מפר

שאלות ותשובות

אלףלך שלמה

אלף ומאתים שחת ע 5ר' חלקי ש"ע שהשיב להלכה למעשה בפלפול
אנג'ז חרב הגאון האמתי רבן ומאורן ש 5ישראל קדוש עליון

קפי

מק שלמהקלונר זצ"ל מבשדי

מהשומא היקרות והנפלאות ההן אשר כל רואיהן יתנו תעודתםכי
ד
ע
18ח  ruanהעברים היו ספחרות ומפורדות בכל חיבוריו הרבים והעצומים שקמתי ונתעוררתי
אני נכדו בשמו שלמה קלובריהעריכן להעתיקן ולהוציאן לאור עולם.
התוצאה ונדפסה בלבוב בשנת עת"ר ספה תמה כולה גם יד המלחמה היתה בה לרעה
5כן התעוררנו מחדש להחזיר עטרה ליושנה להוציא לאור את כל הד' חלקים על ארבעה ש"ע אשר
כפ* משספות החדשותיכיל האמיש אלפיים שו"ת תחת האלף ומאתיםוחיקנום לארבעה חלקיהן
עוד לא בא כבושט

חלק ראשת
כולל

ארבע מאות שו"ת עלאיה

איקינים רבים והוספות חדשות ויקרות .והתוצאה השני' הלז היאהעקריים
במ 5שקום שנפצא גובג.בזח ( )4הוא חוסנה חדשת ~p'1te
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מכתב למוצאהראשונה

מהרבהנאון המובהק מאוה"נמו"ה אברהםבנימיןשליט"א..

ס"ס סנכיר מוס"רומלכמה
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הקדמה לתוצאה הראיה.

נכר המחבר ,לכבוד זקנו מדבר.

אלה דברי בעל המו"ל
.
ב
נ
ל
באורך רב כאשר ראו עיניהם באלו שכנרהוכרעו
נזה .תהמיעלי נטש' כהטות ימס רגשי
לאל'יוצר בל אשר ה" במעחיויעזור לי ע"פ הוצאאין קץלעיניו ולגדלוואין סוף לרוחב
ברוב חסדו להוציא לאור נאור החיים עור גרעין טדתואכן אל יתמו עלrD~nוטבטחי אשימה באלה
אחר מאוסמי הטון תבואות שדה התורה והחנטה המעייניםהנאטניםני אחרדועבתנהןיאעלעגליצדק
אשר צברכחילהים סרזקניהגאוןרבינו ז"ל אשר ינר5וני במל מלאנתיזאת האטתוצדק.הסכתהטמע
עליו ועל ה'בוריו טתאימים ההרוזים בשהי"חגנוכת ה
 ,זאת רא נוכל כהד ני לראבתנו זה יסים
כל עשתתא מנהלות נל'חשבונות תל שרעפים תל
הרהורים נלאו לתת בו שיעורים .והנה לני יאסר
לי בי רבים אשריניתו על שם הספר הלז ובבחינת
תבניתו החיצתי-יקנלוהו נהרג31ית שונות והזרע
סניהם יגידון אותא תמהונם שם רבינו ז"ל ומחבי
ספריו שלא קדמוהויציר אדטה מעולם אשר אזנם
לקחה שמץ טנהו יתארו נדטיונם כי ספר היוצא
טטנבש הדפוס הנושא את שםטחביו רבנו הגה"ק
דל וטה גם תשונא לשאלי רנר ה' זו הלכה
אשר זה דרכו נקודש ה" להשיב לאלפס ולרבבחת
אצלול נעומקא דדינא לברר הלנה ברורה נשלמה

כביבים אשרקרן התורה ירדה עשר מעלזתאחורנית
מעת עלה האויב על מנצרי בת יהודה הרם נל
נאהע יעקב זקני התורה משער שבתו נחורים
טנגינתם גם המדה הטובה והיקרה אשר התנאת
בה בני עמנו לרכוש לו כל איש אוצר ספרי
רכננו גנוננו טרור דור כאשר היתה נימים
הראשנים כמעט אבד זכרה ומכרטיס מונסים
המה בתוכנו בני על" אלה אשר מחדרי טשניהעם
יאצילו גס לכבוד תמ"ק דרשו נא טטו"ס ושסעו
רינתם איך ספרי טאורינו אשר ה" לנס עמים
אק
האירו סני תגל בחיבוריהם מתחים בקרןזוטי
שחול

