 

 למחר להשתמש ~כל מ"מ האלהיום גודל ~בםבת חיים אלקים דברי~בריו ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
 כ~ר זה בחידושי הנה עכתד~~.שלכד"ה הקדושים ד~ריו נכתבו לא~חרי~ות
 ל"ה (ד' בםו~ה ה~מ' דמקשה בהאהקשיתי עלינו יעמיד זי"ע זקיני וזכותכהוייתם
 ישראלולכל

 שיחי~
 במהרה לגאלינו ד'

ע~~
 בה שאין לפי למ~ד טמאה מתרו~ה

 ~~~~ז
~~~ 

~ 
 ~'י ~~ ~~~

~~~
~~ 

~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~.~~~~
.~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
~~ ~~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~  ~ 

~~~ 

~~ 
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~  ~~~ ~ ~ ~ ~  

~

~~~~~~ 

~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~

~  
~~ 

~ ~  

~ ~  

~ ~  

~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  

 ד~כה' פ"ג המשניות~~י'

 ש~~~~~
 טמאה תרומה שאני הגמ'משנ~ ~~ול

 דכתו~

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  העומדכל דא~ור דביו"ט י"ל ולהנ"ל . שם~מרים ~~~~~~~~י~ ~~~ 
 כשרו~ לשרו~

 א~ל . דמי
~כו' לרבנ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~י~  . ע"ש בעלמא עפרא ~שיב דאה"נ ותי'ו~' ~~ 
 טמאה בתרומה אבל . באה"נ דווקאוזה

 מכ"ש ~ש בהנאהד~~ר
 ר~

 לר"~~ו~בואר

~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~
שיי~ ~~~~~~~~~~~~~

 העומד כל לומר
 לשרו~

 היום
 בזה לומר ~ין לר"ש גם וממילאד~י. כשרו~

 והב~. שיעוריה מיכ~ת~מתי
 ובגו~

 דברי
 מנחות מש"ם הארכתי הנ"ל ד~וטההתו~'

(ד~
 והא נותר על מ~"ש דמ~~ה ~ב)

 דהוי מודו רבנן וגם בהנאה ~סורנותר
 : וא~מ בעלמאעפרא

 בגו~~~~~

 דיוכל ז~"ל ה~' היהודי ~ושיות
 בתי' ~ל אני גם ~לכד"ה.ליהנות

 מתרומה ה~מ' ד~ריך בהא בזהעמדתי
 ואמאי תבשילו תחת מסיקה דהריטמאה
 הרי א"י למה גופי' מערלה מקשהלא

 ב"ק התום' לדעת תבשילותחת מרסי~
 (ד~

 ק"~
ע"א~

 לאכילה העומדת דבדבר מנין ד"ה
 הוי ביעורי' דרך מרמנה ונהנה שורפהאם
 דבערלה בתוס' ~ס ומב~ר כ~~ה.שלא

 מותרשל~~"ה
 (ור~

 ד~לכד"ה סו~ר הר~ת
א~ור

 ועי~ בערלה~
 פםחיס בש"ס

 (ד~
 כ"ז

 מר~ח דלא~~~)
 ע~~

 אלא לרבנן דאיסורא
 הנאת אבלבשר~~י~א

 היס~
 ועיין ~רי

בתוס'
 שב~

 ~ד~ (ד~
 וא"כ . בחול הא ד"ה

ג~
 באתרוג
~ 

 שרי~ה הוי לאכילה דעו~ד

 שאין דמיירי לומר ואין . כדה"נ שלאלגבי'
 (כמ"ש היםק בהנאת פרוטהשוה

 בתו~

~~~~~~~

~~~~~~~~ 

~  
 גם א~כ ש"פ. בו שאיןד~יירי

טמאה ב~רומ~
 נו~

 הגמ' מקשה לא ~מ~ה כן ~ו~ר
 . גופי'בערלה

 אכ~
 י~ל

 ~ו~
 דדעת

שבועות התו~
 (ד~

 ע"ב) כ~ג
 דש~

 הנאתן כ~רך
 ע~ז בתו~' ו~ה מדרבנןאםור

 (ד~
 י"ב)

~~~~~

~~~~~~ 

 גם ניחא וא"כ . אסור דמדרבנןותי' ~~~~~~~~~
 של באתרוג כמו א~י מדרבנן דאסורכיון באתרו~

ט~
 מדרבנן אלא דאינם פירות בשאר

~ 
~~

 וה~ר~נים דהפיטום כיון ~ל
 שם בתום' ולפמש"כ . הנאתן כדרךבזה שריפ~ והוי לאכילה עומדים אינםהללו ודברי~ לפרי שומר דהויב~רלה דאסו~~

 דהא א~א ד"הבסוכה
 דאי~

 לצאת יכול
 השות~ין אתרוג כמו דהוי טבל שלבאתרוג

~

~~ 

~~~ ~~ 

~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~~~  
~~~~~~~~~ 

 : והבן . ממון דין בו ואין החםרכאתרוג

 עוז ~ידידוש"ב
~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

אבד~"ק
~~~~~ 

 והגליל
~ 

~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~ ~ ~ ~ ~  




