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ת.ולהיותשיריע שעתהאניטרור
יעדת בהקדפה הזק הראשון .להציג פה מחרושיבכפי
י ודרכי בקודש .ה' יזכנילהגיעני לפחיז תפצי יחיים ולשקםעל כן פהצפנע הצה
משד
ילירד לעופקק
להציג הרגה מהדושי .ואף גם זאה הם;ם אי אפשר
 .של הלכה לעיין בהם
ל
אםנכוניםדגרילכןהצנתיםכסושהיא ב:ת'בין אצלי מכברסיפי חורפ  .שנים ושלשה משעשת
שלי שנשתקד בהם בדבי הלנה .ועלכן כלדביי בזק להלכה ולא למעשה .עד אשףייי%
לפנינאוני הזמן הסמוכים להורות להלכה ולמעשה :וזה החלי.

הן

שקאלה ) tnihrמקיק  ~nclhכ06ס 6חח כמתכעוס וסג'מס מעוכלת עס וגד סרחפון .וכגווד' 0כועוס
סרס יהדס קלס (ס כ6נ נדע כסני דדים וסמך ומזק כ( סיום עד הכרווחהיגייס סוככךח(יס
ן ערך רכע פנס גס סגע0ס (ס נדויה ס5עיס נדו(יס ולכוס סקו (6
ע"ס סגס(ס (מ:ככ ונמסךסטיי
סתמיות כ(( (סגיק כול יקתי%ק סיס עתיק מאדיס מלי 6סל (קחת Sbעין מלוכסס5עיסוסחנולות,וזימר
לוגסתמכ!.וח גרופ6יס וסקרי רפו6וח ohln 6(.עזר ותערס( .מסיר מלחס כמחרס .רקק5ת כטףעדדיס
מסרס ונערס .ולגס  O'tb1כ(( (סגקסוממינך (נמקו דזיס וגחגססוגד (מיגקח .וכעת ענר ערךי"זחדפים
קידתו  onbJק6סס (פ16ן (סיוח נזדמן (ס (6מן 6מד מקרן מרחקכן תורס .ומעגם כסיס .סמסטר ולנוגס
5דנקכעוכיסי( 16כב( עידן מחרמיה כוס .עוד 6 ODtQIOמס ס( ס6פס סג"( (מסר נדרך מעסם מיסורי
סד3ליס פכמקרס סקו קרס ג"כ(סגי כגוחיס סר06וגוח עד 6(0
י (הניק כג'סס6 .מגס מנחס(זו ח(יס
קסי
ככרס (מ16ד וסרוס'6ס מסוסקיס  06תסיס ר6ויסיסג
כ(
(עורס .עד כ6ן דקרי ספ(6ס:
והנה  06מעורס דרכי (מסוךי
ד מדכריס כסו,:6 .גס ע5ור כמנין (6יכו(קימקין הכוכים כסני 51טקח
ס6ימגס 63מרס לק 6חכסידעתי -ומעיר סגו סיתס מססרי( 0מלגובהי ע"כ קמלתי נסחה כקטג'ס
כמוגי תפייס ננדו(יס .וע"ס 6וסגיס 0יחכ6רו יוכ( (סיוס 0ליוח 6דס6י  hnrhכלגיס ,ס(0ס סנים .ועיקל
סססק כ06ס ז6מ גר6סכי  'r'b'Dססיחר גוממת  ptn'Sאדיס .וכנימוק סזיס מוסכם מב( ספוסקיס סבליך
ח מעכלו
לפיוח יזוקק לחיי  ?!;3וכן מניעמ(ס .סר"6ם וסעור סכחכו 61ינס מגיקס (עורס .מסמעויידו
1וסנ"ון מסל"ס  bitlheנוגס זיק ע( סנטן מ' גחן 6יגר6סריס
ע"ס דמיי 3ע(ס .כי (סנ 6ידברו.
יסתירנימוק גס 6מר מיתתכעוס 061 .מחסוכים סגנון מ"גס" ס"ד מםמע60יןאריך (סיוח כח"כעוס.
":גס 63מח6ין מסירופ כך לקדבריו ס"ס ס(ידס זו מיחס 6מר r?ntnכעוס 6ךסכר סוחוקסכהייו.ומג'נון
צידן ( 6סוחוקס כחסרון זס כי סי 6מככרח .ט"כ סיס מקוס (סת'ל' (סגסc)nb .6פליחה דירסגרפס
(סמ6 olpnn 6'5חר .ז'6ת 6כיכנווח (דף סיד ע"כ(
"6 .מר לכ 6ססת 6ד6מרח 6מייח מוחזקותמן.