הקרמה לתוצאה הראשנה

שמלמין חוש מין מנקשבאיןוכווןלראשתים מאמנים שערי ציץחטצינים נהלנה יטצאו בד
וגם לאחרונים ורונס טאחב"י אשר לא השם אלוה דנר חפץ וראוים דברי הספרהיקר הזה לההפשפ4
הכטה ורוח אלהים טרחפת על פניהם הזורת נין כל השי דת תוה"קכי רב טוב חרש ועטון
חנטם גאתנו !"ל אהובה בעיניהם ער למאד צפון נקרבו וררהמים הם לכל חפצי בני האדם
ימצאו רק לגנון להאציל קרן זוית בהיכתם כולם דברי אלהיספיקולטדי להצדץ פעלי ברבע
כטחלקהז קפנות עבורספרי קדשעו חיותרנחוצים הספר הנוכחיהן מפאת תכתתוהכניטי שש סאב?
אסתת טשפטנו !ה ראינובנלויעינים באיש אשר שדת יקרכן הפלאתן על  reחו"חהי"ד לנד
הגישו לפניוחינור גדול טנאון עולם אשרננבודו וה! מפאתתבניתו החיציי ובציפייתי אצפה ני
התיסר ולשמו ולזכרו האא נפשו תאלץ לרהאו הסבינ'ם סנרלאשיוינירוכותתי הרצו" ומגסתי
מאפס טקום לו בתיבתך תסתת מרל ומצב ספרי העזה להפיץאורתורתרגינו ז"לע"פ תנלינשו
י עת עמדתי לי את טנחתם תשה על אשר העשרתי ספרן?
חכטנו טאורנו ז"ל עטרה לנגדעינ
על הפרק המקלתי נסאגי סשפפ אם להדפיס תלסורגו בהספר האלף לך שלמה וטרבימ
איזה חינור סטרןרנינו !"ל או לחדול טוה אחרי יהח להגשאתנרכתה'בבתיהם,וקנצילמיליסאת
אשר הקדשתיעתיתפי לסטנה הנשגבה אשר אשרהחילהזי להורהו ולברך לאלהפוכ אשרעזרנ*
על 4ירוצון וינתנו סרעסי לבבי להפיץ תורה עד בה מפי פרושא השטש %ף אלהי אנותי
בוכטה בישראללהגדילה ולהאדירה קרנתי אל תפלתיכי ידו הרחבה התסכני לבצע טעשי נרהב
 rנל רק פאר והדר להוצש לאורגם החלקעלארו"ז והף4
הטלאנה ונחרתי טהטק אוצרי "m
או4ו4
השיכויס אשר עליכם לקהת גי יהדרו מניטה אשר נופל הא מנמלק הה ריההץי
ם
בין החרדים על דבר ה' באין דילדל וטנל אלה כגאש אלף לטפה נם החישר אהמר דרבי
נועזי פשפפ הבנורה להחינהי הנוכחי וכללתי למזרשאק כללים יקרש בש"פ ופוסקים אשר ות
בדגה לנשד תמ"ק ולכבלם
איסוזו הנפלא בכמהו טעה ובאסת נוכל לוסל רנא בשנשעבדתי
וד רבעו הנאק רקדחמ דע4
עליו ראה זה חדש ואשכיהתועליים הרבתן אעזר דונ" וסיקר" שננ
סבתו לנו הספר הזה איש לפורפן רק זאת נאסר זכותויעמוד לנו לדורדורים .אטד הכףח העם
הוא לכל איש אשר נשם ישראל ים מ לסדר נלפריו קורש הלולים  '8לפבש4
כי נסעם הנראי
עתיר לפ"ר אופפריק4
ינונה דבר השוה לכל נפש ונם נרגלי ישראל
סררהגאוןבגוהראשבקומונר שליפ"

יא

ים

'

רבביםאחדים לתוצאההשניי מאתריב המעריךוהממריץ

נם

י שלמה,הלי עשרים עגה אשר
אלהיננ
זיכני ה' להוציא לאור עמם על הוצאותי

את הספר

לף שלמה שש צאות תשובות

האלףת"ל לא שגיתי אז נרואה חית
על או"ח תמד

אשר חזיתי נרוח מבונתי לא נמל צרור ארצה
תהי אךיצא יצא המסר סטככש הרפוס סיר מצא
לו מהלכים בקרב כל הוגי דת אל באין הבדל
גין רבני גדולי ואדירי התורה יושבים על טד'ן
ובין יתר חכטי ישראל תופשי התורה אשר לא
השם אלחו חכמה ורוח אלהים מרחפת על פניהם
כאשר באסת הוא דבר השוה לכל נפש ודרושים
הס לגל חפציהם וכארא יטצא בו טאויי נמשו
ומה נם טגברא רנא דאתטחיברבינו הפוסק הגד%
בעולם אשר כל הטעלא הגדולא של קדסתינו
ג

.

של רננינר

דלורביקנויצוגדרוםל'הנהפאלחאראתיןם הכליךלנס
יתהלך נלחכה
ומא
עמ
ל
יתירה בו התלכדו %א התפרדוני מעם עלענין
קל בלי סקור בשיםהניףידו בעש רוחו וחיבר
קתמרס נד %ורחבידים עד אשר ה" לספר שלם
נטו הספר -סגתי אוץ ישתלש אמא .טעה?
רממוך,ינ אשרגדמי דוחהביעו השתוטטהז רוהר
לרוהב לבו הפהור ופעם נשק חמר טאמ אשר
השנולריטהכיירהיבהדיבור לטאורהזהילהיסקי
אחת
כי סקר כל תטצית
האמתיו"
הש"סנוקהופדותסקיםבטק
שהניגש
ובסלים טועטש בא אל
טשפפו אם לשבםאו לחטך כסו קדטגעוהגאליים
ר שרירא ור'האי סרט לנרזה ונם ג!ה הני84
את רשיולידיהשתוטמאו כאשריסושרטוה בתואשו
ת"ז

רברסאהלים לתשואה השניה

נ
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בןספריו הקרפטים נתקבלו נכל תסוגות ה"תי להפסיק נאמנם ונמשך גיטים הללו חזקו
צ"ומיפו לי האי* אשר עסק נתודאה עלי דבריהמיל הרבני הנכבר טויה נתן
ת"י.
ישרנ
ת הדפוס הממואר
"רגשתה נהסצת הספרכי התנתן בטכוו! כי נטע קראנשנבערגנ"י נעלבי
5א נשאר מפרי חנטי ה!טן ספרן דטרן ז"ל כי בק' בילגוריא אשר הוא גם הוא הטדפיס את
5כל סי אשרהושיט את האו"ש לקעתו וכאשר הספר "ונחרת בהיים" וכטעט נלי כ11ן נעתרתי
שתה וקראבו שתים ושלש דלתא סיד התיר לרנריו וטמרתי לו את הוכההלחלום'ן לקנין עולם
צרור בססו דבילם כפי אשר השית עליו גם מהספרשיאלףלך שלמה"עם נטה הוספות חדשה
נצא בחזירתו בנטה עירה חכטי לב אשר כנר .שתתיקחת תמה תסהתקונים כי בדפוס הראשון
"ת שמר על לווינם הספר האל"ש אך הכל חלף עשו נו הרנה קטשונים עד שנמעט כטה תשלהב
נטול אפ" סרת שבהיכל בי הלק נדגל מהם בלתי מובנים ה" וה"לי ענודה ויגיעה רבה עד
נלקח לטדינת רוסיאונימי הטלחטה נאבדו מתקו אשר טלאתי את כל החסרים טן הכת'"ק אשר
ושרע ואבדתי גל הסמק הרג אשר שקעתי נידי אשר עתה עגל ליטר עליו כי הוא ספר
כל חשובה
גהרפסתו נם בארץ טמרי יד המלחסה והמהפכה שרם
חרשהבהלצינתשיוסכוחכסברוןקטןפרעלומןעןוש
צכ
ה
ירבין החרשא
"' raבם לרעה עד ני רק זעיר שם נשאר
שמדינתנו.ורנהננשואלירביםוכן שלסים להרסיס להישנאועורירינפוי'אי"הגקיבהיטיח להוציא
עור הפעם את האל"ש ומתהלה סרבתי גרבר לאור גם את החלק ע 5אהע"זוחים ושטה יראו
רען ני נודע לי דרכו וטבעו של אא"ז ז"ל ני נפלאות אשר לא ה"עדהיום הוה,ווולינסאישים
שעולם לא הסנים להרפש הישנות טחדש רק אקרא קחו את הטמטון היקר הקז להניח ברכה
יהדסיס החרשה מתחלתי לסדר ולהדפיס את אל תוך בתיכם ולא יסחט
האשיש טעל
nת
שטפר "ונהרת בחים" ששה הלקים שףת על אףה שלחננם ובפרטביפי השבתו
~eeוביטים הפונים
2פלפו5עצום ויקראשי הטה טמש יה'דים.בסינס ובזכות זה ,נותא רמרן רבינו שבגולה ז"ל יעטור
שאשף תהינהעינ
 .הקה-א כאשר 'צא לאורעולם לנו
ולנצת נצחים .א"ר הכמה היום כ"פ
תמו! התרצ"א לפ"קוינה.
44ישה אך רבהץ טחשנהץ בלב איש כי נאלץ
הק' שלמה נהגאון מדה-א"בק15נרמבראר.