)
י"6:דם  orbממססמח נכפין וכו' .ורן הו 6כ6ס"עסי' כ' ס" 1ובי"ד ס" רמ"ג (ענין מיאסדכג'ס6מיוח
חמכ((מינקם
ע"ס"6 .כ גטם:ס"סס סג"( מומזקק סתת" מוסרח מסנקסט"י ס5עיס .מחמק ס6מיוחויש
הכירו .כמו מוחוקח סימוק סדים מחמת עומס .וזס דגר מסיט 0כסעס סס(יכ' (6ח'וחיס .סוי חזקם
נמורס .ועיין ח"מלסימן  SNJOס"קיו"ד31 .פרס כמפמטוח כ( ססוסקיסהלנימוקפדים( 5"6מוקםנסורס.
ם(6סיו  ct~rtnמלסרס רק נריעוח3 6ע(מ6סני (ס1ני6ס נוגוילח מינקת מבירד .ורק סמק סונר דוריך
6כ(
ג' מעמים6 .ך (16י 117ק6
י
0063סמסכעכסר סה:ג!ייק:ס'5רעייך!?ני(ססמלז?קו(סי06ס(מnמaזlקoתכמכי(ג(קססנוירסכנ0י(מוקמינדקמתעימקברי6רוסנ.
י עכ"ס
נריעות( 6כד6 .ךוודוי
וכ"מ  rirotnsב"קד' ך"נע"ג נד"סו(6יסמרגו וע"כ מג"ד כלכס ווסמכחס  OtD5P1מעידין טניס 0ג:נסס
5כ(( 6מי,ת'ס ופין מינוקכין סוהיק? מהמח עגמתוצין מממח  .o1Pllnhלק סססרס 0גוכ( (ומר 3יגיסס.
דכמזקס מחמח ט5מס כחסור כוס סעד"ן ( 63 6ס6יסוריכונס (ומר קים (' כרכיכימגינו ho)llpגיןסס"ו
וסיפח הי"דס" ק' כדיגי תו(עיסט"6 :מנסכגידין דידן6ין אריך (כ( זסכי סוס 3oprnנ"ס.ועודמחרה.
דים(מי
ק3ין ס5ימוק סנוכל 3סוסקיס (נ"ך .דלג :סטעס ד(6מסגי 6חר מיחת
6 .ין (סרפ כמ"פ
כ
י(6נזריגן מח6ט6(1
עד
סכ
סר"6ס כמכעס דגזרי:ן 6סו ( 6גם3ע? מ"ג גזריגן 6סו ( 6כמקס דסר"6ם גוסיס כח
מח .וע"כג'( סססרס דכד3רסנוף ססיהל חקי בו זכמס י65ח מכף מיגקח  6( 06כמיחח סכןי6ו 6ין
סמוור .וטעמך דמ,רס (6כעי bn)Dיודעים .ע"כ
(טעות6 .ך כתפס  bnSDסוסות נוסרהיי:יגן
%
ם
נוריגן ג0כעס 6טו ( 6גםכעס ו3דכליס 1(6
י קשית סמסרט" 6ע( סחוססוח כד"ס 61ל"גD~D .סיטנ.
 )"hrכנמקה סנן דגל 6חר ) rhtitoמכ((D(Jוr
ינ
iקpח~כי חכמים  bSחקג6( 1סס 0נמקססחנטרך (חח כגס
(סיקס במוקדם כי ( 6מ65ג 1ככ( ססיסקיס (ומר סחתן כגס (מגיקס תמאסכי 6ין סחיוכ מוט!עסיסכ"6
ע 5סיולסיסוסיס-מוהרת 53מקס (כד ~3 o)thכ(( מיגקת תכירו tor1 .סטעס נ"כ סן 6סגרינו נבי נימוק
שתחן כגס (מיגקתס"סיסיםפתי חקגו' נונל יקמלו דססיתל סו 6מטוס גחיגח סחינ,ק יכ"ך (מנון "ח1
ך (מגזל 6סו ( 6למקס .מלחל
 6%למקס כמונכי מכועס""1כ (סי זס דנימוק (גד סו 6ססיחר6(1 .טיי
ן סיחר 6מר לח(וח 3ו
כיני
(1 .כ16לס ק0ס מ"ט 6 cpnSחר מיחת נערס ( 6מסג' ס(6 6יגס נכ(( מיגקת
המנזל 5 6( 1;6קקס ( 6ס"ך כמו 6ט 6( 1מת6 .ךג"( זסגס ס6מח זיםסגי מיג' נמוק כמו סכחג סח"פ
?tffobסי'י"נ .ס6חד ם(עסו ע"י ס6סס מממס פ( 6סגיקס 1מ 1רנגעס דדיס גמ,קיס .כמופמו,גרבנ"י
לע(
כגק
י לכדי סח(סמה והיסק * ותנכש
" 6מן  nD'Dנע(ס סכ(  O~bמטפס כי
לשה יפ(,:וי לסכ~
ידרפ

י6

י6
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גזיות מכמיש .כמו טכחכ ilhloמיהר" , hl17hD :והנימוקהסגי סלטססכידי ממיס .וכמו סכחכ הגחון
סג"( 7 h')hהל"6ם .וע"ז6ין (~מר סכ( 6סה תעסהכן nhr)t .גליךעיון מ"ט ד6ס נמקה 6מל מזח
בטקס ( 6חנם.6יכ' סטעמיס (חסיעי ממס( .גזור  (lDbנמקה S"hכמו ד(6נוריגן 6טו ( 6מח.