יעד

פתיחה.

אבי זולת זהגלי הדברים אין עבחוית'כין

8ן א בקייש יבינו בראש ספריו
בדגר אנדה גם ז
ך בעקבותיו דהדיבור הוי מבעויוכל לדבר גפיו אף דברים
אס"יני
יהבת
יש
חו
רש
י*יזה'מאמריםיקרים ,אשרישמחו כל אחרים דברי חול והבאי אנל השמים ואינךכשן
יבבות
דבאמת אין להם פהידבר שום דבר רק לפנת
נפש בצוף יערת דבשם:

דיגי

שי

ן תהלים (קי"ס) השמים מספרים וכף
4ם4נילכהדב

אר"י בשם רשב"5מישאיןיויאש

יו

בפצי הבריות יש רא* בפני הקב"ה שנאמר
וראש עפרות תב5היםאין5ועיניםבפגיהבריות
חיש לו בפני הקב"ה הים ראה וינוס הארץאין
אזניםבפניהבריותויש להלפני הקב"ה ארץ
חורץשמעי דבר ה' וצף השמים וכו'יש להםפה
לפני הקב"השנאמר השמיםטספרים .נראהכוונתו
דהויכפלעשון השמים כספרים כבוד אל ומעשה
ידיו מגיד הרקיע ותרתי למ"ל ולזה מפרש כך
ושבח שלו ית'
כווצה באדם אם מדבראיז
מהלי
באחתהה
שמספר שבהוית'
ציןכחשב
רק

יה

חייוי

ית' יש להם פה א"כ גוף הסיפור שלהם מה שהט
מספרים זה עצמו הוי כבודו שהריאין להם פה
על דבריםאחרים רק לפניו ית' א"כ גוף הסיפור
הוי כבודו ית' ונם חוז מזה הם מגידים נאמת
הלולו ושבחוית' והוי ההילול שלהם בתרתי וז"ש
השמים מספרים מה שהשמים יכולין לספר איזה
דגרים זה עצמו הוי כבוד אל וגם ומעשהידיו
מה שמרבה להטיב עם הכל מגיד הרקיע והוי
ההילולבכפלייםולכךהביא הילקוט מאמרזהדיש
שאין להם פה ולפני הקב"ה יש להם פה ואלו
גוף הסיפור שלהם הוי כבודו ית' .והנהיפ-ד
הילקוט הנ"ל א"ש מה שהקשה העקרים על
הרמב"ם

8
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הרמב"ם שכתב הוכחה ממציאת השם דאס ראינו
יברהנעשהמורכבמב'דבריםכגון מאכל הכרגיגע
הנעשה מחומץ ודבש וראינו שיש דבש בפ"ע אז
ידוע שבהכרח להיות נמצא גם השני לבדוהיינו
חומץ וכמו כן הוי בעסק העולם שרוב הבריאה
יש שהםמניעים אחרים ומתנועעים מאחרים כמו
עולם המיאכים הם מתנונעים ממנוית' ומניעים
לעולם הגלגלים ועולם הגלגלים מתנונעיםמעוים
המלאכים ומניעים לעולם השפל חזה וא"כ יש
מורכג משניהם להיות מגיע ומתנוגע וגסצא גם
מתמנע לבד כמו
הזה ובפרט הארץ
העתםוה
פימכח זה הוי הכרח
שכ
א"
שיש
ואינומניע
ימין הנמצא בפ"עשיהי' רקמניע ולא
נך
וו
נפ
תי
מה
ורישל
מתנונע מאחר והיינו הוא ית' כן תוכן דברי
הרסב"ם והקשה עליו הרב בעל העקרים שהרי
חוינן שהאדם הוא משכבחי מדברוישחישאינו
מדבר כגון כל הבהמות ובע"ח וא-כ אעפ"כ לא
נמצא שיההמי שידבר(אינו בעלחיעי"ש והנה
ן ליעקב ועתה
עמא דרכוידאה לפרש מ"שיב
חלך הלכתכי נכסף נכספת לבית אביך למה
ננגח את אלהי ולכאורה מהשייכותזה לזה ומה
עמן הקדמה זו לכאן ובי בלא זה לא הי' יכול
?שאול למה גנבת את אלהי אך י"ל דהנהענין
שערפים הי' שהיו מדברים וה" שואל בהט מה
שרוצה והם משיבין לו וכמ"ש ושואל בחרפים
אא"כ לפ"ז יש מדבר מה שאינו בע"ח דהתרפים
היו בע"ח והיו מדברים וא"כ זה ידע לבן
שיעקב לא גנבם להאמין בהם רק אמר אולי
גנבם יעקג כדי להוכיח מהם מציאת השם דכיון
שנמצא מדבר ואינוחי נשאר הוכחת הרמב"ם
אמיץ ותזק כיון שיש מורכב ויש מתמנע לבד
יש מניע לבד גםכן ולכך שאל לו לבן דבשימא
אם היית הולך למקום שהם הלושי אמשה
במציאת השם וצריכין הוכחה ולכך י"ל שפיר
דיקחת את התרפיםכדי להוכיח בזה על מציאת
השם ויכלתו ולכך טעןכיון דהלך הלכתכי נכסף
צבססתלביתאביך ושםהוי ראש האמונהומחזיקים
באמונת השםבלי הוכחה זו א"כ למה גנבת את
אלהי ושם א"צ בראיוה התרפים שהם מדברים
ומיהו י"ל כיון דמדברים רקע"י כישוףאין זה
הוכחה) אכן מהילקוט הנ"ל שכתב השמיםאיןלו
פה למטהויש להם פהלפני הקב"ה א"כשייך פה
ודיבור גם בשמים אף שאינו בע"ה וא"כ חזר

יא

ה(כהת הריב"ם ימקומו .ובזה א"ש גוףדהרי
הילקוט מ"ש השמים מספרים כבוד אל ואסו הפ
לבדן מספרים גבוד אל הלא ישראל יטלאכיפ
ושרפים הכל מספרים כבוד אלשך לפלאש א"ש
דדוקא הש
י
לאמים מספרים .כבוד אל דהיינודליל
השמים
מוכח על מציאות ית' כהוכחת

ה"