ונס (16י גס כ( 6סס תעמסכן (6סייך hSb .ט( כרמך קליך
"(ומר ד5ימוקכנימוק מימ(ף .ולסלען כידי
סמיס 6ט1כידי 6דס .ומסוס הכיים (ומר הטעם ד( 6ס;,ירו הרק"ם וסקר סומקים גס סגר 6וגסי 0הכסס
גידי סמים(ונרי סמפרסיס דנמיק :וססיקק סמ(כ כידיסמים הוי (הו(מימר גס ס6ר o1D)lhנידי סגניך
סמעכניס 6ח ההנקה  1"6דנמיקה ופסיקת הה(נ קינו לסוך  6(6מסוס  tDl)nhכסקל עמקה כידי"ד 0ודוקק
דהו לס"ד"הקופי  6(1ס6ל 6וגסיס .י( 65גו כסקר  atc)lbגס 6חל סיחתנענה(;היליס; 06 .ן כגיךוןהנו
ה ע(ידימוקי ומ6:ונ מסלון נסר הדדים .הדכל ה( 1ידוע ומעולסם .ומהמח זס'נ6ה מ;(( מינקח
סגחהוהע
והסגי מטסות ( 6סייך כוה ( 6מכוש  telinbדסו 6רכל סג'כר ססיתר (עין כ(  6(1סכ(  o~bחעםק ;ן
י (מתירס ו(( 6כדוח עוד גוילה מרסס (הממירטניס .ועוד כה
ע"כ olpn
עקה העיגון
ה 6למי וזה
ס(יסי6סיןהגסלס(ימחסידיכחסונתככמסויהל"ס מרווטריידנוכורג סף (" 6תקעיתרותיו (התיל 6סס סמ(כס"
(סמו6 .כ( מכ( מקוס גר6ה ד6יחח 6ד6סריך (6חגסנ .6נס  06גומר דגיגו דומס (נימוק דדים דהי6
כ  t)shסכי הי 6מוחלת .וה 61מטעםכיוןדגדגהכזה (מינקתמוג
ודקי גקל6ת מעקתמגיליכיוןסיס (המ"
 .וככל הפקיעה 6ה ע5מה מגזילת מכמיס ס6מרו (6יס 6מיגקת מגירו ורקזים
6ין גקל6ח מיגקח מגירו
י ( 6גורינן (,סוס למקופי  ctrn 6(1ס6
 11DhSסמ 6תחוור המיגקח ומסוס חקגח הוגד וכשסור זה
י
ו
ד
ו
ו
תורס 6נ(
דוקק מה ססי 6גוירת מהמיסעימהגזרינן ככס( תורס  16עסו מיזוק יותר
6הטי1כלס6ןס6.יכסיור הו 6רק ממסח החמם והיל ליגהיכווה (הניק מחמת םמ(כ סוס קרסי (6סימיכךסיכוהלמקופי.
'61ן מקוס (חמס סמ6חיהיר המיגקחכי מה.יפסיר  16מהירוימ cbחיהרר טכ"( מרט"כ .והגה תורףדכרי
6סייך גרסה  11ממס 6מ3ופי 6כ( מה מממפו מכמיש ס(6
מוסר"ס7יוק 6מצגי החקנה מסו"ףי(
"
חק(ס(וזז rbדוקק ) osbסיכת סוגד (יהגוח ממגסנוריגן  6( SJhכ6סה ספן סופד יכו( (יהנוח ממגב
יכ.
ע"כגע5ס 6מג' (6סה סלינה יכלה (הניקסחוני6 6ח ט5מה מכ(( מיגקח כמה סתתן סוגד (מינקת חס"ך
עסיסכי  06החסן מסוס תקנתהונד וגה (י; 6הקנה הונד .ו(;"ולה דנל'ו סוחרים כ( הפוסקיםוה(
"5רי;יס
מ
י הכע( (1ךכריו 6ף ננחר מיהח הכע( סייך חקגס  11סתתן כגס(מיגקת .וסוכ ימוסו (קקגת
נימוקכחי
(מ
הוזךשיון ך'6גה 'כ( (1הגיק6 .ך כסמקה נירי ( h1'h 076מימם ס;( 6סה חעסהכן (הג
"יק דזיסוגיחן
ך כגחגק ננה
נגה(מיגקת6 .כ( כ5מקסניר סוויפ סהחסמ סו 6ממוססימוקבגימיק
11ה6ין סיי
יר המירוקדנין opnlכידי 6דס(5מקהכינימיסממ(יףס.סמוי כסנירס6סנהך"6ם.