הרמב"ם די"ל האדם יוכיח שישחי מדבר ולא

נמצאמדגרואינוחיאךכיוןשיששמיםשמדברית
ומספרים ואינו בע"ח א"כ נמצא מדבר שאינו
בע"ח לכךהוי הוכחת הרמב"ם אלים סובא ולכך
אמר השמים מספרים ממנו.מוכח כבוד אל שיש
מניעואינו מתנונע וזיש אח"כ שאף ולא שמעש
מהם מ"מ יש להם פה ודיבור רק שאין אומר
ואיןדברים בלינשמע קולם שרק מהםאיןאומר
ואין דבריםיאו שאין להם כח הדיבורכיודאי
יש להם כח הדיבור רק שלא נשמע קולם למטח
אבל דיבור יש בהם ולכך בכח דיבורם נשסע
כבוד אל שישמניע ראשון כהוכחת הרמב"םוכזע
יובן מ"ש (בישעי' מ') ואל מי תדמיוני ואשוע
ישאתמררצוקדוש שאו מרום עיניכם כלומר שאלמי
לדמות אותי להוכחה עלמציאותי ואשוח
אהי' שוה לו ממשכי אם תרצו להשוות אותי
להוכחת הרמב"ם הנ"ל למורכבמשני דבריםויוד
נמצא מין אחד שבהכרחיה" נמצא גם השני גם
לדמיוןזה אשוה ולא תקשה לךמכחהדיבור שלא
נמצא מדבריאינו בע"ח שהרי שאו מרוםעיניכפ
ותראושישלוכח הדיבוראףשאינובע"חלכך גם
' דברי הילקוט ט"5,
להוכחה זו אני דומהית
אתה מוצאשישמי שאיןלו פה למטהויש פת
לפני הקב"היתכןהכונהע"ד מ"שהעקריםכמאטר
פרק שירה מה שמונה ומלך שכ"א אומר דאין
הכונה אמירה ממש שכ"א אומרכן בפהרק הכומר
שמטבע כל אחדיש להוכיח ממט צורך עבדכם
 .הבורא כמ"ש סלפנו מבהמות ארו ומעתןהשסית
יחכמנו וכן אמר לך אל נמלה עצל ראה דרכיה
וחכםויכךיהי' הכונה מ"ש כלב אומר וכדומת

יו

נלשון הש"ס שאמר זאת אומרת והכונה שממט
מוכח כך וכך והוי כאומר בפיו ולכך גום
מי
ו
ננ
השנהכן שסכלבר"כפיטבעוישיהוכיח ממ
מדה טובהיעבדות השםואוי כאלו כ"א אומרכן
בפיו וז"ש הילקוט כאן דפנה למילי דעלמא ח41
באמתאיןפה לשום נבראשאיזובע"ח אבל

י
דשמיאיתכןאףלבישאיטבע"חישי יעיל
ןפהשהויגפ
סמנו

רי
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עטל84
מטנו אתשרייקש ראיירידות השם זה שטדהש*ותמתיןבו שגפ מםחין
בט"ש שכ"א אומר וכיונ'ויודש רק לשמה ומעתהיובן דהנה קודםעושיי
ההקלהצריך
באמירה לו כמ"ש
ו פהימסהוישלו פה לפסוע נ'פסיעחץ כאדם הנינש לדברלפני המלך
י
אתה מוצא שיש שאין
יפני הקב"הכישרלפניו כביכ %נחשב כישי
ו ובמדרש '8הגשהנשהיתפלהשנאמרוינשאברהם

ח ממנו ראה לעבדות השם
מה כיון שאפשרייק

היינו אמירהדייי'.
הרמב"ם שכוונתוכך שמהn~vwמורכבוישמין
אחדלבדויתחייב'שיה"מיןהשנינמילבדושיה"
ןהשני לבדוואין לו
י
ויחוס בשום צד בתורתמי
שוםיחוס למין האחרולכךגם בכחהדיבורשיש
הי מדבר ונמצאבע"חואינותדברואםשהייואינו
היים בעצםכי האדם נקראהי אבל הבהמהאין
חיי'חיים רק על צד הדמיון נחשבכתי כסוכן
 ma1א"ש דברינו בישוב

נמצא להיפוך שיש שאין בע"חויש לויחוס אל
הדיבורכי סהשניכר מכ"א מבעוומין שאפשר
ליקח ממנו למוד מדה טובה היינו אמירה שלו
יש לויחוס אל השם הדיבור וכמ"ש העקרים
שזההויאסירה זכמ"ובילקוטיחרו בפסוקויאסר

למשה כהב קשח הרי הכתג נהשג כדיבור
מוכח דר6יזה נחשבכדיבור ולכךה"נ
יי
וב
כח מהם מדה טובה נחיב כדיבור ואף
קו
סמ
פוש
מה
שאינו דיבור ממש ס"מ שוה למין השניכי גם
היי בהסותאינןחיים ממש ושוב זה כנגד זה
ולכך בו *תד'כיון שארץ מתנונע ואינו מניע
ת כמו בן דמיון השני שוה לו
צריךיהיו
שיהח מניע ממש ולא מתנונע כללכי בדמיון
מי אהד מוכרח להיות השנעוהבן:
נ) ב:רכדת "8ק אריב*ח משום ראב"י העומד
בתפלה צריך שיכוין את רגליו
שנאמד ורגליהם ישרה .נראה הכונה עפמ"ש
הרבהעקרים ר
י' פ"ק עה"פברכוה'מלאכיו
מאמר
נג
דברודהיינו
גבורי כח עושי דברו לשמוע
יית שכר כע"מ
ול
קכ
שהסלאבים חין עושיט לשוםבת
יקבל פרס רק לעשות רצונוית' מה שהוא מצוה
ם עמל.פ רק זה
יבם ודש דברו ולאיש
ם מאמרו
הכייתעשיישתוםשיישטוע בקול דברויקיי
ית' שהוא גזרכןעיי"שופרשתיבזה מכבר מאמר
 vemבשעה שאסרו ישראל נעשה ונשמע אמר
הקב"ה  *6ניקה רז זה לבני לשון שמה-ש
3החתמשין בו שנאמר עושי דברו והדרישמוע
וכתבנו דהכונה כנ"ל שישראל אמרו נעשה ותוכן
עשחתנו לא יהי' עמל"פ רק מכח ונשמעיקיים
פקודיוית' ולכך אמר מי גילה רז זה לבני לשון

ציי

ויאמר לפ"זהנה אם האדםמכוין בתפלתו עמל"פ
אין תפלתו שוהדאין תאות האדם וצרכו שוה
פעם מתאוה ופעםידבר אחר אםמכוין
בתפלתו רק לעבודאותוית' לשמו בלי שוםפניה
אזהוי תפלתו שוהתסיד לתגלית אחד ודשעיד
המליצה העומד בתכלה צריך שיכוין אתרגליו
שרנליו.הניגשותלתפלהיכויןשיהיותטידלתכלית
אחד להם בשוה והייוכיון דכתיב ורבליהם רנל
ישרהדהמלאכיאיןמכוונ"לשוטתכליתרקיעשו'
רצון קונסהוי להם ר%ישרהשתמיד הף קרבת*
לעבוד השם בשוהוכיוןוצריכיןישראל מהדסות
ימה-ש כמאמר מי נילה רז זה וכו' כמו כן
בתפלהיכוונו לבם כסה"שולכךאטרצריךשיכוין
אתרגליו.וזה צחנתחז"ל עוד באסרםכ9הקובע
טקום להפלתואלקיאברהםבעזרו ששמתאוטריפ
אברהם.
עליוהי חסידהי עניוטתיטידיו

יזה

אבי

של
אבינו דהנה רמו קבישות מקום בחוס
ימרמועל

קביעות מחשבתותמיד יואלית אחד
ר
ה" מכוין 3ל פעם לשם תכלית אח ה"
בפועלמתפיל כל 8עם במק"א אבל אם תכהן
בתפלתותמיד לש"ש גםבפועל טקוםתמיד
במקום אחדכי זה הףרמז לזה ולכך אמר
הקובע מקום יתפלחו אלקי אברהם בעזרו פוגש
הוא לא התכוין עמל"פ כמ"ש בעל הפיאה
בחגיגהגגי הקהלהנשיםוכר טף למהל
ד"
באמישןאחכו
ייליחן שכר למביאיהן ואמר נבי ליתן
ב
שכרימביאיהן בטדרש אסריך אברהם אבינו
שראב"עיצא מחלציך דהייה שנם אברהם לא ה"
עובד עמל"פ רק לעשותרצון הבורא כמ"שלמען
אשר יצוה וכו' למען הביא ה' ע? אברהם את
אשרדיברעליו עיששובהי' כתבתעוד דמעקדה
נמי מוכח שיא כיוון עמל"פ דאיזה שכר
עבור שחיטת ב %הרי הכל
יקי
ה אברהם
הוי כלא נגד בס כמו שאמר הקב"ה שכרך
הרבה מאד אמר מה תתןלי ואנכיהויךערירי
א"כ לא החשיב  93העוה"ב והעוה'ז נגדבניפ
ואיך אח"כ רצהישחוטבנועבור שכרובע"כעשת
זה רק לעשות רצונו ית' ולכך אמר לו עושו
ל 5רס וה411
ידעתי כי ירא אלקים אתה ולאיקב
העושה
ולכך אפ'