5מיגקח(.פי"ד6 .ך כקמת מקו
ד(הנורסיס  !6ססכרס 6ו  /tDOסססק מנכס SDפי מינה  16ססכרס מינקח וכוה ;עמס כמקס""; נמקת
י כטקס .וסכרם מעקח זעירי נ5ימוקכירי 6ךס
כירי סמיס (6גיירי כסכרה מינקח ע"כנעיגן דווקאכמי
גוס ( 6מהגי 6מר מוח נענה מסוס סכ( 6סס חעסהכן6 .כ( (הגורסים וסכרה ( 1מיגקת6זי 6ין גוקור
(מנק כסחי ומיקות .ורק נ5מקהניסי 6דס (כזמיירי הרק"ם ורכותם קל
ף ססכרס (ו מיגקח
6פ4מר"המר"6ס"
ר מיחה נענה ;"61 .ממ"ג
ט ;"6נחיי כעלס 6כ( כבמקסכידי סמיס  16מוהר כמכרס מיגקח
"י
רעונכון (כ' סגירס16ח .ס5מקהכידי סמיס מאחר דניכם גוירס סכ( 6קס חעסה;ן (,ותרח כסכרה(ומיגקת
ז( 6למרען סמ 6ממזור מסוסדקיכם כה תקנח סוגד .וע"כ ערס סיע1נה ממוהל"ס פחתן
;,כגס 3מינקח ק6י
opn~bכידי סמיס נ"כ.וכ"מכנ"ר סכין סוס גדטר  telinhותקנחהוגד ('כ 6מב"ססח( ,סיחענה ננססס
סחתן כגה (מיגקח וסמיגקתת"נ(
כקכ!ס נמורס (הניק  D"D b'~e rhtמהיחל ס( מהל"ס .נס גראס
ל~
ה'
(ח"ד מוהל"ס נליך (סרס מ"מSD
 6( 1גטנעה דווקא כ6סההיקוי (הגיק כענמס
ס"ס דנזליגן גסנעה
ט
"
" וסך מבסו כס מסוס קמפוסי מקמר סר16י (כ(1( 6ז הקזה כהמם ו6 .:
,כ( כבססס"יגס
סת
המינק
לכבםוחימהוור(הגיק כ(( יוכ( ) hbתנכס (עד זה וודאי (6דיבר הרח"םכ,
( זד(מח חמזור 5גזריגן כגסכעה
(
"כרסה הזרחס6יגסראוי ;(((הגיקים (עסות נכהעוד חקנה סמוע'(עפ"יהדין(הו5י6ס
וכ
6טו ( 6גסנעה וע"
חקנה סכועה המוזכר כהר""ס התועי( כמקוה הוה .מס סטינו מועי 3נתסס
מכ(( מ
.
.ינעק"תכמ;ניסרחועסההיינ
י הלת סחי חקגוח  1(6סחתן נגה (מיגקת והמיגקח חקכ( ע( עומס כקנוס
"מר
חה תמוול גה o
~nתסכע המיגקת כ"ז ס( 6תמוגר עד ;עז מזדם גלחה (פעלן סעותלתהרסס
hס
ונ
גמול
י
"
ע
"61 .ך סחסוכוח כזה העדן רמכ:מגייס6 .ין לאוזי ) TltDע"ד  6( 06סיסכיס עמדי עוד
(O
סt
(הגסס s
' מרכגיס מוכהקיס 6סל הור6ת 0כקזוסס  161האסה  'cDlhnמוחלת (הים( 6כ( נכרדיחי5ני'ן וסקוס (כ(
"
' Sh~tס( 6יכ 161נגוחיהן (סלמותכ"ל :הכ"ד הק' מיוס ננוהור"ם לס"ס מונס כטו"ב ונ6סס6ן .ומתכהי
(קיקומוסטיסימקרו הב"ר העמק  06כרכריהסו,6ין ו(קכ( עדות מ:רוס6יס סטסקי כרסו6תס61 .הר כך
יאחודכאי(6מדמנדקי סורחם וכמסכימוע(זה ימסרו החרה (6ססהעיכס:
'שאלה גבננתי מ13מדי תולה  p"p1ס6רידעגקי ע( מה ם'6רע גקה(תס  1nhDמחופני עירס נגהביתוכנע
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