Ja$

קיבע

יקבי

יו

כי
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העושה שלא עסליש זה הוי מדת"סיד שעושה
לפנים משית הדיןכי מן הדק מוזיר לעשות כך
עמל"ם שהרי התורהיעדהכן במהפעמים ואמרו כלוםואיך יבקש שכרכי
ל ולבך כלהקובע מקום
האומר סלע  11לצדקה ע"משיח"בני הרי זה להפלתוומורהתוכןמעשיועל כוונתוכי מחשבהו
שדיק גמור א"כ מוכה דצדיקהוי העובד עמל"פ ניכרתמתוךמעשיוכיכוון רק לכונה אחת לשם
אבלאינו נקרא חסיד אבל העובד שלא עמל-פ שמים לעשות רצונו ולא לקבל שכר לכך כשפת
יעניו מהלמידיו של א"א
נקראחסידוכןהוי בזה מדתעגיו שדומה בנפשו אומריםעליוהיחסידה
שאינו עושה כלום ואין מגיע לו שום ,שכר שגסהואלאכווןעמל"פרקלעשותרצונוית'וא"ש
וכדמצינו במשה שנאמר ואתחנן וביקשרק מתנת ונכון בעזה"י יהא רעוא שנה" נאה דורוונאה
וכף:
חנם כמשאחז"ל והיינו מכח ענוה שבו כמ"ש מקיים לעשות כן ויהי נועם ה'עליי

י
והאיש משה עניו מאד ומדתהענוהתביאליד
שדומה בנפשו שהוא אינו כלום מעשיו
ואין

השממית

שכוייעמא.וחנהשהיתי בזהדאיתיבמשי"מ
פ"ר מאיסורי מזבח הלכה
בח"ב חלק חחמסי'
י"ג שהביא דברי
יי' חיובאין כאןעליו
הא
ממ
ב-ו שכתב וו-ל וש
חפ
ריא
כיון דאמר לה בטלה זה והיא לא זכתה בו
והמשל"מכתבעליו דמפורש הוא בהרא"ששחייב
לשלם בתורתוכירותעכיפעי"ש והובא בהרא"ש
ר"ח השוכר את הפועל ואני המה יותר דהרי
קף המהרטט ג"כ מבואר שם בהרא-ש ותירוצו
יבאמת ה" נראה לחלק העניניםדהיכי דליכא
טיובמידת ומיתה בענין שאיט פטור מכח
קלבד"מאזודאיהויכמושכירות דעלמאדנתהייב
בלי קנין כן ה"נ בזה אבל היכאדשייך חיוב
מיתה או מלקותבענין דאף אי נימא דחל
אחיוב לשלם מ"מ אלו תבעי לי' בדינא קמן

הה פטור מישלם רק דנ"מ אם

החטב או

חפ
עכ"פ לצי"ש חטב לשלםוכןאם ת
יס לאמפקיכן
מינם אבל אםאין החיוב חל אז אף יצי"ש
פטור ותפיסה לא טחני אית כזה י-ל דאיט
דומה לשכירות דעלמא דשם החיוב מדינא
ח
יכיון דאף 8ם
אז חל אף בדבור אבל בזה
יתחיב לא יצסרך לשלם א"כ גרע כח שכירות
זח יכלדנהי דלצי"שחייב היינו אם גזלו ממש
או ההקו הינק מסון ממש או אם עשה איזה
קנין להתחייב בו אבל בדבור בעלמאכיוןדאינו
רק דיבור והוא דיבור גרועחוי במקום מיתה
או מלקותי"ל דלא  avnnבדבורכלל ואפשר
דביה נסתפק המהרחיי
נה והראשש מיירי היכא
דליכא  avnמלקות או מיתה ולדינא ושע
בכלזה:

