
If לאלפים חסד
 כהנים ברבת סגולת הז״ל מדברי יבוא־ בו

 טובים וחיים ובבור לעושי הצלחד. להשיג
 האדם מן וצירה וזעם רעה כל ולבטל ואמכים

 בארץ יום בכל דוכנם בעת הכהנים כוונת ע*י
 שהי' זצ״ל הק' השל״ה עשה וק הקדושה

 על הברכות להמשיך מכוין הי׳ הדוק ובעת לו־
 בסס־ ע־ע העיד כאשר בהו״ל שהיו משסחתו כל
 להמשיך בפיט הכהנים לו שיכוונו שחפין ומי

 בספר שכתוב העצות יעימה אזי הברכות אליו
 ומדרשי וירושלמי בבלי מש*ם מלוקט הזה
 ת״ו עיה״ק ושלם מיד בח״ל גם ויתברך רז״ל

אמן. לטובה לבו משאלות בכל
ישראל באלפי והקטן הצעיר אנכי

מריינא הכהן פנחס אליהו
ם בעהיק ל ש ו ר  תובב־א י
ליפשיטין האחים רפוס



בס״ד ת״ו עה״ק ירושלם גאוני הסכמות
ת ״ י ה ז \ ?  דברים ראיחי ראה ב

חדש זחן בפי ישנים ^ 11׳
 המאוה״ג הרב ונגשה ספל אשר אס

 מפ'יק פה ואגדה בהלכה דבר מלא
ם מהו״ר מיבוס מרגליוה ח פנ  אלי׳

 מסיבת׳ ריש כהי׳ נא י מרי הכהן
 לאור להוציא זכה וכבר בווילנא
 המגן אלן£ בשם נחמדה מחברת
 ועתה וישבחוהו לב חכמי וראיהו
 בביאורי להאריך ידו שנית הוסיך

 שבמצות ותועלת ענינים פרגיי כל
 דמסייעי כהנא כהאי כהכיס ברכת
 הדפוס לבית להביאו ורצונו כהני

 פעפיא וכל עולם לאור ולהוציאו
 בעזרו יהא המקום מבין דאורייתא

 כל ד׳ וימלא אורו יגיה דרכיו וטל
 ישלים חפצו וכל לטובה משאלותיו

 ומכבדו המוקירו ידידו כברכת
 יום רבה אהבה בברכת החותם

 ג׳ ועשה וראה לסדר הששי(לפ״ק)
 קדישתא לדרתא תרע״א שנת אדר

תובב״א עה״ק ירושלס פה לפ״ק
ברלין חיים נאם

א

 אדר ר״ח ית־ב״ש בעז״ה
 ת״ו ירושלס עה״ק תרגי״א

ל  ילקוט עיני ראתה יקר כל ה
 חז״ל מדברי ישן מלא חדש

 הכהניס של הברכה ממעין
 באהב׳ ישראל עמו את המברכים

 וזקק צירוך וחיבר לקט אשר
 תני ובקי חרין} המאוה״ג הרב

 כהני מסייעי כהנא ומתני
- הכהן פנחס אלי׳ מהור״ר נ

 הגדולה מהישיבה ווילנא איש
 כוננתי אשר המפורסמת

 מאה בפה בעז״ה ושסדרתי
 אהבהלהכהניס רצוך תוכו שערים
 הם למי הכהניס שידעו והעם

 והעם כדחז״ל שאת ביתר מברכים
 להאי ואומר לברכה ראויס יהיו

 חיליך ידיך נא תחזק יקירא גברא
 לד׳ יבורך עין טוב לאורייתא
סלה. ברכתך עמך על הישועה

ל נאם ו א ם ש י י מוהר״ר בהר״ג ח
מלפנים הורוויץ הלוי אברהם

א רב הייתי נ ו ו א ר ב ו ד  מאה החונה ב
בב*א ת־ו ירושלם קדישא בקרתא שערים



I lU  ij-'i I

ת ״ י ש ה ז ע , וקראתיו הזה הקפן השפר רהי סב ב ן ס ח
 בראשי ולאנפיש כמבואר השד הוא כהן כי ממפה

 בש״ד באיכותו מאד ורב בכמוסי קמן והוא שמי הוא תיבות
 קדגש ברוח והאמוראיה התנא-ש מצת נפי היינו ואשה, איש לכל

 משודדין ושמירה והצלחה וחירות מובית ובניש וכבוד מושר להשיג
 הנצרך כיוב וכנ והנפש הנוך ובריאות ימיה ואריכת רמיש ואנשיה

 במני הצדיקיש הקדושיה מצות ט״י להשיג יכול הכל חפציו וכל לאדה
 ממליו רמ כל גהשיר וכן הזה הקמן בשפר כמבואר הקודש רוח
 מ״י נרמה ה״ו נו ונגמ הזמש בו פגמ ח״ו ואס מניו ח״ו יבואו שלא

 ממצמו וישירס תיכך יבריחש הזה הקגין בשפר המבואר החכמיס מצות
 פה מבואר הכל בו האדש שחפץ מה ברוחניות וכן ידידיו ומכל
 המצות המה מאד קליש רק קשות מצות ולא למשות האיך בש״ד

 לנו לגלות והנביאיש הקודש רוח במלי חכמיה ראו ומה למשותה
 צו דאפשר מה בכנ לרמהו איש כל נהמיב המצוה לממן המצות

 לשדר מחויביה אנחנו גש זה ומכימש זאת כל את לנו גילו מ״כ
 את ויבין שישממ איש לכל ההכיבה מדת לממן הזה השפר את

 ונהודימ להפיצו מחויב הזה השפר את ישיג אשר איש כל וכן דברינו
 ובזכות באמת לו ייכייב נממן ואוהביו משפחתו וכ״ש שמכיר מי לכל

המחבר וכנפש אנו בכל וב״ש ב״ה הבורא ממנו ייטיב זה

י ל ם א ח נ ב כ״י פ א ן ז ה כ  בק״ק ר״מ מלפנים מריינא ה
א נ ל י ו  אדמי״ר החשיד הגאון חתן המגן אלך שפר במה״מ ינ״ו ו

ל י א ל מ כ י זצוק״נ משאט מ
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א שאלה ■

 והוא לצלות לו אוצר ככנשת ומזן כפיה נפיאת ל הראוי הכהן
 לא אשר ישראל ובן חלש שהוא ריי או מהי> חסן אינו ׳

 שם פכים נכנד פנים לשמוד הכנסח בביח לבוא הפץ ואינו אניס
:מאי השם אח שמברכין בששה הנהנים

תשובה
א ת י  פזי בן יודא ר׳ א׳ הלכה פ״ג ברנוח מסנח בירושלמי א

 הכנשח בביח שומד שהוא כהן כל אומר ר״א בשם
 הובא ד׳ הלכה פ״ה ושם שכ״ל בששה שובר כפיו אה נושא ואינו

 הוי כד ומ״מ בששה דשובר ר״א בשם פזי בן דר״י הך כן גס
 ור״א שמודא אחורא לי׳ וקאי רישי׳ חזיק הוי פזי בן ר״י השיש

 פזי בן ר״י דברי הובא וכן לברא לי׳ נפיק כשהשיש לי׳ כשאירש
 בבבלי אמכם ה״כי. פ״ה ובנימין ה״א פ״ז נזיר בירושלמי ר״א בשם

 שאינו כהן כל ששח רב אמר איהא ש״א מ״ד דף ,מנחוה משכה
 מניח שאינו כל ששה רב אמר וז״ל ששה בשלשה שובר לדוק שולה

 ששה בחמשה שובר בבגדו ציציה לו שאין וכל ששה בשמונה שובר הפילין
 מזיזה לו שאין כל ששה בשלשה שובר לדוכן שולה שאינו כהן וכל

 הך שמביא כהן כל חוד״ה יש״ש שכ״ל ששה בשני שובר בפהחו
 ומשמש שלה הכנסה חזן לו אמר אם דדוקא והוסיפו הנ״ל ירושלמי

 רק שובר לא אחד אבל כהניס שני שיש דוהוא ז״ל ר״ח מדברי שם
 ר׳ ואמר ש״ב ל״ח דן£ סומה במסכה איחא וכן ישלה. מדרבנן
תברכו; כה ששה; בשלשה שובר לדוכן שולה שאינו כהן כל לוי בן יהושש

אמור
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תשובה

 מיום אומר יהוכע ר׳ משוס דשב״ג מ״ח דן} שועה במסכה
ד̂ן ב:מ׳ וקמפרש קכלה בו שאין יוס אין שיבב״א בהמ״ק שהרב

 (כלומר חבירו משל קללהו מריבה ויוס יום בכל רבא אמר ע״א
 ומשני מקייס קא אמאי עלמא ואלא וכריש אהייונ) משל

 העעה דל פרש״י יע״ש דאנדהא רבה שמי׳ ואיהא דסדרא אקדושא
 דמתניהין הפשכי מפרש י״א הנכה פ״ע סיעה מסכה ובירישלמי

 דכהיב משוס קללה בו שאין יוס א־ן יהושע ר׳ משוס רשב״ג דאמר
 דיינא אנהא הכי ההרנוס ומהרגס ייס בכל זועס ואל ז) (ההניס

 צדחלהי׳ ישוב צא אס יומא כנ רשיעי על רניז רונזא ובהקון! זכאה
 הדין עציו וישליע יוס בכל שזועס בזעמו ילעוש חרבו מרשעו והרשע

 .ופירשו מהקיימוה ראשונה ראשונה זעירא א״ר העולס אה להחריב
 מרובה קלצהו יוס דכצ מפני מהיוס אתמול יוס היו שעוב המפרשיס
 הירושלמי ופריך הנ״ל) בבבלי רבא נדאמר לו(והוא הקודס מחברהה

 ר' אמר העולס את יחריב שלא הזה הנורא הזעס אה מבעל ומי
 להבין ויש אוהס מבעילה יוס שבכל כהניס ברכה אחא ר׳ בשס אבין
 לא בירושלמי ומ״ע מבעילה כהניס שברכה בבבצי רבא זכר לא מ״ע
 אמר בבבלי מ״ע ועוד דאגדהא רבא שמי׳ ויהא דסידרא קדושא זכר

 כרחיך על אלא מבעיל מי אמר ובירושלמי מקייס אמאי עצמא בצשון
 הירושלמי שאל לא בכלי ששאל ומה הבבלי שאל לא הירושלמי ששאל מה

 אכיו ששלחו מלך לבן דומה למה משל היצרכו הצלו שאציה ולבתי
 בניצוח תלוי המלך כבוד שכל חזקה למלחמה צדול חיל רב עס עס המצך

אה לנצח יכול הי׳ בקל אשר לרוב זיין כצי בידו והי׳ ההיא מלחמה
המלחמה
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 הי׳ ואז ובצהלה בשמחה ביהה המלך אביו בכבוד ולבוא המלחמה

אב ישמח חכס בן אני נס לבי וישמח בני חכס המלך לו אומד
חילו כל טס המלך בן בוא בטח שס המנחמה בטלי עשו מה אבל

 וחדדיס טוב ויין טוביס מטדניס והביאו איש לו שלחו ונבורחו
 הבן ויאכל למלחמה; יקדב טרס הדרך טמל מן יניח למטן רחביס
 כל טס האויב ויפול מאומה ידט צא אשר השיכור שנח ויישן ויישח
 שיטיר וטד חרמה עד והכוס המלך הבן חיל טל זיינס ובכלי חילו

 השינא לטמודננד כח טיד בו הי׳ לא יינו ומשכרוח משנחו המלך בן
 בחייס הנשאריס חילו טס ובא אחור נסג טשה ומה מלחמה לטרוך
 וזטס וכטס טליו קצ̂ן כן המצך וכשמוט וקצך גדול בבזיון לאדנו

 עליו עונשו יגדל ויוס יוס שבכג טגיו וגזר נבו אל ונעצב מאד טד
אוהבי כשמוט ויהי המלוכה נגד חוטאי אח לטנוש הממוניס ט׳יי
שאין ידעו כי מאד נבהלו עליו המלך שגזר העונש אח המלך בן

 קשה מטנשיס הממוניס כי סניס בשוס הזה הטינש אח לסבול בכחו
 אחד אוהב ראה לימיס מידס׳ בחייס להשאר לו וא״א רחמנוח בלי
 מאביך זכיח דבר באיזו וישאלהו חי טוד הוא כי המלך הבן אח

 לענוש ואויביס רוצחיס בידי לך שמסר כ״כ עליך הי׳ שכעסו המלך
 בטילס ימחקייס חי אחה והאיך בחייס להשאר לך שא״א קשה נך

 לנו שהי׳ הזיין כלי טס המלחמה מן עמו שהביא מהחיל כי והשיבו
 ממני שנסו עד אוחס והכתי אוחי לענוש שבאו הממוניס נגד עמדתי
 מלחמה אחס עורך אני וכן כרצונס לענשני אני לגשת יכוליס ואינס

 ימיס איזו צאחר חי; אני ובזה חיני טס נגדי כח בהס ואין יוס בכל
כחיך אח ידעחי גס ידטחי ושאלו המלך בן של השני אוהבו בא

נגד
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 עמדה כי נפביך אה לימול המלך מזירה החפצים האויבים נגד
 מאץ אוהך אשאל זאה אבל ך אח שיש זיץ וכלי ובחיל בכחך נגדם

 טובים ומטעמים והזהב הנסך אצלך רואה אני אשר טוב כל לך
 כי טוב דבר שום אצלך להביא מניחים אינם האויבים הלא אלה

 חפצים אשר השילוחים מן וחומסים וגוזלים הדרך אם על עומדים
 עוב כל לך שיש רואה ואני טוב חפץ או אכילה דבר איזו לך להביא
 המלך אבי אשר גבורים ששים לי יש אוהבו אה המלך בן ויען לך הנצרך

 להשסחוה חייב בהם שפוגע מי כל הרי בדרך שהולכים שבשעה גזר
 אוהם ולאהוב מאד גדול כבוד להם וליסן נגדם והכנעה בקידה

 יחד טוב כל לי מביא*ם והס גהאויביס איחס שולח ואני בידידוה
 אוהו על אז לי נעשיס האויבים וגם האויבים עם גבורים הששים

 אה בראוהו שמח אבי המלך וגם כל לי יש ע״כ אוהבים וזמן עה
 היא גזירה הגזירה רק בלבו ובעובי בחיי חפץ הוא כי זאה מעשי

 גבורים שהששים מה כל לי ליהן מסכים המלך אבי שגס עוד ולא
 המלך ביה אל ואשיב זעם יעבור עד נגדי שיעמוד מי ואין לי נוהניס

 זה והירושלמי הבבלי שאלה כן וברחמים בחסד כבראשונה אבי
 זהו נהנים ברכה ומשני מבעל מי שואל וזה העולם קיום על שואל
 דסידרא קדושה שע״י נמצא בס״ד נקמן לפרש כדבעינן האוהיוה ששים
 על פוסק הזעם עדיין אבל עלמא קיימא דאגדהא רבא שמי׳ ויהא
 וממילא הגוך ספוק די הגוך בריאה להספיק מניח ואינו הדרך אם

 הקדושה שמעכב רוחניוה העדר או הגוך יסורי או ר״ל החולי שולט
הפרנסה צינורי |וכן ח״ו הקדושה צינורי וסוהמיס משמים והשפעה

 פרטי ואשה איש בכלהז בכלל הן ומער והגשם וכלכלה ומזוני
וסובל
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 יוס שבכל הזעס ״י1נ בא והכל מינים חשוך אי ורמב ניוני ושובל

 גבוריס ששים שיש המלך בן הוא עמו אוהב הירושלמי לכו כילה ש״ז
 בו שנגש למי הזמם את מבמלים שהם כהנים ברכת אותיות הם
 ולא ממכה וינצל כפים לנשיאת יבוא אזי מכה באיזו הזמם ח״ו

 מליו הברכות ידי מל שיתהפך אלא מוד ולא הרמה מוד מליו ישלומ
 בש״ס והנה וכלכלה ופרנסה ומושר ושלום בחיים לגיובה הרמה כל

 מימתס כל אשר חכמה ובלב קדשם ברוח החכמים כתבו ובזוהר
 במה״ז טובם ובמדת באמת הנאמרים דבריהם שישמט מי לכל להטיב

 מהו יודע ואינו חלמא דחזא מאן טובה מצה לנו אמרו ובמה״ב
 בהחולם לשלוט להזמם ח״ו רשות ניתן פן המכייבים חכמים וחשו

 מזהירים אלא עונשין אין כי והודיעו החלום במל ובא אותו להרע
 מרמז מה על מבין שאינו מד אותו הודיעו רחוק ברמז אבל תחילה

 תשובה שום לו יועיל לא ואז דינו יגזר וח״ו לבטילו יחוש לא וא״כ
 לא כהכים ברכת ואפי׳ לקמן לבאר בס״ד כדבמינן בעולם וצדקה
 לבהככ״ש וילך יקום שתיכן} האמת חכמי לכו הודיגיו ע״כ אז לו יועיל

 בכל ובתשובה תפילתו ויתפלל כדת נפש משירת בכוונת ק״ש ויקרא
 ובודאי כהנים ברכת בעת פנים אל פנים יעמוד ואח״כ הרחמן לד׳ לב

 הרע החלום לו ויהפוך הכהנים של הברכות את לקבל לבו בכל יכוין
 הקדוש בזוהר ביאר וביותר בש״ס רז״ל אמרו כן ולברכה לטובה
 קודם הוא אבל ח״ו הרמה תחילת הוא כי אמרו בחלום דוקא ומ״ט

 עליו וישלוט ברעתו הזעם עליו שיבוא עד ימתין ולא ודאי דין גזר
 צריכין ויום יום דבכל ש״מ כהנים בברכת יפייסו יבוא שלא עד אך

 ויוס יוס שבכל הזעם כנד כהנים ברכת לברך הכהניס ומחוייבין
והקב״ה ב י



ראלפיש השד
ננד צהנחם ה:*סומהאיה צריך בניו יבל הרהמן והךב״ה

ו כנצ3 בעוצם כיוב נל יבוא ומזה 'כעיבור ואי; המיז וקיימים

 עצ רחמיו ני בזה בניו מעצ הרעה צבעי: זיעם בעה כנזר הזעם
 ברנה וע״י ומיההם בנרהם וצא הרשעים בהשובה וחפן מעשיו נל

לנצח המיד חיים ודבריו אברנם ואני בהורהו אוהנו בכיס נהנים
ולנל בנלל ^^,לם

:בפרכי ואשה איש
ד שאלה ■

 והירושלמי הבבלי מן למעלה הנזנרה מהשובה ידענו נהנים ברכת
 ומבכילס יחרב שלא העוצם אה ומקיימה הזעם אה שמבכיצה

 עונשין הן איהו לענוש עליו נבוא ממשמש שהזעם המבשרה החלום
 אם אבל צרעה עליו ישלוע שלא נדי ורעים קשין עינשין הן קלין

 הברנוה ע״י מתהפנה שנם מניין ורעב עיני לם-:וצ הזעם ע״י נענש
 ויהנה ויהנבד יהעשר שעוד יהיינו צעי: צם בעדו הנהנים שמנוני;

 עוד שיהי' אבל שיהרפא החילה ונן אציו הנצוה ונל הוא מהעושר
 שחלה עד הדין מדה עליו שלגי מערם יוהר בחייו עוד וישמח בריא

 י ע״ לו לעיוב הרע מן מההפנה באמה ני מניין הזעם של הםבי> מן
:הא לן מנא לו שמנוונין נהנים ברנה

רדצ:ובה
ך  נ״ה דהאי בשעהא שמעין א״ר נשא פ׳’ האדוש בזוהר נתוב ב

אחה רצע יום בנצ זיעם שהקב״ה הזעם מן היוצא הוא ׳(פי׳ ׳
 למיקס עצמא בני ינלין לא בדינוי אהער רנע) זעמו ונמה בצמ׳ נדמפרש

דלעילא חשד אהער מחשד דאזיין ידייהו נהני דפרסין ובשעהא קמי/
ואהחבר



ז לאלפים חפד
 יפראל למי נהירין באנפין ומהברכי ומסבפמי נ״ה ל־האי ואהקבל
 ולא כהן נך בגין ישראג בני אה הברכו כה הה״ד דינין כינהון ואההדי

 מסכה בבלי בהגמא(בנמ׳ דמצייר מאן האי דר״פ קמי׳ הנא והאנא אהרא
 למגילה נדפלפנו כס איירי מינייהו סד פהח ד״ה ״ב1נ נ״ה ברכיה

 כדפרכני להכהניס כילך עצה עוצו ג״כ הזא מה ידע וצא חלמא דסזי
 מלא אוצר ביס בתוך פנפצ האש אה• לכבוה וימהר היא רעה בשורה פן

 בחלמא דמצער מאן איירי בזוהר וכאן מתחילה גכבוהו יוכל שבקל פשתן
 הפשתן אוצר בהוך האש נתרבה שכבר אוהו ומגצין שמראין כלומר
 בשגיהא ליהי׳ הדליקה) אה לכבות יותר וימהר וזהירות זריזות שצריך
 וע״י כו׳ שלך וחצומותי שלך אני רבכ״ע וצימא ידייהו פרסי דכהני

 רבה ובמדרש הכהניס ברכת עליו יהול והצדקה והתפלה התשובה
 מפורש בסלוס שנתבשר האדס על בהדיא מקרא מביא השיריס בשיר

 אז כמות קשים יסוריס או במיתה אוהו צהרע אחריו רודןצ שהזעם
 בחכמתו המלך שלמה אותנו שגילה במה כחכמים אותו הזהירו
 ישראל מצבורי לה סביב גבירים ששים שלשלמה מגיתו הנה וידעתו
 פשיס אלו גבוריס ששים בזה לנו■ רמז מה המדרש מפרש וגומר

 מיני בכל ונלחמים ישראל את מגבירים שהס כהנים שבברכת אותיות
 חרב בחלומו רואה אדם שאפילו בלילות מפחד שבעולם. פורגיניות

 מרה עליו לסלוע הזעם אליו קרוב שכ״כ (כלומר) ביריכו מחתכת
 למעלה) (כדפרשכו ק״ש ויקרא הכנסת לבית ילך יעשה מה מ״מ מאד

 אמן אחריהם ויענה כהנים ברכת של הברכות וישמע תפילתו ויתפלל
 תברכו כה לה ואומר אהרן בני את מזהיר לפיכך מזיקו רע דבר ואין
וז״ל הדבר עעם מסיים שם ובזוהר כמדרש עכ״ל ישראל בני את

אמאי



לאלפים הפד
 ומאן נולהו במכמין דחמין אבחנהא שעחא דההיא משוס אמאי
 הנה ש״מ עכ״ל לרחמי דיכא לי׳ איההפך בצמרי׳ צלוחא דיבעי
 ברנה לו ויועיל מהני לאדס שיש צער כנ אלא חלוס דוקא דלאו ש״מ

 הזעס ההחיל כבר אי דאפילו וש״מ שעחא דההיא ברחמין כהניס
 צערו וכבר לקמן בס״ד לבאר כדבעינן גז״ד קודס אך עליו לשלוט
 הכ״ה עס שמהבשס החשד ע״י לו שמחהסכה וש״מ לבכילו לו מועיל

;ש״מ בהדיא כדמסרש לרחמי מדינא למעלה כדפרשכו
ה שאלה

 הפכה לענין כפיס בנשיאה ברכה בכלל ויריש נשיש גס אם
:לרחמים מדין

תשובה
ישראל■ בני אה תברכו כה ע״א ל״ח דך שוטה במשכה

 שוין דכולן ש״מ לכולהו להס אמור ה״ל ונשים לגרים מניין
:ממש ישראל בני כמו ולברכה לתשובה

ו שאלה
ם : לא אי ברכה בכלל ברכה בשעה הכהניס של הצדדים מן העומדים א

תשובה
ק י ר מ  כנגד פנים תברכו כה כתיב ל״ח שם שוטה במשכה א

 כנגד פנים חשוב הוי שלפניו דצדדין ופרש״י עכ״נ פנים
 אך ברכה בכלל אינם הכהנים אחורי של הצדדים מן אבל פנים

וכ״פ הם ברכה בכלל הצדדין מן שהם כתב עומדין אין פ׳ בירושלמי
הרמב״ם

נרסיגן



ח לאלפים חסד
 אבל הכהניס כל מלאחריו בין מלפניו בין מחלק ואינו ז״ל הרמב״ס

 בזה״ל ב:מ׳ שס דאיהא אחר באופן לחלק כיש נראה הש״ס מדברי
 לדוכן טולין כולן כהניס ככולה הכנסת ביה כמלאי א״ר אדא אמר

 הנמ׳ ופריך שכשדות לאח'הס זירא ר׳ ומשני מברכין למי הש״ס ופריך
 איכס הכהניס שאחורי עס חייא בר מנימין דרב ברי׳ אבא והחני איני
 איבעיא כו׳ אניסי דלא הא דאניסי הא קכיא לא ומשני ברכה בכלל
 הטומדיס נמי והכא ז״ל ופרכ״י כשרה הזאתו כו׳ מאי צדדין להו

 אבל דמי דכלפניו הן ברכה כלל ולהלן הימנו כהן כל בצדדין
 ולטיל טכ״ל דמי כלאחריו ממש אחריהן שאינן אטפ״י הימנו שלאחר
 בבהכנ״ש שאינס אטפ״י ברכה בכלל כהס שבשדות טס טל ז״ל פרכ״י

 טומדין אשר הכי אבל לבוא יכולין ואין במלאכתן דאניסי מכוס כלל
 לטקור טליהן חשובה הברכה כאין אלא אניסי דלא הכהניס לאחורי
 כדת פניס כנגד פניס מהברכיס להיות הכהניס לפני ולבוא רגליהס

 קמיבעיא מאי נהבין נרינין ולפי״ז יט״ש כו׳ ברכה בכלל אינס הלכך
 הברכות אצלס חכוב כאינו כמו נראה אי ממנ״פ מהו צדדין להו

 סחמא אט״כ ברכה בכלל יכנס לאו ואס ברכה. בכלל דאינס ודאי
 הלכה לנו יצא וא״כ לא או נהס חנוב בכה״ג נראו אי להו קמיבטי

 אפי׳ צטמוד אא״כ שא״א עד אנכיס מנא בבהכנ״ס כאס מחודשת
 שלא ומכירים רואים הכל כהרי הן ברכה בכצג ג״כ כהניס אחורי
 להם ויש הכהניס אחורי עו:ידים הברכות נהם חשוב שאינו מטטס

 או הכהנים בפני הס אם נפ״מ באין כבכדות טס כמו אנוסים דין
 הצדדין מן אבל ודאי ברכה בכ;צ ויכנס הצדדין מן או הכהנים אחורי
דצדדין מהזאה ב:מ׳ פשנו 'י::כ פנים כנגד פנים לבוא שיכולין בשטה

שבפניו '



לאלפים חסד
כס ונ״פ פנים נגד כפניס הוי כבפניו ס׳׳  ;ד״ה ל׳מיל׳׳א סוגיה החו

 הצדדין מן המומדין אמרה הדא עומדין ^ין פרק הירושלמי בכס והזה
 : פנים בכוה ממש נעמוד שיכונק אעפ״י הסהס ומן ענ״ל ברנה בכלל
 ‘ בהם נדקדק הדבריס אלו ומנל כדפרשנו פשיגיא דאל״ב פנים נגד

 נדאמי נפרקיס אנא כפיס נובאיס אינס אשר לארץ בסוץ ני ונשמע
 כדמסיק ונסלניס כהונה לפסולי נהשדיס יהיו לא צמען בגמ׳ שס רב
 :הנהנים בין הישראלים בין ג״נ נננליס שהם נו׳ פליגי ולא בגמ׳ שס

 'ומ״ש שבשדוס כעס הס אנוסיס שהרי ישראל ארץ דנהני ברנה בנלל
 לארץ בהוץ למהר לדוכן הנהנים אח ההקין זנ״ל שהגר״א ושמעהי

 .באוח׳ נהפס יוס בננ בה״ל גס נפיס נשיאות נהנהיג הי׳ וחפצו
 י ונא רנונס נהפיק נמהר ינונו ונא נמשמר ענינה ע״י הקודס לילה

 תלמידו רצה ושוב בהוג בה״ל נדונן לעצות אחת פעס אפילו בידס עלתה
 ,נדינן הקדושה בישיבתו צהנהיג זצ״נ מוואנאזין חייס הג״ר הגר״א של

 ן השמים מן אש ונפל הנהנים את בבוקר למהר ערך כי ויהי יום בכל
 יים׳, בנג כפיס נשיאות מנהג נהשיג א״א כי וראה העיר כל ■ושרף
 גרעין דלא ובודאי גמורים אנוסים וא״נ מעוכבים השמים מן כי בח״ל
 1 מפסקת אינו ברזל של מהיצה אפי׳ בנמ׳ תנינא ואנן שבשדות מעם

 שמתברכיןן פשיגיא וא״נ נהנים בברכת נברנם לישראג הקב״ה בין
 i הנהנים עם פנים אנ פנים שעימדים בבא״י הכנסת שבבית עם בננל

 I מציון דוקא הברכות הו״ל אנשי שיקבלו הקב״ה חפץ השמים ימן
 במערב! דוקא היושבים אנשי.ה״ל התינה תימא שיבב״א.וני וירושלם

̂ שבא״י הנהנים פני נננד הם הרי נמערב פנויים הנהנים יפנו א״י
 ודרום צפוןהייני צדדי:מז או המזרח מצד בח״ל השרויים אבל

א״כ



טלאלפים חסד
 על ברכה בכלל אינם הצדדיס מן או הכהניה מאסירי המה א״כ
 ודרום וצפון ובמערב כבמזרח שבכדוה עם במדרש כתוב כבר זה

 ברכס כי ודאי אבל אנוסים שכס מפני ומסתבר הס ברכה בכלל הכל
 יום בכל הזעם מהם ולהבריח נדחות נהס ויקרה חשובה כהניס

 בתורתו הקב״ה צנו שצוה בהברכות הצפון עוב בכנ ולהתברך ויום
 יברך כדת יברכו הכהניס שאס ננו שהבכייח אלא עוד ונא הקדושה

 ואני ככתוב ישראל את ועד נעונס תמיד שמו וברוך היא ברוך הוא
 ב:מ׳ כדאיתא תרומה לי ויקחו כדכתיב כהן שהקס׳ה בביכונ אברנם

 ארח בעור עיין ומערב ודרום ובצפון במזרח הנ״נ הנירסא וזה
 הירושלמי בשם זאת את שס מביא נ״ה ס״ק ובפרישה קכ״ח סי׳

 בבית באים ואינם כפיס נשיאת שם שיש בעיר הדרים העם אבל
 בכלל אינם ודאי כדת פנים אנ פניס הכהניס עס נעמוד הכנסת

 ר״ה במס׳ איתא וכן יום באותו הדין מדת עניו שונע ח״ו וא״כ ברכה
 ברכה בכלנ שבשדות שעס ואעפ״י ברכה. בכננ אינם ד״ה רש״י ל״ה

 ויברכוס הכהניס אניהס יפנוf כהניס קמי׳ נמיתי דמני הני נ3א
 בעשה שעוברים זכרו ומדנא עכ״נ ברכה בכננ אינם באו נא והס
 ש״מ ברכה בכצנ אינם רק כהנים ההורי העומדים או באו שנא בזה
 עבירה ובשביל בזה ה׳ דבר ני מראה, שהוא רק בעשה עוברים דנא

 אברכם ואני הקב״ה הבכייה ונם ד׳ צוה אש~ הברכות את שמבזה זו
 קודם שישוב עד והכ״ה יהזעם הדי; מדת עניו ישנועי שנא לחיש יש

 דבהא פניני ונא בעשה שעיבר נ ז׳ האהרונים שאמרו שזהו וי״נ הנז״ה
 שם הביא התוס׳ ונם אניס אינו הם בזה ד׳ דבר כי ,מודה כיי׳ע

לפי״ז צפענ״ד ונראה אניסי נא במתא דקיימא הני הנ״נאבל כסיעה
שהש״ז



לאלפים חסד
 בהוא הצדדין מן הנהנים אחורי הדוכן כילח בהפילה המומד בהש״ץ

 שהד הברכוה בשיניו שחשובה דואין הכל שהרי ברכה בכלל ודאי
 על הש׳יז בחזרה לשמוד כהחוששיס ודנא להכהניס המקרא הוא

 ולא המהמיהיס מן הוא כי דוקא הכהנים מלפני יהי׳ למשן השולחן
 פיע המהפלל מלפני או מצד שוברים לדוכן הבאין שהנהנים שוד

 ישראל כל בכלל ויהברך שיכווין רק בשי לבא ורחמנא לדינא לזה לחוש
כהנים: בברכה

ה ל א המב־ך עצשו הכהן מן ז ש

 יכ̂ו ואינו ממנו ירא והוא שראה והחלום הזשם אה מנמל מי
 הוא שהרי הישראל כמו הרבש״ש אח לומר ברכה בששה

מאי: ומברך לדוכן שולה
תשובה

 ישמשאל ר׳ ישראל בני אה הברכו כה ש״א מ״ש בחולין דתניא
 צא שצמן לנהנים נהנים מפי לישראל ברכה למדנו אומר

 לישראצ מברכים נהנים אומר הוי אברכם ואני אומר כשהוא למדנו
 נהנים מפי לישראל ברכה למדנו אומר ר״ש לנהנים מברך והקב״ה

 כהניס אומר הוי אברכם ואני אומר כשהוא למדנו לא גבורה מפי
 לכהנים ברכה ר״ש אנא ידם של מסכים והקב״ה כישראל מברכים

 כהנא ישמשאל ר׳ ומאי מברכך כה מואב* יצחק בר אר״ג צי׳ מנא
 שנ״ל דישראל ברכה במקום כהנים לברכה לה דמוקי לכהני מסיישי
 דמשמם שדיפא דהני ישראל ברכה אננ לישראנ ברכה במקום ופרש״י

דהוי משום שדיפא דהכי מהדש״א ופי׳ השאר שם הן שמהברכין
ברכה



י לארפים חסד
 ואפי׳ כוללות דהוי מברכך מואברכה משא״כ לכהניס מיוחדת ברכה
 מהירושלמי התוש׳ כדפי׳ מהךקרא מתברכי׳ ישראל את המברכים כותים
 ישראל בהדי הכהן דמתברך ישמנגאל לר׳ וא״נ שם. ואברכה בד״ה
 מה שבודאי לן קמיבעיא לא דישראל ברכה במקום אברכם מואכי

 סשיעא וא״כ הברכה בזה הוא גם מתברך לישראל הברכה שמכוין
 עליו בא ר״ל צרה איזו או בישורים נפל או חלם עצמו הכהן שאס

 שלהן והחלומות זו מצרה העם שינצלו בברכתו שיכוין עצה לו יש
 מצרתו וינצל הברכה בתוך הוא גס יתברך ממילא לעובה יתהפכו
 התפילה את שאומר להישראל כמו למובה עליו יתהפך וחלומו
 מאי מברכך מואברכה שמתברך לר״ע לן קמיבעיא כי הנ״ל רבש״ע

 שמנוין במה עצמו ברכה באותו ישראל את כשמברך תיכך מתברך אי
 עליו ויחול שיבוא שעד להיות ויכול זמן לאחר מתברך או לעס

 בעת שמכוין מה לו יוגייל לא ואז דינו גזר בשמים יחתם הברכה
 שצריך חלום וכ״ש הוא שצריך בזה העם את לברך כהניס צרכת

 שמתענה חלים הוא שאם בהדיא כדמפרש יום‘ באותו דוקא הברכה
 לר״ע וא״כ למחר עד ימתין ולא בשבת אפי׳ יתענה בתענית עליו

 ;מאי הפסדתי ומברך אני שכהן בשביל לי יאמר שהכהן נמצא
 כפיס מנשיאות להעלות מהו להו איבעיא ע״ב כ״ד בכתובות והנה

 תרומה הנ״מ ליוחסין מתרומה מעלין למ״ד תיבעיא ליוחסין
 עכ״נ ל״ש א״ד לא עשה דאיסור כפיס נשיאת אבל הוא מיתה דעון

 מכלל הבא ולאו זרים ולא אתם תברכו כה עשה! דאיסור ופרש״י
 עם ומברך בעבודה כשעולה דוקא אי ומספקינא עכ״ל עשה פשה

קדשנו אשר ברכת בלא כשמברך אפי׳ או בעשה עובר אז הכהנים
רק ג



לאלפים חסד
 מפני בהעשה עובר כסיס נשיאס בלא וגס וגו׳ ד׳ ביברכך רק

 לנהנים רק הבירו אה לברך לזר רשוה חורה נהנה לא אלו שברנוח
 שרי לא זו דברנה ומסהברא זריס ולא הברכו כה שנאמר ניהנה

 מהברך זו בברכה המברך שהכהן רע״א דהא כלל לברך ליבראל
 מפי בלא נהניס בברכה מחברך ישראל גס א״כ מברכך מואברכה

 ג״כ מהברך כהניס בברכה זר רעהו אה מברך אס כגון נהניס
 חברנו מכה אמר כהניס מפי ור״ע כהניס בברכה מברכך מואברכה

 ישראצ אח יברך אס וכגון כהניס בברכה לההברך יכול כוהי ואפי׳
 בברכות יברך שנא הזר על הקפידה והתורה אע״כ כהניס בברכה

 עם ואסכיס אברנס ואני אמרה שההורה לומר יש אך כלל אלו
 אסכים נא זו בברכה יברכו אפי׳ זריס עס אבל בברכוהס הכהניס

 בברכות רק זו בברכה מברכך מואברכה יתברכו, נא וממילא עמהס
 וכה כה בין אך מואברכה יהברך אז עכו״ס ואפי׳ לברך זר יכונ אחרוה

 ומסתבר מיאברכה כהניס בברכה מתברך ג״כ לר״ע דאפילו ש״מ ׳
 מהברך מיד הכהן שברך הברכות על הקב״ה שמסכיס שבשעה ג״כ
 גס אשר אהרינא מקרא רק הברכה בשעה שכיוון מה בכל הכהן גס
 הנ״נ מהרש־׳א לפי׳ פי׳ וזהו ידו על ברכוה דשארי מחברך ונכרי זר

 בסוטה שס ריב״ל דאמר הא על לי שהוקשה מה לי ניחא ולפי״ז
 פליגי לא כ:ןן עד הא קמ״ל מאי ותימא מהברך המברך כהן כל

 דהכהן מידו כ״ע אבל הכהן מחברך קרא מאיזו אלא ור״ע ר״י
 מיד מהברך לר״ע דאפילו קמ״ל דברינו לפי אבל מתברך המברך

 יעיביר פן כלל לירא להכהן לו ואין ממש שמברך ובברכה לאח״ז ולא
 שלא ריב׳׳ל שקמ״ל י״ל ועוד וכדפרשנו* בעצמו זו לברכה שצריך הזמן

יאמר ,



יאלאלפים חסד
 ששארי בשעה אלך הזעם מעצמו לבעל ברנה הצריך הנהן יאמר

 עס פ:יס כננד פכיס אני גס ואעמוד ישראל אה מברניס כהניס
 ואמר ריב״ל בא ע״ז לו ויוע-ל אני גס הרבש״ע גס ואומר הנהניס

 ואברנה שנאמר אינו.מהברך מברך ובאינו מהברך המברך כהן כל
 דוקא מהכרך אז מברכך מואירנה דדריש דלר״ע קמ״ל עכ״ל מברכך

 מברך אינו אס אבל כהניס בברכת מהברך אז הכהן כדה כשמברך
 יש וכן לר״ע בין לר״י בין יחברך לא סניס כנגד פנים שיעמוד אלא

 הזוהר שכהב נשא בפי מהימני והרעי׳ הזוהר דברי אה ג״כ לפרש
 ההיב מה הני עבדין ואי וגו׳ ישראל בני על שמי אה ושמו כהיב
 מברנין אינון מברכך ואברנה דנהיב כהני לאינון למאן אברכס ואני

 קרא הך מביא ברישא קשה ולכאורה גינ״ל להו אברך ואנא לעמא
 ובש־פא כולו ישמעאל כר׳ הוא הרי כהני לאינון למאן אברנס דואני

 לפי אבל לסיפא רישא וקשיא כר״ע מברכך ואברכה דכהיב מסייס
 דס״ל לר״ע דגס פי׳ אבל ס״ל נר״ע דבאמה שפיר נירזא הנ״ל דברינו

 אברנס דואני ברכוה בא*זו מ״מ דואברכה מקרא מהברכין שהכהניס
 שס כהב מהמני׳ וברעיא ב:מ׳ וכריב״ל ומיד ממש כהניס בברכה
 לישראל לוך מברך קב״ה וכדין אברכס ואני וגו' שמי אה ושמו בזה״ל
 כתב נשא פ׳ רבה כמדרש וכן הזוהר על פליג ולא כר״ע והוא עכ״ל
 ואני הנ״ל הכהניס ■אה מברך מי לישראל מברכיס הכהנים וז״ל

 ואני הוי ואלו אלו אברך ואני ישראל אה מברכים הנהנים אברכם
 כר״י דאי ומני כר״ע ודלא כר״י דלא משמע’ ולכאורא ענ״ל אברכס

 אינס הכהניס הלא כר״ע ואי אברכם ואני בכלל אינם ישראל הלא
ר״ע דגס וקמפרש היא ר״ע דודאי לק״מ ולפ״ד אברכם ואני ככלל

ס״ל



, לאלפים חסד
 אא״א והשם אברכם ואני כמ״ש ישראל אס שהבטיח מ״ד חוזק לשון

 סלה אמן אמן בגלוחא ישראל טס וב״ש ב״ה היוהו על מורה
מניו השץ ברכס ואחר כהניס ברכס אחר אמן עונין שישראל זהו  ה
 להזייו וא״א מזעפו והצדק הזעס ונייח בשלום ישראל עמו אס

 כאי-יי רבא’ שמי־ יהא irr ואמן וגו׳ קדוש קדוש כמ״ש דסידרא קדושה וכן (הג״ה
 היא שגס אלא עוד וצא סוסה בבבלי כדאמדי׳ עלמא מקייס שזה לעיל

 לחברת'׳ קלא נלא לי׳ ורמי ב:מ׳ ושם למעלה כאמור ישראל אה מברך
 חזי פוק א״ל ונאבדי׳ אנא דניסי שטפסי׳ דלא בעלמא מידי שבקת

הכהניה על זהו כו׳ עברי ולא חצא חוטא דמרך'מלא גבורסא
 כירפי בחסד ברכוהס על עברי ולא אהרן מן כחוט חסד שמושכין

 ליום אסמול יוס היינו לחברהא' וגלא ססאה עולם על עילאי מטולס
 בנלי ה:מ׳ בשם למעלה כאמור מחברתה מרובה קללתו כי המחר

 בריותיו טל ד׳ חסדי גדע למען אלה כצ את לנו וסיפרו וירושלמי
 רצע בכל אותנו ששומר ונאהבה הבב״ה את לירא צריכין אנחנו וכמה

 נהי׳ לא למטן הדין מדת נגד להלחם ברכותיו לנו ונתן צנו ומטייב
 חיינו ט״י נזכה למטן לב בכל בוראינו אל ונשוב טובה כפויי ח״ו

 רב מה כמ״ש ליראיו צפן המכייב הבב״ה אשר האמיתי בעוה׳זלטוב
 חיינו מה אין דאס ההוא להטוב כולנו שנזכה ליריאך צפנת אבר טובך
 את בלבבינו האמת את נתנה הזה בעולם והנאתינו כוחינו ומה

 נך אשר עמי ישראל עלינו הבב״ה יאמר אשר עד האמיתי התכלית
 איתבסמת החשד עמה מדאתחבר כ״ה הנקרא והצדק אתפאר)

 בכלל שהמה מי על ורחמים וטוב לחסד והדין הזעם מתהפכת (פי׳
ותתבסס דתתברך מחשד דאדי לכהן דא אתמסר כך ובגין ברכה)

כ״ה



יגלאלפים חסד
 יהבסמון חסד בהאי חברכו כה הה״ד כהן כל הסד ע״י כ״ה
 להס אמור הה״ד דיכין בה ישחכחין דלא בגין דיכראל לקבלייהו בה

 ח״ו ואס להס אמור זכו יהודא ר׳ הני אלא האמרו■ כהב לא אמאי
 ימנעו לא מ״מ (פי׳ סהס אמור הבובה) עכו לא אי (פי׳ זכו גא

 שלא יודע אפי׳ כהניס וברכה כפיס מנשיאוח עצמס אה הכהניס
 בני יכלין לא בדיכא איהער כ״ה דהאי בכעהא אמר דר״ש עמא) זכו

 של בב״ד עומד דהאיכה בשעחא דה״ס (נראה קמי׳ למיקס עלמה
 במענוסס קמי׳ למיקס רחמיס בעצי כל יכלין לא בדינא ומקערג מעלה

 אח להחריב בדין כס לזכוח ח״ו ויכול אנשא בני בעד גיוב נהמליץ
 חסד איהער מחסד דאתיין ידייהו ככני דפרסין ובכעתא העוצס)
 לבני נהירין באנפין ומתברכי ומתבסמי בהאיכה ואיהחבר דלעילא
 ר׳ אמר חני אחרא וצא כהנא כך ביין דיניס מנהון ואיחעדי ישראל
 דלעילא קדישין כהרין כל ידוי יפריס קס דככני בשעהא יהודא

 להו דאיחמשך דבירא מעומקא ונהרין לאחברכא ומחחקנין מהערין
 לכולהו מבועין דנבעין ברכאן פסיק ולא חדיר דנפק עומקא מההוא

 הדבר למה דמשל [נראה עכ״ל. מכולהו ומחשקיין ומחברכן עלמין
 אשר רע בנו על לטעון לב״ד גדול מקטרג שבא שראה למלך דומה

 למוח הדח לפי הב׳׳ד ע״י ח״ו בנו וישפט כנגדו לעמוד יוכל מליץ אין
 רצון כן כי וכשמוע המקטרג בפני בנו אח לברך החחיל המלך ויהי

 המלך בן בעד טוב להמליץ הוא גס החחיל מיד בנו שיחברך המלך
 לנפשו ירא הי׳ כי המלך נגד המלך בן שעשה הפשעיס כלל זכי ולא
 אברכס ואני הקב״ה מקייס מיד לישראל מברכין כשהכהניס כן
דלעילא קדישין מהכחרין ירא כי ישראל על טוב למליץ הכ״ה נהפך אז

ומחסד



לאלפים חסד
 האח על העמיס כימי ברכה ידאי הי׳ זה ומפעם דלעילא ומחסד

 ברביז אער לחבירו אדם בין על החפאיס מפני אך בעולם פוב בכל
 אי̂׳ בין עלום ויהי׳ לזה זה ש-פייס עד לזה יועיל לא כהנים

 בס^י כמבואר ונפש לנו̂ן ההפבה במדח באמח שלם בלבב לריעהו
 דברים באוכאח חבירו אח אינה ואס יע״ע ההפבה מדח המגן אל^

 חבירי אח ויפייס והעעק והחמס והאונאה הגזל לו ישיב ממון או
 ולאי אז לריעהו מאיש חנם השינאח ויבפל הדברים מאונאת

ברכיז ע״י האךץ על השמיס כימי פוב בכל כולו העולם כל יחברך
כהניס:
ט שאלה

 הדוכך בעח כהנים בפני יעמוד האיך המתברך ישראל
תשובה

ב ת  ידייהו פרסי דכהני שעחא בההיא תאנא נשא בפ׳ הזוהר כ
 שעחא דההיא ולינדע באימחא בדחילו למיחב עמא צריכין

 וצים וחחאין עילאין ומחברכין עלמין בכולהו אשחכח רעוחא עידן
 ידייהו פרסי דכהני זימנא בההוא עם תאנא עוד בכולהו דינא

 דבצגי למלך (משל) עלמין בכל הוי ושתיקוחא הוי לחעותא אז
 מתעיין שמשין וכל בלחישו לה צמיעל ובעי במפרוניתא לאזדווגא

 דא במכירוניחא לאזדווגא אחי מלכא הא ומלחעין זמנא בההוא
 וכבר פנים כנגד פנים תברכו כה איתא ובגמ' עכ״ל׳ ישראל כנסת

 ופרזל ביראה לעמוד שחייב ש״מ אבל לצדדין דה״ה למעלה ביארנוהו
הקב״ה: מהמ״מ

שאלה



יד לאלפים חסד
י שאלה

י  לפטור חוב שילוס ונמו לשון במהירוח ישראל את לברך לכהן שרי מ
 משלם והוא קנס ממנו הובט שהמלך אננריא שפוטרין כמו א״ט

 והאותיו׳ בהתיבוה לדקדק חייב או הטוב; ורצון באהבה שלא כרחו בטל
 כל טל הברכות שיבאו ולכוין טוב בטין לברך ובאהבה וברצון במיתון

 חוץ בשדות והטובדין בחו״ל הדרים טל ואפי׳ ידו תחת המתברכין
 לבוא האנוסים וכל בים באני׳ והטוברי׳ במדבר וההולכין לטיר

המתברכין טל טוב כל ולכוין יחד כולם שיתברכו מברך שהוא בבהכנ״ס
ידו; טל

תשובה
ש ר ד מ  מפני לא להכהנים הקב״ה להם אמר דרש נשא פ׳ רבה ב

 מברכים תהיו ישראל את מברכים שתהיו לכם שאמרתי
 שתשלם כדי הלב בכוונת מברכים תהיו אלא ובבהלות כאנגריא אותם

 פ׳ חדש בזוהר וכתוב בוא״ו׳ להם אמור נאמר לכך בהם הברכה
 ואתא צלותי׳ טביד צבור דשליח כיון חזי תא תברכו כה כו׳ ה׳ וידבר נשא

 לטמא לברכאלי׳ לכוונאברטותאדלבא ודאי בדכתאדכהניאיצטריך לברכא
 מתברכין ידיי דטל וישתכח קשוראדיחודא ובמילולאקשור בטובדא די קדישא
 וישמרך ההיכל כלפי ד׳ יברכך למימר להש״ץ בטי וכדין ותתאי עילאי

 קדישא טמא טל דחסד חוטא לאמשכא דילי׳ דימיני׳ לשטרא לאסתכלא
 ויסתכל ויחנך. אליך פניו ההיכל כלפי ד׳ יאר יאמר ולבתר בקדמיתא

 מסטרא דברכתא דמקורא בנק בימינא ליחדא דילי׳ דשמאלא לסמרא
וכדין כלל נזקא הויא ולא אסתלק דשמאלא כל וכדין הוא דימינא

_ ד _ ישא _



לאלפים חסד
 ן6למ לי׳ ן, צלוחא היא ודא שלוס לך יישס אליך סכיו ד׳ ישא

 כמי"״ שלימחא ברעוחא ולא רחיקא בלבא למרי׳ למיפחי׳ דאסא
 ש״ז סוא ודא עמו נכון לא ולבס לו יכזבו ובלשונם כפיהם ויפחוהו
 סטר״ דיהננורר בגין דילי׳ דשמאלא כסיטרא בקדמיהא דיסחכל

^ דיחודא. קישורא ולא פרודא הגי ידוי וטל כקדמיחא דדינא  דצל̂י
 דטונלח כטיקרא תליא כולא דפומא וכמילולא כדיבורא הליא וכרכהא

 עובד״ פגיס ואי טבולה טכילחי׳ לאו לטוכלא טיקרא ילט ללא ומאן
 צלויזין צלוחא איהו ולאו כרכחי׳ בי׳ לשריא אחר אשכח לא ומילולא
 צלותי׳ לסיים נש כר לההוא וי והחא לטילא נש כר ההוא ואהפגס
 אוכל לא ויו׳ פני לראוח חכואו כי כחיב טלי׳ למארי׳ פולחנא
 כה-י' ברכת בטח מאל להזהר חייכין והש׳׳ץ שהכהן ש״מ טכ״ל וטצרה
 יחברכו ואז לצדדיו לפנוח והאיך ובמחשבה הדיבור וליקלוק במיתון
הברכות טל יסכים והקכ״ה והכהניס הש״; ט״י כראוי ישראל

וטל: סלה

■א ׳טאלה
סל י  ג״כ המתברכים והטס המברכים הכהניס של תשובה כלא א

 שנג'׳ג מהאיש והכה והצדק והזטס הלין המלת את לבטל הברכה
 פני® להתברך בואו טרם תשובה שטושה לוקאלמי ח״ואו הרטה בו
 ^י או לגיוכה ומתהפכת הרטה ממנו מבטל כהניס כנגד פנים אל

 רזי̂י אי להשיגה וטובה כרכה באיזו כהניס ברכת ט״י להתברך שחפץ
 שמעו ע״י משי; תשובה בלא אפילו או שלימה בחשובה לשוב לוקא

והכרינ® הגיובה משיג ברכתם אחר אמן ה וטו הכהניס מפי הברכות
אשר



טולאלפים חסד
: הוא שחפץ הדבר בשבילו שיכוון מכהן בקש ונס הוא מכוין אשד

תשובה
 בן ומשני אהדדי קראי דרמי הא על נשא פ׳ דבא במדרש איתא

 ש״מ עכ״ל שביס לשאינו מנקה ואינו לשביס הוא מנקה
 הברכה חלה לא שביס ונשאינס הברכה עליהס חל לשביס דדוקא
 אומר ר״א דהניא ע״א ל״מ ובשבועות כ״א פ״ו ביומא מצינו וכן עליהס

 ינקה לא לומר וא״א ינקה לא נאמר שכבר נקה לומר אפשר אי
 לשאינם מנקה ואינו לשבין הוא מנקה כיצד הא נקה נאמר שכבר
 שבאת כגון יהודה א״ר תשובה בעל דמי היכי ע״ב שס עכ״ל׳ שביס

 דבר ז״לשבאת פרש״י הימנה וניצל ושני׳ ראשונה פעס עבירה לידו
 לו יועיל תשובה ״י ע דדוקא ש״מ עכ״ל כבר בה שנכשל לידו, עבירה
 ע״כ עליו מביא שהזעס היסוריס מן ינצל לא תשובה ובלא הברכה

 מה על חרמה היינו תשובה העס כל יעשו כהניס לברכת יקרב מרס
 העולמי׳ כל הבורא רצון על שעבר על יתחרמ ה׳ ומאהבת כבר שעבר

 אותנו שצוה הקב״ה מצות כל את לקייס עצמו על ויקבל וב״ש ב״ה
 בלבב יעשו הכהניס וכן ד׳ דרך לאחריס וללמד באהבה הק׳ בתורתו

 יסכים והקב״ה כרצונם יחד ולכהנים לעס הברכות יועיל ובודאי שלס
:אמן גואל לציון ובא .

■נ ^טאלה •
ב ו ת  אחד וכתוב אליך פניו ה׳ ישא כהניס בברכת אומר אחד כ

:הללו כתובים שני נתקיימו כיצד פנים ישא לא אשר אומר
תשובה



לאלפים חסד ,
תשובה

׳ י מ  רצונו טושין כשישראל כאן ומשכי נשא פ׳ ובמדרש בש״ס יש זו ל
 ח״ו עושין כשאין וכאן אליך פניו ד׳ ישא אז מקום של

 פניס נשיאח דה״פ (נראה פנים, ישא לא אשר אז מקום של רצונו
 שצו רצונו כיוןדטוכין דאל״כ ״כ כ מגיעים זכוהם שאין במה אפי׳

 אלא פנים נשיאח נקרא שלא ועוד פנים להם לישא שכדאין בודאי
 ראויי׳ שאינם במה כקרא פנים נשיאס אבל האמח מצד לכך שראוים
 מחברכים מקום של רצונו עושים שהם מפני אך זו ועובה לברכה

:לכך) ראוים שאינם במה אפי׳
ה ל א ! •ג ע

Q S שיסבול עליו הדין נגזר ח״ו שכבר לאחר כהנים ברכס יועיל 
 שהודיעו בעס הרגיש לא כי שימוח ח״ו או זמן כך היסוריס

 חסכו כמו האמין לא כי בלבו בימל או רמיזא באיזו או בחלום אוהו
 כל עם שאולה המה גס וירדו חחניו בעיני כמצחק ויהי לוט של

 והוכיחם מבשרם נח שהי׳ המנול בדור וכן סדום אנשי חביריהס
 ובא עליו השגיחו ולא חשובה שיעשו ולימדם הרעים מגישיהס על

 למה חש לא זה כן עליהם׳ ושלגי דין גזר לאחר הזעם עליהם
 גז״ד ערס שהי׳ בעס להבב״ה שב ולא השמים מן אוחו שרמזו
לו יכווני אס כהניס ברכס לו שיועיל מהו דינו גזר כבר עליו ונחסם

לא: או
תשובה _

ס ^lס ד tד i וכחוב אליך פניו ד׳ ישא כחיש אהדדי קראי רמי ובש״ס
אחד



טזלאלפים חסד
 ישא לא אשר דין גזר לאחר כאן ומשני פנים ישא לא אשר אומר אחד

 ע״כ שלום לך וישם אליך פניו ד׳ יבא דין גזר קודם כאן פכים
 במהירות ולבוא בתשובה לשוב ישראל ימתינו ולא חושו ורטי אחי

 וכטצת הגז״ד טליו ח״ו שיחתם טד ח״ו יתמהמו ואל נהנים לברכת
 הוא מה יודט שאינו חלום שרואה יום באותו תיכך כי והזוהר הש״ס
 במסירת ק״ש ויקרא הכהניס ברכת לפני ויטמוד בתשובה ישוב לו מרמז
 הכהנים של הברכות טל אמן ויטנה ותשובה בכוונה ויתפלל לדי נפשו
 החכמים יטצו כן כי מוב ברכת טליו ויבוא מהרטה ומיד תיכך וינצל

:טלינו יגן זכותם קדשם ורוח לבבם במוב
יד שאלה

 אם מהו לחבירו אדם בין היינו אדם בני נגד שחטא דברים
 שהחטא את״ל הדין׳ ממדת להצילו הכהנים של הברכה מטכב

יטשה: מה מטכב
■ תשובה

׳ י ר מ  משטרי חוץ ננטלו השטרים כל הזהב פ׳ סוך ב״מ בגמ׳ א
 מאלהך ויראת נאמר וט״ז חבירו את שמצטר אונאה

 זה אבל בממונו שזה ממון מאונאת יותר הטבירה וגדולה גרט וזה
 וי״ל איכא בגופא צטרא ג״כ ממון באונאת ותימא שמצטרו בגופו

 דגופא דצטרא דומיא א״כ וקשה המתאנה יודט שאינו היכא דאיירי
 באדם דאיירי וי״ל ידט ולא שיצטטר לה משכחת היכא יודט שאינו
 היא טבירה מ״מ בממונו׳ חבירו אותו שאינה מה טל מצטער שאינו

החטא גדול בגופו שמצערו דברים אונאת ובכה״ג מה״ת המאנה בידי
יותר



לאלפים חסד
 חבירו אס והמצער בהישבין איסא הא ממון ע״כ נ״ח בב״מ ושם יוסר
 והמכנה דמים שופך כאלו חבירו אה המבייש וכל בהישבון גיסא

 לעוה״ב חלק לו אין מביישו או בשמי׳ דדש אעפ״י לחבירו רע שם
 אוהה יאנה שלא מאד זהיר יהא ובאשסו עולה׳ ואינו לגיהנס ויורד
 או מצוה לעכוה אוחו מנחח אינה אס כגון דשמיא בדברים אס מ״מ
 אם מחשבהו יודע והקב״ה לה ישמע לא עבירה לעשוח ידי׳ על ח״ו

 סמיד מצוי׳ שזה ומפני חנם אונאה לשם או שמצערה מצוה לשס מכוין
 בכבוד וכ״ש ויענש׳ האיש יכשל לא נמען בפרכן ע״ז רז״ל הזהירו ע״כ
 בצערו יזהר הכלל רפואה ימצא האיך נפל אסי שבזה מאד יזהר ח״ח
 בזה כי אדס לשוס יצער לא אשה וכן יצער שלא אשה או איש של

 ראי׳ מביא שהפ״ס גופא שם וראי׳ ועונש באיסורא לאיש אשה שוין
 במדרש איהא הברכה אה מעכבין אלה כל אס ולענינינו מהמר

 לך וישס אליך פניו ה׳ ישא כו׳ אומר דושחאי בן יוסי ר׳ שס רבה
 נגד אלא חעא שלא במה כלומר לאדם הקב״ה שבין בדבר שלוס

 יעשה ומה כו׳׳ חבירך לבין שבינך בדבר פניס ישא לא אבל הבב״ה
 כיצר פניו הלבין או חבירו אה שציער חמא ברשת נפל כבר אס

 י״ז ר״ה במסכה איהא הברכוה. עליו שיחול עד מרשהו להמלמ יוכל
 (בהורהכם) כתיב גמליאל רבן אה הגיורה בלוריא שאלה ה״ש ע״ב
 הכהן יוסי ר׳ לה נכנפל אליך פניו ד׳ ישא וכתיב פנים ישא לא אשר

 מנה בחבירו שנושא לאדם דומה הדבר למה מפל לך אמשול לה אמר ,
 פרעו ולא זמן הניע המלך בחיי לו ונשבע המלך בפני זמן לו וקבע

 הכא חבירך את ופייס לך מחול עלבונו א״ל המלך׳ אה לפייס בא
ועשה הבב״ה של כבודו נגד שעבר בעבירות אליך פניו ד׳ ישא נמי

תשובה



יז לאלפים חסד
 שאפי׳ לחבירו אדם שבין בעבירוח פנים ישא לא ואשר עליהם חשובה
 במשל הכהן יוסי ר׳ שאמר וכמו שיפייסנו, עד מכפר אינו יוהכ״פ

 ‘לי מהכי לא שציערו חבירו אה פייס לא שאס ש״מ חבירך אח פייס
 חבירו את כשיסייס רק שמעכבת כהנים וברכת תשובה, עשה אפילו
 בחוץ או הוא אנוס אס או כהניס לפני ויבוא תשובה יעשה ואח״כ
 ברכתו מהבב״ה וישיג הכהניס בכוונת יתברך ליס מעבר לארץ

:בעדו להתכוין הכהן את שבקש ברצונו כאשר ומציון מירושלם
טו שאלה

 אינם והעם העס את אוהבים אינם והכהניס בעיר מחלוקת הוי אי
 להעם מהני אי ח״ו לזה זה שונאים או הכהניס את אוהבים

;מאי העוב עליהם ולהביא מהזעם להצילם ההם הכהניס ברכת
תשובה

א נ א  יפרוס לא עמא לי׳ רחמין דלא כהן כל נשא פ׳ בזוהר ת
 דלא ועד ידוי ופריס דקס כהן בחד הוי ועובדא ידוי

 בחביבותא לון בריך דלא משוס מ״ט דגרמי תילא אתעביד אשלים
 לא דהוא כהן וכל יומא ההוא ואתתקן ובריך ידוי ופריס אחר וקס

 לברכה ידוי יפרוס לא ליי רחמין לא עמא או צעמא רחיס
 אלא יבורך תקרא אל יבורך הוא עין טוב דכתיב לעמא
 אתקיים ברכתי׳ טבא בעינא דבריך כהנא כך בגין יצחק וא׳יר יברך
 אבא א״ר כלל/ ברכתא מיניי תבעו על טבא בעינא מברך ודלא
 ובארץ בשמים כל כי כמד״א בכל אברהם את ברך וד׳ דכתיב מאי

ידוי על כ״ה האי מתברך דישראל דבגינייהו תברכו כה וכתב
דכהנא '



לאלפיםחסד
א הנ  עכ״ל בכלא ברכהא ואשחנח להסא דיחברכוןעשראל מין מ

 אמפ״י ונתרצה זרעך יהי' כה ע״ה אבינו לאברהם אמר הקב״ה (פי׳
 שא״א הדין מדת שהוא למעלה בארנו כאשר כ״ה שהוא שצדק

 כמ״ש פי׳ בכל אברהם את ברך הקב״ה עשה מה דינו נגד לעמוד
 אברהם של מזלו צדק זה והכ״ה ותתא לעילא ובארץ בשמים כל כי

 תברכו כה כמ״ש בחסד שמתדבק ע״י ישראל בגין מתברך אע״ה
 שגילה והכה הצדק על לירא לישראל אין וא״כ לעיל. וכדפרשנו

 אברהם את ברך ד׳ כי זרעך יהי׳ כה אברהם אבינו את הקב״ה
 שאז״ל מה וזהו למובה׳ הכ״ה כהנים,שמהפך'את ברכת שהוא בכל

 את מבטל תברכו שהכה לישראל מזל אין כי המזל* מן למעלה ישראל
 רחמין דלא כהן כל שתנא לתמוה ויש לטובה); ומהפכו הרע המזל

 בשלשה הכהן יחויב הא תימא ידוי יפרוס לא לכהן עמא או עמא לי׳
 וכ״ת יום שבכל הזעס מן ינצלו במה העם וגם לעיל, כדפרשנו עשין

 לא הזוהר וכוונת לי, ■אוהבים והעם אותם שאוהב בבהכנ״ס ילך
 ההוא ביום עשה שלשה יבעל לא אבל בהכנ״ס; באותו ■שם ידוי יפרוס
 תינח הא ויתברכו זא״ז שיאהבו אחרים כהניס להם יקחו והעם
 בהכנ״ס הגבול בכל שאין כגון אפשר דלא היכא אבל דאפשר היכא
 ימצאו העם אס גס ועוד יבטלו, להעס אין אחריס וכהניס אחר

 הדבר למה משל שלשה לברכת שניס ברכת דומה אינו כהניס
 יותר גבוריס לו שיש מי כל כי מאליו מובן במלחמה לגבורים דומה
 דאפשר מאי בכל כהניס להוסין^ וכדאי המלחמה, את מנצח הוא

 במלחמת גבורתס שזהו יותר שמיס ביראת גדוליס שיהיו והכהניס
'אע׳׳כ כהניס, להס שיש מה העס יגרעו ולמה כמובן והזעם הכ״ה

צריכק



יחלאלפים חסד
 וט״כ לזה זה שיפייסו טד ידוי יפרוס לא הזוהר כוונה לפרש צריכין
 ואהבה שבתורה טשה טל יטברו פלא וגם השלום ביניהם יגישו
 טל טובריס כלס הלא ביניהם קפצה השנאה ח״ו ואם כמוך לרגיך

 ביניהם שלום יטשו אט״כ בלבבך אחיך אה השנא לא הגישה לא
 יש הימא וטוד ברכה. המחזיק הכלי הוא ושלום כולם ויתברכו
 נטשה ברחימא שלא וברך כפיו אה שנשא הכהן נטשה מרוט בהזוהר

 טבירוה שטובר ממי יותר מיד נטנש מ״מ טצמוה של גל מיד
 לפרש יש זאה׳ אה להבין צריכין הלא וכ׳׳כטונשקפה מאלו חמורות

 לפרדס נכנסו ארבטה ה״ר ט״ב יי׳ד חגיגה במסכת דאיתא מה גיפ״י
 מים מיס תאמרו אל שיש אבני אצל מגיטין כשאתם ר״ט להם אמר

 גס באמה והלא טיני לנגד יכון לא שקרים דובר שנאמר משוס
 ונקראו שיטנשו בזה יש חטא מה יטטו כי מיס מיס יאמרו אס

 השכינה בפני אט״כ ד׳ טיני לנגד יכון ולא שיפלו טד שקרים דובר
 המלך רצון נגד המלך בבית חוגיא או בביתו לחוטא משל אני׳2

 אם כן שאין מה ומיד שהוא כל גיל טונשו המלך בבית כי ודאי
 וחקירה דרישה טפ״י אותו ידונו ושם המשפט בבית שיובא בביתו חגיא

 את טשה שבטטות בדין שיראה להיות ויוכל בדינו יגימוד ומלינים
 אפי׳ יטנש השכינה בפני הזה הדבר כן וטונש הדין מן ינקה יזמאו

 נטנש מיד באמת שלא מפיו אך שיוצא שקר כמו שנראה הכיטות ננ״י
 אשר ברך הא באמת כי ותיכך קשה כ״כ נטנש שהכהן ניחא ובזה

 ודובר לו והס להם הוא באהבה ישראל טמו את לברך וכו׳ קדשנו
 כנלפטנ״ד כך נטנש ט״כ רחום ולא רחיס לא שהוא הוי ̂ שקריס

 הכהניס אצבטות טל שורה שהשכינה היודטיס הכהניס את ולגלות לסיש
בטת ך



׳ לאלפים חסד
 בכוונהם יס אז יזהרו למטן לברך אצבטוחיהס הנהנים זקיפס בטת
 ובי״ם מהורה וכוונה באמה אך שקר או מטוס איזו ח״ו יהיו שלא

בס״ד: ונדפרשנו
טז שאלה

י : לא או דוכנן בטה הכהניס כמו אנבטוהיו לזקוך לאינש שרי א
תשובה

׳ ע  טבדי דקא מילין חזי הא וז״ל איחא מהימני ברטיי נשא ר
 דכהנא^י דאצבטן בפרישו דא כנוונא לטילא מילין מחטרין

 איכון מילין כמה וכן טלן. ולשריא למיחי שכינסא אחטרה לחסא
 איחטר דלתחא באיהטרוהא דהא לטילא מילין דמחטרין בטלמא

 מטמא והיינו דוכחי בכמה אוקימכא והא לטילא אחרא חילא
 שכינהא מהטרי אצבטן טשר בכה״ג אינון וכמה ושופר דלולב

 וכלא לאנהרא לטילא אחרנין דרגין טשר מחטרי טלייהו לשרייא
 למננא בזקיפו אצבטן לזקפי׳ נש לבר לי׳ אסיר דא וטל חדא בשטהא

 לזק^ דאסור ש״מ טכ״ל דקב״ה ובשמא וברכאן בצלוחא אלא
כהניס: וברכה ההפלה בטה לא אס אצבטוה

יז שאלה
□  כשרים שאינם אנשים בין מהפלליס ושלמים יראים הכהניס א

 בהכנ״ס באוהו כפים בנשיאות מחוייביס אי יראים ואינם
: אוהס לברך

תשובה
אח תברכו כה קרא הך טל ובזוהר ובש״ס במדרש לאיתא

בני



זלאלפים חסד י י

 ר׳ הני אלא להס האמרו כהיב לא אמאי להם אמור ישראל מי
 ולא סהס אמור ח״ו זכו גא ואס להס הברכה ישראל זכו יהודא

 ש״מ אמור מ״מ הברכה יחול עליהם ולא זכו לא שאפי׳ ש״מ להם
 שכולה מבהכנ״ס גרע דלא ונראה כהניס ברכח לברך שמחוייביס

 לבהככ״ס לבוא אנוס בהוא מי וכל שבשדות לעס שמברכים כהניס
 לארץ חוץ מדינוח בכל כגון כפיס נשיאה שס שאין במקומות והדרים

 ועוד לבעלה׳ ברכה ואינה הברכות עליהם וחל שזכו ביניהם שיש
 בי׳ ידעיק ואק צדיק שהוא ע״מ האשה את המקדש קי״ל הא

 במחשבה בלבו תשובה עשה כי קידושין קידושיו מ״מ רשע שהוא
 שמהחרעי שחושב היינו ובלב בפה מאד קל התשובה תחילת שהרי

 מה עשה ולא אסרה שהתורה עבירות ועשה שפשע מה כל מל
 אס וכ״ש בצב מתחרע שהוא וכיון המצות לעשות צוה שהבב״ה

 חרמתו ומקבל מחשבתו יודע שהקב״ה ג״כ מלא בפה בלחש מתודה
 וישמור לרשעתו עוד ישוב שלא הזה התשובה בעל שמחשב ומה
 הוא וא״כ כה עד שעשה הפשעים עוד יעשה ולא ד׳ מצות את

 יסורים עונש או צרה איזו לו שיש כגון מיראה או השובה בטל
 עשה זה וממעס מצרתו ינצל כהניס ברכת שע״י ומבין יודע והוא

 נכנס כפיס נשיאת עת של רצון בעת כי מאהבה או בלבו חשובה
 את ברא הבב״ה הלא בלבו אמר כי באהבה ושב אמונה לכו3

 הארץ ואס וסדרם הילוכם ומבין והכוכבים והירח והשמש השמיס
 בכל ולהבין רבים במים לאדם אך חכמה ונתן הגדולים והימים

 אלה לכל צריך הכל הבירא וכי אלה מכל התכלית ומה החכמות
והנשמות הרוחות למען אלה כל את ברא לא הלא ח״ו להכאותו

שהם



לאלפים חסד
 כנצגילו ומה הרפואה זבד לכל המדרש קמפרש וע״כ ר״ל ן5£מהק
 ; שהכל- מה הן רבכן שמפרשי כוונה כל העחקכו ע״כ יכוונו להם

 מהברט^ ימעמו לא והכהניס לו צריך יחיד שכל הן בכלל צריכין
 , וגם בהיבוחיהם הרמוזים הברכוח לכלל גס ויכוונו בפרש כוונה ע״י

 I רפואם המבקש להיחיד או עמא לכל להכלל צריך אשר ההוא הפרגי
’ ; הכוונוח הס ומה

השובה
ן ^  כלכיזי מאד וגדולה מרובה הברכות כוונות כי רבותי נא ד

 דכהנא מפומי׳ נפר,א דאי דברכתא שמתא בההיא הזוהר
 רברכן שיתין וממנין ברקיעא וטסין נפקין אותיות שיחין אינון

 בהה ולאתכוונא ברכאן אינון כל מל אודן וכולהו ואות אות כל
 בבל שמכוין כוונה דכל ומשממ מכ״ל כו׳ וגו׳ ד׳ יברכך מילין באינון
 תיבה באותו שכיון הכוונה גס ברקימ יטס שנפק בשעה תיבה
 כאשר פמילתו ופד^ ברקיט וטס האות טס 2מצורן אות באותו ואפי׳

 מאד וקל אז הברכות בכלל שהס לאותן רצון עת כי הכהן כוון
 אסר רז״ל של בהכוונות מאד תזהרו ע״כ שחפץ פעלוהו להשיג

:ודו״ק הסדר. על זה אחר זה פה נבאר בס״ד
כ שאלה

 ביתו בתוך חולה שיש מי על יכוין׳ מה הראשונה
 רפואה הבב״ה שישלח שיכוונו הכהניס את ומבקש

 יכוונו מה הגוןג ורפואת הנפש רפואת להחולה מהרה שלמה
:מאי דוקא רז״ל כוונת לפי הכהניס

חשובה



כאלאלפים חסד
השובה

א ת י בנכסיך. ך. יברכך אומר כתן ר׳ נשא פ׳ רבה במדרש א
 ומכל רע כל מן גופך אה ישמור (פי׳ בגופך וישמרך,

 רמ״ח בכל ושלס בריא גופך ושיהי׳ המר וממות מדוה ומכל חולי
 ד׳ יאר פירושו קרא הך על עזרא אבן וכתב גידיו) ושס׳ה אבריו

 ד׳ לך יתן צרה בעת ד׳ את ותבקש שתשאל בשעה אליך,
 ולא מאבן לא רעה בך יגע לא שלום, לך וישם לעובה. כקשתך

 זהו השלום בברכת רק שתהי׳ פי׳ עכ״ל מאויב ולא רעה מחי׳
 וישם והזעם. ממך כעסו יגיביר אליך, פניו ד׳ ישא הגוך. כריאה

 ובעז״ה שם, רבה המדרש עכ״ל בארמונותיך ושלום חיים שלום, לו
׳ :בדוכן זו כוונה ע״י החולה יתרפא

כא שאלה
 לו יקרה ורגע מהר רפואתו וצריך מסוכן הוא החולה ח״ו

 זמן יאריך הלא בדוכן שיכוונו לירושלים מכתב ישלח ומרס
 וכן יעשה ומה לו טוב והמהירות הזהירות כי להאריך לו

 והחולה דאפשר מה בכל והברכה התפלה מהר הצריכה לילד מקשה
 או לילד להמקשה יעשה מה לארץ בחוץ דרים לילד המקשה ^ו

:שבירושלים הכהניס שיכוונו עד ההיא בגית ההוא להחולה

תשובה
 וז״ל ע״א ל״ב דך שבת במסכת יהודא דרב ברי יצחק ר׳ עצת

 שלא רחמים אדם יבקש לעולם יסולא דרב ברי יצחק א״ר
זהו עכ״ל כו׳ והפטיר זכות הבא לו אומרים יחלה שאס יחלה

העצה



לאלפים חסד
 יח הכהניס בוטד שמו יכחש ע״נ האמיחיה העצה

ם בכוונוח  הנכחבים על ישלוע שלא דוככס בעס הנהני
̂^ והרחמים החסד מדח רק לרעה ס״ו זעם שים בהוועד הנהנים  והש̂׳

 הב־̂ן יקדיס הלידה מיום שיראים המעוברוח וק המיד טובים וחיים
 ׳ יקטר; ושלא ח״ו וצער נזק בלי נשורה הלידה שיהא לבקש

 ̂ יי־י בארינוה יחברנו רק הבעל ענ ולא הונד על ולא היולדוה על
 מבוץ אשר הנוונות נל אה שאנוונו הנהנים לועד מנהב ע״י יודיע נן

 ננכסי[ ל׳ יכי-לך אומר נהן ר׳ וז״ל הנ״ל במדרש נדאיהא נ׳ בהשובה
 יכוונו ולמעוברח יחלה שלא ושלם בריא (שיהא בגופך וישמרך
 קייי־ זרע יהי׳ יהוולד יהירה ועצב צער בלי שהלד בגופך וישמרך

 * הכובה שם נמבואר ונו׳ הנ״ל עזרא אבן נפי׳ אליך פניו ד׳ יאר
• מקודם אמיהיה השובה יעבו אבל להם יועיל ובעז״ה

שאלהכב
י  דהי^'• מהנהנים מבקש והוא ממצבו ויורד בננשיו הצלחה שחסר מ

 במעמדי מעלה מעלה ויעלה בננסיו שיצליח לו שינוונו
 בדו'^ לו1;3 יניונו מה וגנבים שודדים עליו יבוא שלא ירא הוא

, :רז״ל נווטה עפ״י נהנים בברנה
תשובה

 ̂ פי' בחומש ז״ל בפרש״י הובא וקצה ובמדרש בספרי איתא
 שודלו ייליך ןאן3, א3ש וישמרך. כנסיך. שיהברנו ד׳. יברנך

 צהינ^ פנים שוחקוה פנים לך יראה אליך. פניו ד׳ יאר ממ.ונך. ליטול
̂ין לך וישם נעסו. ינבוש אליך. פניו ד׳ ישא חן. לך יהן ויחנך.  ש־י

שאלה : אדם נל עם וביציאהך בנניסהך



לאלפים חסד
:נ שאלה

דר*

ה  אה ש1“מכ והוא בכים ההוך בהוא להאיב הנהנים יכוונו מ
 הנהנים ק מבקבת אבה או ביוליד בעדו כינוונו הנהנים

היא; עקדה ני

תשובה
 יברכך וז״ל נשא ס״ שם רבה במדרש דאיסא הא הנהנים יכוונו

 פניו ד׳ יאר שמירה שצרינין בבנוה. וישמרך בבנים. ד׳
 בני בניס לך ויחן בהורה ולבך עיניך שיאיר הירה מאיר זה אניך.

 ממך כעסו יעביר אליך. פניו ד׳ ישא בבנים. אוהך יחן ויחנך. הורה.
 זו כוונה א״כ :בארמנוהיך ושלום חיים בלום. לך וישם והזגים.

 מכל ההי׳ ברוך בהורה המפורשה בברכה ר׳, יברכך הנהנים יכוונו
 המקיסין המזיקין מן וישמרך׳ ועקרה. עקר בך יהי׳ צא העמיס

 המדרש לשון הוא (כן כהניס ממך יעמוד אליך. פניו ד׳ יאר אוהך
 יהי׳ אס ממילא והנהן נהנים בבנים זר שיהברך היהנן קשה אכל

 שהכוונה ונלפענ״ד זו היא ברנה מה וא״נ נהנים יהיו בנים לו
 ממך ויעמוד לנהן שהנשא בה שיולידו זו בברנה במדרש היא

 שאהה בשעה אליך, פניו ד׳ ישא נביאים. ממך יעמוד ויחנך. נהנים)
 ועקרה בניס חשוני דרך כי (פי׳ המקום. רצון ועושה ומהפצל עימד

 בהיבוה זו כיונה שיכוונו המדרש פי׳ ע״ז עצמו לבין בינו לההפלל
 נלסענ״ד) כן וצדקהך הפ*צהך אצ וישמע אליך פניו ישא שהקב״ה אצו

:בעולם שלום בא לעולם זנר בא כפשוטו שלום׳ לך וישם
שאלה ן



לאלפים חסד
כד שאלה

ת א מ להנני הכ׳הכיס ביכוונו הכוונה היא ז לו נדי( ונ7ג ו
נצי̂ו נניות ונדיקדוקי כל בהסר וכסוהו במזונו לההפרנס

 לחם לו -,^ו׳ ךןין3 הנהני□ בעדו ניכוונו ומבלןם מהזעס
 הבכ״^ אה לעבוד הככיהו להניג יוכל למען לנבוע ובגד נאכונ

:ר,ינו דעה ועל דעהו על מעבירין עניות כי
תשובה

א ת י א פ״ רבה במדרש א ס ננ וישמרך בממון׳ ד׳׳ יברכך נ
 ויאמין לדדינה זימיא הבוא וכלא פניאס במדינה ענוי ההא

 מזלו העני כי מסעס (נלפענ״ד וישמרך ד׳ יברכך אלא זהב הן לך
 הזעכאח״^ ניועיג מזלו רוע יגרוס שלא המדרש האריך ע״כ כ״כ מוב

 ממנו מעלו בחירה בעלי ויבואו זימיא כס ביב במדינה שיהא
 סניו ׳7 יאר נוכה) בביןשהו יהברך למען זאח אח גס לכוון רז״ל צוו

ק ויחנך. השכינה׳ מאיר לך יהן אליך.  חונניס נההיו דעה בכס י
 בלי^ לך וינס והזעס׳ ממך כגיסו יעביר אניך. פניו ד׳ ינא זה. אה

 והונא איככי דאמרי עכוס (נלכענ׳ד ביהו בהוך מריבה ההי׳ שלא
 שעיא כמשלם אינשי דאמרי הייני פפא ר א׳ ע״א נ׳׳ע ב״מ3 בגמ׳

 , עס וויא ובלע״ז בביהא היגרא ואהי נקיש מכדא
שטוב) אין אקריגעלע קומט קריגעלע פון גערכטין דיא זיך

כ שאלה
 הו^ אבל ובעצוח במעשיס בחכמהו להטיב בכחי אנר חכם אם

אח להפיק יוכל למען לעשירות וצריך בזוי׳ שחכמתו מסכן
מחשבותיו

קאנצענג



כגלאלפים חסד
 גישיר שיהיה כשדו שיכוונו ככהניס אש המכקש כשולס מחשכוסיו

:לו יכוונו כיצד
̂טובה ,ת

ם  ישלכיו שלא וישמרך. בשושר. ד. יברכך איחא. רבה במדרש ש
ד׳ את ותבקש שתשאל בששה אליך. פניו ד׳ יאר של-ך. אחריש

 חוכניס שתהיו דשת בכס יחן ויחנך. למובה. בקשתך לך יתן צרה בשת
 אצלך. פניו יהפוך אליך. פניו ד ישא זה. את זה ומרחמיס זה את זה

 מוב לשעות יכול אחרים שליו ישלמו שלא הששיר (סי׳ שלום לך וישס
 צריך ש״כ חברו בשד נפשו מוסר לפשמים הוא אבל כרצונו כששרו
 כדכתיב שניים נגד פניו ישיז ושלא צרה בשת בקשהו ד׳ שישנהו הברכה

 הברכה צריך ש״כ ששרו ש״י עני פני להלבין ויכול שזות יענה ששיר
 שלום לך וישם אצלך פניו הבב״ה יהפוך ואז עליהם וירחם דלים שיחונן
 צריך ש״כ בלב לא אבל רבים אוהבים רואה לפנים העשיר כי באמת

;באמת) שלום ברכת

כי ^נזאלה
 כוונה איזו חולה מאיזו עיניהם ראיית כהה אשר אכה או

: הכהניס להם יכווני

תשובה
וישמרך. ועושר׳ חיים תוספות ד׳. יברכך רבה במדרש שם איתא

ויחנך. שינים. מאור לך יהן אליך. פניו ד׳ יאר מדפך.
בך יגע שלא שלום לך וישם אליך פניו ד ישא במשאלותיך. יחנך

רפה

לאיש



i לאלפים הפד
 . סי^ את רכיא ילזרא ?אבן (פי' מאייב וצא מת־׳ וצא מאבן לא רעה

 מצמי צתבמר ו־ונל עיניו ת״ו יעווררו נצא נותנה והכברא הכוונה
̂.ויב ימתי׳ רגלו במק iינגץ שלא  ועושר תייס כיון והמדרש וי
 ני^י אח ?בב״ה וינמ־ך סומא יהא שצא כטמר כמה ס״י תשוב יהא
 שיהא במנאציהיך ויתנך צכנועו עיניס מאור נך ויתן יככל כלא

: ועינה מניוה המנוח בעשייתו
• כז שאל־

H D וכלא יהירים יסיריס בצי שהכד צינד צמקשה הכהניס יכוונו 
 יהירים יסוריס הסכוצ נא הלידה ואתר ת״ו בצידה יהעכבה

 מה״' אתה עצ ת״ו עברה אס הולד או ת״ו היולדוח המיה ושלא
 י’רז מקטרג הזעס באז בבה׳ בערב הנר הדלקה חלה׳ כדה׳ דברים

:ותחיו דינו אה יבעלו כהניס ברכה וע״י
תשובה

א ת י  בבואך (סי׳ בבואך. אתה בברוך ד׳׳ יברכך שם׳ רבה במדרש א
 מי״י וישמרך. אמך) ממעי (סי׳ ג׳נאתיך אחה וברוך בעולם)

 שלא בהיולדות גם ישלוט לא שהזעם (פי׳ העיצם מן יציאך שלא הרע
 מאירורז בפנים בך שיביע אליך פניו ד׳ יאר העולה) מן בקיכירוגו יציאה

 עוונות ומחיצה חיים עוב כג מאירות פנים (פי׳ זעומיה בפנים ולא
 היולדות על בין כסכנה בעת המקכירג הזעם זה זעומית בפנים ולא
 ראיי׳ אינה צדקהה לפי אפילו (פי׳ חנם במהנת ויחנך. הולד) על בין
 יעכיר אליך. פניו ד׳ ישא ולולדה) צה הושיע חנם במתנה ס״מ לזו

בם ושלטי והזעם הכעס עלי׳ בא כבר אס (פי׳ והזעם ממך כעסו
ועושה



כדלאלפים חסד
 רניה בך יגע לא שלוס. לך וישם ממך) יגישידם מוה יסורי לה ועושה •
 יסוריס לרבוה מעכי נגיעה אפילו יגגי לא מעתה (פי׳ שנ'ם רק !

 גיל שולע יהי׳ השלוס רק והזגים הכעס יגע לא ג״כ ה״ו נכהפ״ה
 יההפך למען הזגים את מבגילים שהנהנים בהסד והינד היונדוה ן
; לשלום הזגים :

כה שאלה
ם  גיליו ישלמו וגם מדי יותר עמו ומשגיבדים קשה יד תהת נפנ א

 על מאד מעונה והוא עליו מרחמים אין אשר רעים אנשים
:הקשים מיסוריו יתגאל למען בעדו יכוונו מאי הנם

תשובה
א ה י  (פי׳ בתורה המפורשות בברכות ף. יברכך שם במדרש א

 ישלמו שלא וישמרך. יסבול) שצא שסובל להגינין השייך
 יוכלו שלא (פי׳ עמך. יהי׳ שהשכינה אליך פניו ד׳ יאר עליך. אחריס

 ויחנך. רע) מכל אותך ויציל הבב״ה ממצות אותך ולבמל עמך נהשתעבד
 מן להוציאך עמך כשיהי׳ יחנך השכינה (פי׳ מהשיעבוד גהוציאך

 להצילך אליך פניו יהפוך אליך. פניו ד׳ ישא איתך. ויגאול שיעבודך)
 ויצאתך בכניסתך שלום צך וישם רע) עמך לעשות שחפצים ממה ^י׳
:לשלום) אתו ישלים אויביו גם איש דרכי ד׳ ברצות (פי׳ אדם כל עס

ה ל א כט ש
 ישרות סברות להוציא וכיוכצ ישכח שלא בתורה להצליח החפץ

ד׳ תורת ללמוד ושיזכה להלכה הן ללימוד הן ד׳ בתורת
רק



לאלפים חסד
 ח״ו או להגאיה ח״ו המוביס רעיונותיו את השמן יערבנו ושלא לשמה רק

 ומזירךם האתר בצד ח״ו שחימפין לימודו את הסונם דברים ושאר לקכמר
 כהתורה מה סה הזאת בהיעה להאריך ואין לשמה הלומדים ת״ח בזה

 הזה חפץ ע״כ בעולם הוא מזיק ולקנמר הגאווה בעל מפי שיצא
 הבב״ה לפני בקדושה יעלה למען לשמה אך התורה בלימוד שיתברך

 קב״ה כמרז״ל הקדושה בתורתו שח-דש בכו בחכמת האב ישמח עד
:בעדו יכוונו ומה דאוריתא בפלפילא חדי

תשובה
 לשמה תורה זו בברכה ד׳. יברכך זאת. כוונה שם במדרש איתא

 פניו ר יאר ממך). יחטפו (שלא המזיקים מן וישמרך.
 אצלו ר יחנה ויחנך בתורה. ולבך עיניך שיאיר תורה מאור זה אליך

 אותן להצליח אצלך פניו יהפוך אליך. פניו ד׳ ישא חורה. בתלמוד
:שמים לשם ומצוח בתורה שלום. לך וישם בתורה.

ה1̂נ ל ל א
בעדו יכוונו מה הקבלה בלימוד שיצליח הכהכים לו שיכוונו

תשובה
 לתתא• וישמרך לעילא. ר יברכך להתכוון זו כוונה בזוהר איתא

 יאו וד״ל) בגשמיות בין ברוחניות בין לתתא סוד עפ״י לעילא (פי*
 ויפר לעילא. אליך. פניו ד׳ ישא לתתא. ויחנך. אליך..לעילא. פניו ד
 ח״ דלעילא ובלימוד תטעה לא ההלכה בלימוד (פי׳ לתתא שלום לך

;וד״ל) פנים ונשיאת שלום רק טעות שוס אצלך יפול לא
שאלה



כהראלפים חסד
ייא שאלה

 מגיסו בצאהס וגספו גדוחו יהדבקו ח־ו פן אחרון מיום הירא
 ר• ממצוה באחת או בעיקר בכפירה להסיתו וסייעתו היצה״ר ^

 ומאמין ד' את ירא הי׳ ימיו שכל מי וכל המות ביום שלטון יאין
 באמונה חץ מסתפק הי׳ שבחייו מי אבל לפתותו׳ להם רי״א

 כלומר וסרתס כמ״ש לפתותו כח ח״ו להם יש אז העקרים מן גאיזי
 ימי בכל לכם השמרו פי׳ וגוי וסרתם לבבכם יפתה פן ל״ה לשמרו
 וסרתם המות בעת לבבכם יפתה פן לאו אס כי כלמה באמונה חייכס

 ואז נפשו את לגיהנם ויורידו להם יודה ח״ו אם ע״ז יעבוד ואז ״״י
 גילו ע״כ ח״ו בחייו סר אם מידם להצילו לו יעמיד ומי לרעה כו ימשלי

ט  ההטבה מדת למען האחרון יום על כהנים בברכת כוונה החכמים ׳
:הכוונה ומהו האמיתי לתכליתו

ה1ח?! ב ו
א > ר  ובתורתו ב״ד שלמה באמונה ד/ יברכך שם רבה במדרש אי

 וישמור מיתה בשעת נפע*יך את ישמור וישמרך. ובמצוותיו
 ויחנך עמך. יהי׳ שהשכינה אליך. פניו ד׳ יאר’ הטכנם. מן יגליך

 לאחר בין בחייך בין (פי׳ הולך. שאתה מקום בכל עליך חינו לן’
 ד׳ ישא עמדי) אחה כי רע אירא לא צלמוה בגי אלך כי גס כמ״ש מיתה

 וחימה והאך הזעם עליך אז ישלטו לא2 יי5̂ כעסו יכבוש אליך
 הש״ס מן למעלה כדפרשנו עליהם תשובה ועשית בחייך שחטאת מה על

כו י י  ומליצים קדופיס מלא־יס (פי• פלוס לך ויכם לכביס) ונקה נ
 מפכבותם על ינוחו פלוס ינוא ויאממ לקואסך יכואן עוגים

שאלה :בגמי) כדאיהא



ראלפ״ם חסד
ה1ע ל לב א

ץ פ ח  ככהנים אה ומבקם ר בעכודה דק בעה״ז חייו כל כיהיו ה
 מהו ח״ו יכבל שלא בחפצו הבב״ה לו שיעזור לו שיכוונו

 על הכהכיס יכוונו אם וממילא הוא שצריך מה לו שיכוונו אסם יבקש
 הכוונות כל וכן שלהס ברכה בכלל הנכללים כל על אע״כ א״א אחד

' הבקשה זה על יכוון מה מכוונים בפרע המבקש וזה העם לכל מכוונים

תשובה
א ת י  על מעקלענב׳ צבי יעקב הגאון שחבר הפלה עיון בסידור א

 בשפעס יברכך וז״ל כהנים ברכה שמזכירין ההורה ברכת
 ובתלמידים דר״ע זימרתי ובפסיקתא יצירה בספר איתא הכי החכמה.
 הורה׳ מאור זה פניו יאר הנפש ושמירה .ספרי רע׳ מכל וישמרך

 בעסקך לך אפוי סבר תרגם עמרם בן ויונתן וחכמה ספרי
 ובינה בדעה בה״ה יחנך ויחנך. טמירין. נך ייגלי באורייתא

 כלפי פניו יהפוך אניך. פניו ר ישא ספרי׳ וחכמה׳ ומוסר והשכל
:ספרי׳ תורה׳ שלום זה שלום. לך וישם אצלך.

לנ שאלה
ם י נ ה כ  המבקש כי ידעו ואז העם על ברכתם יבואו אם ידעו במה ה

 יבוא לא ח״ו ואם הברכה עליו ויביא במבוקשו נענה ג״כ
 תשובה עשו שלא כגון למעלה שבארנו עיכוב איזו מצד עליהם ברכתם

 זכו לא ח״ו להם זכו להם עוד א שדרשו רז״ל בשם לעיל ואמרנו כהוגן
 להם אם והדוכן ,הברכה בשעת להרגיש הכהן יוכל ע״כ סתם אמור

ח״ו והזעס הברכה עליהם יחול ולא זכו לא ח״ו או הברכה חל
מושה



בולאלפים חסד
 להקן אותס לכוון מהס המבקשיס אה הנהנים ויזרזו שלו שושה

 שליהס יהול ואז שמענכיס למשלה מבוארים אשר הדברים אה
הכהן: ירגיש ומאין הברכוה

תשובה
כפרח ומשיח שכהוב מקרא טל סרומה פ׳ חדש בזוהר

דזקיף גשטחא טמא יח בריך כד כהנא כו׳ טהור זהב
בזקיפו זקיפין הוו ידוי לברכא. ואיחחזיא זכאין ישראל הוו כד ידוי
עלייהו שריא שכינהא כדין ורטו בחידו ואיחרמו כצל טורח כלא

 לברכחא ישראל דאיחחזין ידט כהנא וכדין מגרמייהו איכון ואיזדקפן
 אזדקפו סגי וכפורח יקירין הוו ידוי וכד דלבא. ברעי לין וכריך

 שכינחא דהא ידע הוי כדין טורח ברוב אלא לון לארמא יכיל ילא
 דשכינחא דבשטחא בגין לברכא חזיין לא וישראל ידוי על שריא לא

 עלאה בדיוקכא דאינון אצבעין איכון כל ידוי על לשריי אחיא הוה
 לעילא לאזדקפא ופרחי עלייהו לשכיכחא לה לקבלא בחידו חדאן הוו

 לה לקבלא לעילא וכ״ש עלמא דהאי כרובים חדאן דהוו כמה
 בגין מ״ט כבדים משה וידי דא ורזא גבייהו על לשכינחא(עלייהו)

 ע״א כ״ט בר״ה חנן אכן אבל עכ״ל זכאין הוו לא ישראל שעחא דכהיא :
 ופריך וגר ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר והי* דכחיב הא ̂גל

 אלא מלחמה שוברוח או מלחמה עושוח משה של ידיו וכי התנא
 אח ומשעבדין מטלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו זמן כל לך לומר
 בהם חלוי הדבר וא״כ כר מחגברין היו שבשמים לאביהן לבס

הכהן ידט ובודאי הדוכן בטח שבשמים לאביהן לבם אח וישעבדו
וירגיש ן



לאלפים חסד
 ששומגיי ס1להנ שמכווניס כמו הברכוה עליהם שיחול וירגיש
 האנושי: ולכל לארץ חוץ ולאנשי שבשדוה ולעם בבהכנ״ס אוהס
ויהברכו.ן כךונךיבשבילם שיכוונו הכהניס אה ומבקשים שם לבוא

; י*ד שאלה
ץ מ  כולק העולם כ: עג מציון דאחי לזימנא שיצא כהנים לברכה ר

I :מציון ויהברכי
■ תשובה

א ת י  יברכן■ (תהלים) כסיב דאהי ולזימנא בז״ה נשא ס׳ בזוהר א
 אי יברכו הנהנים עכ״ל(פי׳ ירושלס שוכן מציון ׳7 ברוך מציון ד׳
 מאיי אבא ר• דאמר כהניס בברכה מיני׳ לעיל דאיירי מציון ד׳

 ובאר־ו בשמים כל כי כמד״א בכל אברהם אח ברך וד׳ דכתיב
 ידע על כ״ה האי .מתברך דישראל דבגינייהו הברכו כה וכתיב

 ולזימנא בכלא ברנהא וישחכח לההא ישראל דיתברכון בגין דכהנא
 מציוי ד׳ ברוך מציון ד׳ יברכך אמר כהנים דבברכה ש״מ כו׳ לאתי
 שהקב״ה' אברכם ואני שכתוב מקרא בנו ויקויים ירושלם שולן
 הגאולי; ויבוא למעלה שבארנו הכהנים של ברכות עלה ויסכים יברך

 מהרה דוד בן ומשיח עמו שיבוא רבינו ומשה הנביא אליהו ע״י שלמה
״ סלה;) אמן בימינו

לה שאלה
ל ה כ  ליי שרי אי אחד באהל הי׳ או נדה בתו או באמו שנגע ה

אסור: או לדוכן לעלות
תשובה



כזלאלפים חסד
תשובה

 הר״ח של המקצושוה נשש מביא תמיד משכת שיף ז״ל הראב״ד
לי׳ אשיר דנכן בביהא כדה דאיכא היכא וז״ל ז״ל ^

 במידי 1ככ* דלמא דחיישינן בנדהה דאיתא אימה כל לדוכן למסיק
 בטצמה כגט בודאי שכן דכל משמט יט״ש לטמויי ואהי היא דגנטה
 שחששו האהרוכיס מפוסקיס יש באמה וכן לדוכן> לטלוה לו אסור

 צגלוה אין ט״כ מזידין וצא שוגנין הכהכיס שיהיו מוכיב שאמרו טד
 בזה שהקיצו ז״ל אחרוניש פוסקיש יש אך הזה׳ האיסור צהס

 ירושלס פה נטשה איך לפטנ״ד ל^ר בטז״ה ראינו ט״כ לדוכן וההירוס
 :יוס בכל לדוכן נטלוה הוא קדמונים מנה; אשר טה״ק

 אך אמרה מי נודט כא אשר מכילהא איזו מביא המקנוטוה !והנה
 שנושא כהן כל יודן ר׳ דאמר וז״ל כולה הטהיקה ז״ל הראב״ד

 שנדה ביה באוהו הוא ונכנס ממאה בהו או אשהו או ואמו כפיו אה
 הטולס מן שיאבד לזרטו נורש ואך הוטבה ישראל טל הפיצהו הרי לשס
 הכהוב וטליו חונהן ידי ישראל אה מוצא שאינו אנא טוד ונא

 לכהן לו דאשור היכא וכי מכש טיני אטליש ככיכש ובפרישכס אומר
 בנויה נדה דאיהא בביהא למיטל לו אסור כך מה בי׳ שמונח לביהא למטייל

 שאלו דמי. שפיר נדוהה ימי כל מינה נפקא ולא אדרונא לה אייחד יאי
 להש אמר ימים הארכה במה רבי שמוט בן ר״א אה תלמידו

 קודש טס ראשי מטל פסטהי ולא קסנדריא בהכנ״ס טשיהי פנא
 יוסך P ר״ט אה הלמידיו שאלו וטיד ברכה בלא כפי נשאהי ולא

לדבר הרהרתי לא מעולם להס אמר מפוארה לחכמה זכית במה
עבירה
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 הסתכלהי■ ולא נדה כשהיהה אשה גיס דברתי ולא עבירה

 ישמעאל ר׳ אח תלמידו שאלו דאסור. מכצג שפורביס:פיהס בכהניסבזמן
 ■ לא מעולם להם אמר גדולה לכהונה זכית מה מפני גדול כהן

 בלא כפי נשאתי ולא ביתו בתוך שהנידה מי עם קרבן הקרבתי
 י המכילתא שהעסק במקצועיית הראב״ד של העתקה ע״כ ידים נעילת
 :כהונה ובכתר מתברך והמחמיר וכתב נהחמיר ז״ל הראב״ד ומסיק
I ר׳ להם באמר יגרס ז״ל הראב״ד מהעתקת י״כ המכילתא תביא

י שהנדה בשעה קרבן הקרבתי לא מעולם כה״ג ב״א ישמעאל
 י דברי את מבין אינני ואני כ׳ ס״ק ח״ סי׳ ע״ש ביתי בתוך

 = הראב״ד שהרי מובא לפענ״ד וקשה המכילתא דברי וגס הראב״ד
 מר׳ ראי׳ ומביא היא שנגעה במה הכהן נגע שמא המעם כתב
 שאסור היכי וכי כו׳ בית באותו ״ונכנס כו׳ כהן כל דאמר יוק

 דאיתא בביתא למיעל לי׳ אסור כך מת בי׳ שמינח בביתא למיעל לכהן לו
 I דכר מאן נגיעה שהרי יוק ר׳ שחושש נגיעה על ראי׳ מאי בגווה נדה
חדא לדינא מובא ונפ״מ אסר אהל שמעעס נראה אלא שמי׳
דלעעס אחד באהל אינם אבל היא נגעה שודאי בדבר נגע דאי

 שרי כה״ג כפיס לנשיאת יקרב לא נדה אהל משוס המכילתא
מצד אלא איירי לא ע״כ דהא נגע אלא מאהיל הי׳ לא שהרי

וחומרא מעלה אלא לאסור א״א ודת דין ׳י עפ שהרי חומרא
 להוסיף לא אבל שאמרו מה אלא בו לך ואין כפיס לנשיאת עשו

 כלל בנגע להחמיר אין המכילתא לדעת יא״כ עליהם חומרות
כלל נגע פקד ולא זכר לא יוק ר׳ כי נגיעה זכרו לא רז״ל שהרי

שנגעה במה שנגע לכהן לי׳ אסור ז״ל והר״ח הראב״ד ומגיס ולדעת
היא
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 מון נס״מ ועוד זאה. הלכה הוציאו ומניין לדוכן לעלוח היא

שס ונדה דבי בשום נגע שלא לי׳ וברי לבית הכהן שנכנס
דלמעס החוצה וינס ההיא הביס מן ויצא ברח וסיכ^ בביה
ולפי בציה דבר בשוס נגע שלא לו ברי שהרי שרי! ז״ל סר״ח

הנדה במומאת האהיל שהרי לדוכן לעלוח לו אסור המכילהא
 שהחיר בהאידרונא הנדה ישבה אי נפ״מ ועוד שס. ששהה בעת

 האידרונא מן יצאה ועתה מומאהה ימי כל בה כשישבה המכילתא
 הלכה ההיא בעת אבל בהכליס ונגע בהאידרונא נכנס והכהן
 נגיעה גזירת ופקעה ונטהרה טבלה כבר וספק הטבילה לבית

 לא שודאי ;להכלים אחרת טהרה א״צ שהרי חכמים גזירת של
 כלכלי׳ שיטבול לא אם כלי׳ בנגיעת לו שאסור חכמים החמירו
 מה כלי׳ כל טהור היא שנטהרה במה טבילתה ע״כ אלא הבית וחפיצי
 הכהן שנכנס בעת אז טבלה אס הספק וא״כ פלי׳ וישבה שנגעה

 וכ״ש נגיעה גזירת עדיין פקע ולא עדיין טבלה לא וספק בהאידרונא
 דלהר״ח הוא יוס עדיין כי הטבילה זמן הגיע לא עדיין הוא אס

 כה״ג יודה הר״ח שגס לדחות יש זו אך שרי ולהמכילחא אסור
 היא ומצוה מיד ליטהר שעומדת חדא כלל אז גזירא ואין רבנן דשרי

 הגזירה אין ועוד כ״כ גזור לא ובכה״ג דמי דכטבלה ודאי טבילתה
 דתיקון כל למ״ד אפי׳ להחמיר כ״כ גזרו לא ודאי ומעלה חומרא רק

 מ״מ החמירו התורה על יותר ואפי׳ תיקן דאורייתא כעין רבנן
 שלשה על יעבור לדוכן יעלה ולא עלה לו יאמרו אם הכהן הא

 גם עובר אחת עשה שעל הפוסקים ולדעת לעיל כמבואר עשה
הר״ח אפי׳ להחמיר כ״כ גזרו לא ודאי עלה לו אמרו לא אס

והראב״ד
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 אז נכנס מומאחה ימי בהוך אי אבל דשרי בזה מודין והראב״ד

 לדינא שנפ״מ ולפי שדי ולהמכילחא אסור יהא ז״ל הר״ח מעם לפי
 שס שפירש כיעס יוק ר׳ מדברי ז״ל הר״ח הוציא מניין חימא
 רק דנגימה טנימא שהוסין^ לומר הרצה ואס גזרו נגיטה משים

 אהל מטטס הוא יוק דר׳ הממס אי לי׳ שמספקא מפני להחמיר
 אהל דליהא היכי גס נהחמיר נגיטה טגיס כהב ט״כ נגיגיה או

 הנוגט אח מטמא ודאי נגיטה ובמה צמה נדה והשוה דימה כהרי
 א״א היא שנגטה מה כלי׳ ובנגיטה באהל מגימא הנדה כן ובאהל

 .בלשון שאץ חומרא טל חומרא בספק ז״ל הר״ח שיחמיר כן לומר
 גס מחמיר הי׳ יידן ר׳ ואי כה״ג להחמיר רמיזא שוס יוק ר׳

 ובשלשה לדינא נפ״מ שהרי נגיטה גס להזכיר ודאי לו הי׳ בנגיטה
 למטלה וכדפרשנו לדוכן טנה לכהן' לו אמרו אס בה. נגט טשה

 קרבנוה להקרבה כהניס ברכה ומ;מה השוה ז־-׳ל כהראב״ד ואט״ג
 ואטפ״י כהונה מטשה שהס קרבן והקרבה כהניס ברכת כגון .וז״ל

 דינה טיקרה שבמקדש כיון מ״מ כהניס ברכת בגבולין שנוהגת
 בין צדדיו בכל ממש לקרבן שידמה לומר א״א מ״מ ט״ש כקרבן

 מתיס טמאי שכולנו אנן דא״כ ומשא מגט לדין ובין אהל לדין
 מטטס ואי לגמרי כפיס נשיאת מצות בגיל טמאיס הכהנים וכל

 באהל יטמא לא נדה ממנ״פ א״כ בטומאה נקרב ציבור קרבן
 מנדון חמורה ההא שלא הדין מן לבא דדיו מת מטומאת יותר

 שהכהן ממת נדה חמירא תהא ולא וממת מט״ז ילין£ נדה שהרי
 בשביל כפיו מלישא נאסר נגט או נדה באהל נכנס אי מת טמא

מ״כי מחיס טמאי כולס דכהני דאט״ג חזינן הא תקשה וכי זה
אס;ר
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 בשוגג המת באהל בא ואי המה באהל ליכנס לכחחילה לכהן אסור
 אמ״ג נדה אהל ק בזריזוה דאסשר כמה ולברוח לנוס למהר חייב

 להם לטמא שמוחרין במחים בכגיטחס ממהיס ממאיס שהכהניס
 טוד לטמא אסור יהא מ״מ בהס וכיוצא ואשהו ואמו אביו כגון

 באמה יהא נדה מגט או באהל כטמא אי וס״כ באהל או במגט לנדה
 ׳דמי דלא אינו זה אה טמא בלא״ה שהוא אטס״י כפיו לישא אסור

 הכהן הרי מ״מ במה נטמא כבר שהוא אטפ״י מה טמא דהא כלל
 החה ליכנס לו אסור ט״כ אחר למה טוד יטמא דלא גאו *באיסור

 שצה באהל לכהחילה ליכנס לו שמוהר נדה באהל משא״כ מה אהל
 בשביל כפיו מלישא לאסרו שנרצה אלא בזה איסור שום ואין

 טמא הוא דבלא״ה כיון לאסרו אין הטומאה משום ונטמא שנכנס
 הטה מל אלא יוק ר׳ אמר ולא לדוכן לטלוה לו ברי ובודאי מה

 טמאי היו ולא משה שטשה נדה ומי פרה אפר להם שהי׳ והזמן
 מה מטומאה הטהורים טל להחמיר חכמים יכולים היו ואז מהים

 נגט אם היא שנגטה במה אפי׳ מגטה או נדה באהל שנטמא
 כהניס ברכה מצוה תשהכח ולא יבטל ולא כפיו את ישא לא כהן

 נחמיר ואס כלל אדומה פרה ואפר נדה מי שאין בזה״ז משא״כ
 חשו לא בכה״ג ודאי ט״כ כהניס ברכת מצות וישתכח יבטל בזה
 ז״ל הר״ח שהביא עצמו והמכילתא להחמיר כלל חכמים גזרו ולא

 אפר שהי׳ בזמן אפילו להתיר אדרבה ראי׳ להביא יש החומרא
 לדוכן נאסר לא מ״מ מת מטומאה להטהר נדה מי וזריקה פרה
 ישמטאל ר׳ את תלמידיו שאלו התם דהניא כלל כדה מגט ט״י
בתוך שהנדה מי טס קרבן הקרבתי לא מטולס כו׳ כה״ג ב״א

ביתו
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 ושלא כפיו לישא שלא הוא דרבנן וחומרא איסור ואס״ד עכ״ל ביחו

 מי״ז שנעשה רבותי׳ מאי נדה באהל נממא שהוא מי קרבן להקריב
 וכי כה״ג דרבנן באיסור מכשל ההן לא עור לפני על עבר שלא

 בני משאר יהר לגדולה לעלוה הא לגדולה זוכה עבריין שאינו מי כל
 מדה משוס עושה רק היהר בדבר ע״ע החמיר אא״כ אינו גילו

 הכי בהר דקאמר ידיס נטילה בלא כפי כשאתי דלא דומיא חסידות
 מקילין שיש כמו שחרית ידיו שנטל במה לצאת יכול הי' דין שעפ״י
 והאיך אצלו ככהניס הכל קרבן לענין הלא ועוד לפנינו בזאת בשו״ע

 לו הוא איסור הלא ביתו בתוך נדה כשהיתה קרבנו הזר זה קרב
 להקריב להזר ועוד ביית עמו כשהנדה כפיס נשיאת להכהן כמו

 ונשיאת בגבוצין כפיס ונשיאת בעזרה שהוא יותר חמיר עוד קרבן
 איירי :ע׳ המקדש בזמן וזהו למעלה בארנו כאשר לקרבן מדמה כפיס

 הכהניס שהיו וכ״ש קרב הי' ומ״מ קאמר וכה״ג קרבן דהא כה״ג ר״י
 חמיר דלא בביתו עמו נדה שהי׳ בעת גס במקדש אפי׳ כפיהס לושאץ

 כפיהס נושאין שהיו כהניס על אמר יודן ר׳ אלא לזר מקרבן להס
 שאמר מה אמר עליהס המפורש השס את מהס אחדיס ומכווניס

 הגירסא לפי כ״ז המקדש בזמן אפי׳ שבגבולין כהניס על לא אבל
 שגרס הנ״ל כהונא בכתר שהובא הגירסא ולפי בהמכילתא שלפנינו

 הקריב שלא מפני גדולה לכהונה שזכה להס אמר ג״ג ישמעאל שר׳
 הבאתי כאשר ביתו בתוך נדה שהיתה ישעה קרבנו עצמו הוא

 הי׳ שלא מוכח ע״כ ודאי יע״ש נ׳ ס״ק ח׳ סי׳ בחושן גירסתו למעלה
 השתא וא״כ וק״ל למבין כמובן ע״ז חומרא שוס הבית בזמן אפי׳

להחמיר אסור בודאי נינהו מתיס טמאי טולס כהני שכל בשעה בזה״ז
להס



ל לאלפים חסד
 ושיניחו מישראל ברכוה ח״ו ושמססידו משה שלשה שימברו להס

 איכס שהנהנים שבשמה רבה במדרש שאיהא א̂ן לשלוט ח״ו הזמם
 בשמה דור,א זהו אך אוהס מברך הקב״ה מ״מ ישראל אח מברכים

 להו שרי מ• לבטל צכהחילה לא אבל ס'בה מאיזו שא״א הדחק
 יום בכל לטבול מ״מ להחמיר הכהניס יוכלו הא הימא וכי לנהנים

 יכנס רק 'בהונה שנדה במה לביהו ליכנס ולא ההפילה קודם
 שאין שא״א דבר זהו הדימוה לכל כפיו אה ישא ואז לבהכנ״ש

 א א״ כי כווהיקין לההפלל יבטל שמ״כ חדא בירושלים בה לממוד
 שניהם ויקיים בזה יממוד שיחיד ונהי השמה אה ולכוין לטיבול

 שיבבב״א מה״ק ירושלים פה הרוב מל אשר הכהנים ימשו מה
 וכסחוה כריס ובלא וממי׳ מזון בלי הי׳ חסיד כאיש מדוכיס מנייס
 ביום מלביש שבמלה במד אשהו שינה במה שהכסה קור ובמה

 הטבילה מן בצאהו בו לכסיה והוזקק והקור המטר מן לו הוא ומחסה
 הכל אמרו ורז״ל נפשוה פיקוח והוא ח״ו ויחלה יהקרר לאו י ואס
 יהקרר ■שלא הנש מל לסמוך ואסור יפחיס מצינים חוץ שמיס בידי

 בזה הזהירו ורז״ל היזיקא דשכיח היכא ישמרנו שהקב״ה יבטח כי
 לבש מ״כ הלא הדוכן טרם בבוקר הטבילה לו יומיל מה וא״כ
 בכה״: אסור יהא ואי בידו הטומאה ואב כטובל והו״ל ההוא הבגד

 צווח מקרא והלא ובטל כפיו ישא לא ־בה נדה שנ:מ במה שנוגט
 אינם חסידוחס ומצד שמי אה ושמו להם אמור חברנו כה ואומר

 כאשר ובי״ש ובנסהר בננלה בהורה שיצליחו רק בדוכנם מכוונים
 אינם וכבוד למושר אבל בהם מצליחים המה ובאמה לממלה בארנו
 כדמצינו בכה״ג להחמיר וא״א ישראל לממן רק לממנם לכווין רוצים

בש״ס ח



לאלפים חסד
 מצינו כה״ג שא״א היכא מחמירים היו שלא דוכתי בכמה בש״ס

 בשמנים ידליקו שלא להחמיר שרצו ט״א כ״ו ד̂ן שבח במסכס
 כיוצא ודוקא הילץ מן היוצא וכל הצרי כגון השבת כבוד כ״כ שאינם

 מדליקין בלבד זית בשמן דדוקא אמר עשיר שהי׳ ור״מ כפרי מן
 בבג אנשי יעשו מה ואמר רגליו על נורי בן יוחנן ר׳ עמד
 אנא להם שאין מדי אנשי יעשו ומה שומשמין שמן אלא להם שאין
 אלא וקפומקיא צניעות שמן אלא להם שאין ואלכסדרי אגוזים שמן
 כגון ופרש״י מדליקין אין חכמיה שאמרו מה אלא לך אין אלא נפט

 אפשר דלא היכא מניחים היו שלא הרי דמהניתין שמנים פסולי
 בשביל לעבור הכא וכ״ש יתירות בחומרות להחמיר עניים בשביל

 ע״ב ל׳ 5דן פסחים במסכת מצינו וכן עשין שלשה על החומרא
 א״ל להו עבדינן היכי דפיסחא סכיני הני אשי לרב רבינא א״ל

 לי* אפשר דלא לי׳ דאפשר מר חינח א״ל עבדינן קא חדתא לדידי
 והקילו כעניים יעשו מה כלומר הי׳ עשיר אשי דרב ופרש״י מאי
 ואפי׳ ראשון ובכלי ברותחין ואידי אידי והלכתא ואמרו כ״כ שם רז״ל

 דידן בנידון וכ״ש עי״ש ברותחץ בהגעלה קתייהו כי סגי פרזילייהו
 כדפרשנו אחד בבגד גופם את המכסין הכהנים על להחמיר שא״א
 עת באותה לאשתו ואידרונא בגדים להם ואין עניים שהם בשביל

 גם ולפעמים להם יש אחת בית כי שם תהא בנדתה שתהי׳ זמן וכל
 לאמור פנים בשום אפשר אי ע״כ עניים כדרך הבית היא קטנה
 לזה לחוש דאין ודאי בזה״ז וכ״ש כהן לכל בזה החמירו שרז״ל
 וא״כ נטמא שאינו עצמו בנדה דנגע אפי׳ דשרי בהדיא מצינו ועוד
שם הנ״ל כהונא כתר בספר ראיתי כן כי כפיו את לישא נאסר אינו

. וז״ל



אלאלפים חסד ל
 קרא על מצורע פ׳ בסון£ בחנקומא שמצאחי לפני הקרה וד׳ ודל

 כמומאת ולא הנדה כפומאת ודריש לפני דרכס היתה הנדה כמומאח
 אפי' נדה אבל מממאו שהוא לשם נכנס כהן אין בבית מת שהרי המת
 תהא שלא ובלבד האיצטבעו על ויושב בבית נדה עס נכנס גדול כהן

 ח״ו ודרכס ישראל את המשיל הקב״ה אילו כך מתנודדות האיצמבעו
 אלא עליהם ח״ו חתרת השכינה שאין כו״ אומר אתה מת למומאת

 ומדהזכיר עכ״ל חושש ואינו בבית עמה עומד שהכהן משלן כנדה
 שמברך הכה״ג במקדש שגם אהא דלאשמועינן ש״מ כה״ג ההנחומא

 ואפי' באהל מהנדה נטמא אינו מ״מ כהנים ברכת המפורש בשם
 חומרא ולעשות לחוש שאין ע״כ אלא מהדוכן אותו לאסור במגעה

 השיגו כבר אבל מחמירין שיש ואעפ״י דאירייתא קולא לידי דאתי
 כבר יתברך והמחמיר שכתב ז״ל הראב״ד על וגס אותם האחרונים

 כפיס לנשיאת יעלה שלא שיחמיר לפרש שא״א סופר החתם פי'
 חדש פרי ועיין וע״ש חטאתו על חטא יוסין} דא״כ זו חומרא בשביל
 בספר שם וכן כלל לזה לחוש שאץ אפרים בית שו״ת ועיץ לה שחש
 גאון בבס המתמיהין מן אלא אינן כהמחמירץ כתב כהונה כתר
 ודאי בזה דל והאחרונים ראשונים הפוסקים ומשתיקת כן כתב

 צא ־רופפת ההלכה אס הירושלמי וכמאמר לחוש שאין להוכיח יש
 חוששין ואין מחמירין אינם הכהניס וכל דבר טמא מס ובדוק

 המקדש בית כשיבנה אך כלל בזה עתה לחוש אין ע״כ בזה מעולם
 לנביא נשאל קרבנות •ונקריב פרה מי לנו ויטשו בימינו במהרה

 את נדע ואז מאמרו את לנו ויגיד בתחי׳ יחי׳ שבודאי יודן ולר׳
ועד: סלה אמן במהרה האמת

בקשת



לאי״פים הפד
.̂ רשות בקשת .

אבעי• ספר פון •טו־ת דיא ווייסין וואט ת״ח דיא פון רשות בעט איך אני מבקש
 גיב איך וואם גוט אוס פאי נעמען ניט זאלין זייא קודש לשון ניט פירשטייען וואט דיא
 צוא זיין זוכה זאהלין'אויך זייא כדי זארגאן לשון אויף אויך זייא פירשטיין צוא

 אונד י’א א־ן יא1ו אזוי ר־ל צרות ם־ן און רעות פון ווערין ניצל און גוטעם אללעס
 ירושלים שובן מציון ד׳ ביוך במיש שכינה היילינע דיא דאך רוזט ירושלים אין בפרט
 אין בביה דער איז טאג אללע ווייל טאג אללע ישראל ארץ אין מען רוכינט דערוס

 וואט ווילען זיין קע..ין טוען מענטשין וואט עכירות ריא צוליב וועלט דיא אויף כעם
 גאנצע דיא אלט ו גגעכין אונז האט ער וואט הויה הייל־יגע זיין אין פירזאגט האט ער

 וועלט ריא פירט ער א־הוש און אשטיב ראך איז נאט אבעי ;ואהר גי חרב רגע דיא אין וועלט
 דואט מיט גיוועהר גגעבין תורה דער אונזאין ער האט יבנה חסד עולם כטיש חסר מיט

 פון קויל דער פאלט עם וועמען אויף אין רחמים אויף כעס דעם מאכין צוא איבער
 יטורים קיאנקיים.ארער מיט איהם שלאגין דין פון מלאכים דיא און ריל כעם דעם

 מענטשין פון אויגין דיא אין חן ין קי ניט האט ער אדער >ןרימקייט אדער אנדערע
 פידען איבער גאנצן א־ן חיו עם וויל כעס דער און ציות גיויסע פון דער האט אונד

 ציא איבער וואם מיט גיווערר דיא ננעבין ביה בורא דער האט וועלט דער פון
 זאהל ער מיט׳דוכינען 'ראם איז וואט מיט רחמים אויך כעס דין דעם מאכין
 זייא אז כהניס דיא פון פירזאמלונג אין אבדיף לארץ חוץ פון אפילו שיקען
 קראנקייט זיין פון מערן ניצל זאהל ער מענטשין דיזען אויף זיין מכווין זאהלין
 אאשה אפילו נימאכט, אהן איהם האט כעם רער וואס צרה אנדערע דיא אדער
 דיא פון בייטען איבער .ב׳ה נאט וועט דוכינען אין כוונה בעטין אויך קען אפתי
 הקודש רוח מיט חכמים דיא וואט שטייט ספר אין און וטובה אברכה אויף רעה

 דיא אין זיין מכוין זאך יערער אויף זאהלין כהנים דיא וואם אנדעקט חאבין
 אוהרזאך דיא וויססען וויל עט ווער איבערינע דיא אונד דוכענען פון ווערטער

 אין פירשטייט וואם אלמדן בעטין ער זאהל דוכינען דאס העלפט אזוי וויא ריכטיב
ער ווייט וויא אללעס דאם ביאכין קלאהר איהם ער וועט ספר דיזען

: פירשטייט

יעצט
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ען יעצט ענעפער) אונד (פראגע שא^ה יערער צייכען אוים מיר וו̂י

 נייטיג וואס זאך דיא גיטאהן אויף ווערט איהר אין וואם סדר נאהכין ותשוכה
̂יש םא*י לויש סאיי כחניש סייא וויסשען צוא איזט  סאיי ווייבער סאיי ישראל

 דאס ווייל JעDמ־ם א1צ דאס לעכין אין נוטציג איז יעדערין פיר קליינע קינדער
 דעס סייא־ וועלט דעי פון לעכין אויףרזען סאי■ לעכין גאנצין רעש ראטיוועט

לעבץ; עוויגען
 און דוכענען ניט ווילען כינים דיא ויען פראגע ערשטע ד־א א׳ *■טאלה א)

 דריי אויף עונר ער איז אנטוואהרט פאלג, ראם בענטשין
 זאהלע! זייא אז פירזאגט תורה ה״ליגער דער אין ה״ט נאט וואס פירזאגין
 אויף גיבענטשט ניט וועיט ער אז בעשטראפט יענעי־ ווערט פאר דער און דוכענען

: ר*ל וועלט יענער אויף אעונש און וועלט דער
ה נ) ל א ׳ ש  מיט העצט דיא האלטין כהן דער זאהל וויא פראגע צמיטע ריא ב

 פינגער יערער פירשפרייט אנטוואהרט פיננער; דיא פירשפרייטונג
:בזונדער

ה ג) ל א אךץ__ישראל אין וואס אינהאלט דער איז וואס פראגע דריטע דיא ש
 צוא אם אנטוואהרט טאו.. אללע מאן דוכינט ירושלים אונד

 מענטשין דעם ווילען מקטרגים דיא וואס וועלט דער פון צרות אללע ווענדין
̂ :נענטין פון מערע־ טאג אללע טוהן שלעכטעם

ה ד) ל א וואם רעה דיא אותם דוכינען דער קערט צוא פראגע פערטע דיא ך' ש
 קללה דיא גוטעס צוא גיטוען אם איהש שוין האבין מקטרגים דיא

 אגרויסין עפעס האבין• וועט ער אז אהל.ם גיזעהען האט ער לכשל אברכה אויף
 אקינד האט ער אז אברכה אויף ניקערט איהם ווערט עם אנטוואהרט שטראף^

 האבין כתנים דיא וואס דוכינען דורכין חלום דיזען פון רייך ווערט ער אדער
■ : גיווען מבוין איהם

ה ה) ל א ברכות דיא אין אויך זיינען ונייבער צ;א פראגע פינפטע דיא ה׳ ש
:מענעד מיט גלייך אנטו־ארט ש־יך, דוכינען פון _

 איז כהנים דיא פון ברכות דיא וואם דיא פיאגע זעקסטע דיא ן׳ שאלה י)
גאט אז גלויבין דארף נ־ען וויא השוב גיהאכט ניט זייא באיי

האט



לאלפים חסד
 דער אין גיזאגט צוא האט אונד פאל*ג דאם בענטעין גיהייסין נהנים דיא האט
 איז צוא מיקל איז עס ווער און ברמת דיא אזיף זיין מסכים וועט ער אז תורה

ניין: אונטיואהרט כלל, אין גיבענטשט אויך ער
ה ז) ל א דיא איהם העלפט צוא אליץ כהן דעם פראנע זיבעטע דיא ז' ש

 איהם האט מקטדג דער וואס ארעד חלום זיין אויף נהנים ברכת
:א1י אנטוואהרט גיגעכין, אקלאס שוין עפעם

ה ח) ל א בענטשין זייא אז נהנים דיא עפעס ונאם פ*אגע אכטע דיא ח' ש
אעבירה, נאר ער האט הלוי אדער אישראל און אהן קומט

 גיגעכין גחל כהן אהרן האט טKנ וואס ירושה דאם, האט כהן דער אנטוואהרט
קינדערז אללע ם*ט איחם

ה ט) ל א וויל, ערי וויא שטיין ישראל דער מעג צוא פראגע ניינטע דיא מ' ש
דיא צוא פנים און שטיהל שטיין מוז ער ניין אנטוואהרט,

גייט וואס מויל דיא פון ברכות דיא זיין צזא מקבל זיין מכוין און פאהרינט נהנים
: אמן ענטפערין און כוונה און כהנים קול דעם פון

 דונינען, דעם חאפין אס כחן דער מעג צוא סראגע צעהנטע דיא י׳ שאלה י)
 סרייליך אונד אהכח מיט זאהגען מוז ער ניין אנטוואהרט.

:יפה כעין זיין מכוין גוט און ווערטער גאנצע וואהרט אין וואהרט
 וואם עבירות אללע אויף חרטה אהן צוא פראגע עלפטע חא י״א שאלה יא)

 מער הארצין אין נעמען אריין און יעצט ביז גיטוהן האט ער
 דוכינען׳ אין כוונה אויך העלפט עבירות יאט פון תורה חא קעגין טוהן צוא ניט

 מיטען גאט צוא תשובה טועהן וואם דיא גור ניט חעלפט עם ניין אנטוואהרט
.הארצין גאנצין

ה ל א ש ( ב ב י ״  גיזאגט כביה דער האט פסוק איין אי; פראגע צוועלפטע דיא י
צווייטער דער און קיינעם פנים נושא ניט איז ער אז חורה אין

אז אנטוואהרט דיר, צוא פנים זיין סארטראגין זאהל עד אז דוכינען אין זאגט פסוק
 תשובה דיא פון עביחת קיין ניט מער טוט און תשובה דיא מקיים איז מען
 וואס מצות דיא מקיים און תורה לערנען זייא גאט ■ון ווילען דעם טוען און אהן

און עבירות אללע עד טראגט פאר ד׳ אהבת מיט טו\זן צוא פירזאגט גאט׳יחאט
קערט



גראלפים 'חסד ל

 דיא נאך חיו אייב אונד ^לגo דאם צוא טאהן צוא מטעש א^^עם זיך קערט
 זיך ער קערט גיהאט האט ער וואס צ־ה דיא זיין ‘מבטן נאהנין אונד תשובה

ע זיינע צוא צוריק אוהס ט  טראגט פיר דאן ווידער עבירות טוט אזנד וועגין ^עכ
 איז ער אז דעתם געבין גיטעם צוא איהם פנים זיין ה בבי דער ניט מער איהס
 גיטאהן תשובה צרה בעת האט ער וואם רעם דורך צרות זיינע פין גיוואהרין ניצל

 דער ער זאהל כיזנים דיא פון כוונת דיא מיט ברכות דיא ארויף איהם אויף איז
: ווי נאט וויא מצות אללע טאהן אונד עכירות פון זיך היטען אויך נאך ל

ה יג) ל א  דיא מיט דובינען דער העלפט צוא פראגע דרייציטע דיא י״ג ש
 שוין האט מען אז הייסט דאס דין גזר נאכין אפילו כוונות

 האט מען אונד גטענת האט מקטרג דער וויא גיפשקינט אפ מעלה של כ*ד אין
 תשובה״ אונד כהנים ברבת אפילו נים שוין העלסט דאן אדער חתמת פיר שוין

 :מרינה אגאנצע רכים א שיידין ניט שוין העלפש דין ,גזר נאהנין אנטוואהרט
א יד) י ד ד ״ י ה ל א  גיזינדיגט מענטשץ קעגץ האט ע* אויב פ״אגע פירצעטע ש

 ניט איהם איז ער זמן כל אנטוואתרט דונינען״ איהם העלפט צוא
 ער זאתל זאכען געלט. אייב אונד איבער ניט איהם בעט ער זמן בל אדער מוחל

 תשובה גרעסטע דיא מיט אפילו ניט העלפט ניט ווען זיין מפייס pיענע
 דאס האלט ניט האט בהן דע* אויב פראגע פופציטע דיא ט*ן שאלה טז)

 געפינען וואס דיא דוכינען אין זייא בענטשט ער וואס פאלג
 אדער מאג פון איבעטער אין.פעלר זיינען וואס דיא אדער שוהל אין דאהרט זיך

 פאלג״ צום ברכות זיינע העלפט צוא האלט ניט בחן דעם האט פאלג דא^
 אפילו העלפט דאן אהכה מיט מאבען שלוש זאהלין זייא סיידין ניין ו^הרט אנט
 צפון ארער מערב אין ם^יי זייט מזרח אין סאיי לארץ חוץ אץ איז וואס דער
 שטייט פסוק אין וויא וירושלים א*י פון דוכינען דער זייא העלפט זייט דרום

 וואס ירושלם שובן ציון ן1פ בענטשין דיר זאתל גאט טייץ איו דאש מציון ד׳ יברכך
: ירושלם אין רוהט

ה טז) ל א *ז ש  הענט דיא האלטץ אמענטש מעג צוא פראגע זעכציטע ריא ט
דונינען,^' בעת האלטין בהגים דיא וויא פינגער דיא מיט

:הפילה אין סיידין ניט טאהר מען אנטוואהרט
מ



לארפים חסד •
 שוה^, אין דארט איז פא^ג דאש מען פ־אגע דבעעטע דיא י״ץ שאלד* יי)

 דיא זיינען צוא עבירות בעלי אין מענטשין ערליכע קיין ניט י
 צוא מחויב זיינען זייא יוא אנטוואתרט כיין, אדער דוכינען צוא מחויב בחנים

:מונות נוטע אללע מיט אויך וייא בענטשין
שאלה יח) ח‘ *  כהן דעס ויאשט ער איידער לוי דער אויב פראגע אכטציטע דיא ״

 וואשען הענט זיינע פארהער ער דאיף צוא הענט א ד
: יוא אנטוואהרט

ט י'ט)*שאלה ״  צוא ממין מחויב זיינען כתנים דיא צוא פראנע ניינציטע דיא י
 אז בפרט בעט איחר אז אדער דארף פאלג דאם וואס זיין

 אנטוואתרט מענען, זיינט פון זיין ממין און צרד. זיין פון דאטיויען איחס זאהל כהן דער
 און פאלג גאנצין אפין אבער איתם בעט מען וואס זיין מכוין זאהל כהן דער

• : פ־ט אין דיזען
כ' כ) הי ל א ש  גהייסינ חכמים דיא אונז האכין וואם פראנע צוואנצינסטע דיא *

 גיזונט גיך זאהל ער אקראנקען פאר נוצט וואם זיין מכוין י
 היטען דיר זאתל און גיטער דיינע בענטשין דיר זאהל נאט אנטוואהרט וערין/

 דיא און זיין גיזונט זאהלין נלידער פערציג אין אכט הונדערט צוויי דיא גוטם דיין
 קדאיינקייט געתיטסון זיין ין‘זאת אללע אז אדערין זעכצינ און פינף הונדערט דריי
 נאט פון וועסט דוא וואס אין ח״ו טויט פון נעהיט זיין זאהל גון» ריין אונד

 טאתן דיר צוא זאתל ער נוטען צוא טוהן אללעם דיר ער זאהל עס6גו בעטין
 _ נרימצאהרין אונד כעם זיין זאתל ער רעה קיץ רירען אתן ניט דיר זאהל עס שלום

 פאלאצין איןדיינע נעזונד אונד לעכין נעבין דיר זאתל ער אונד דיר טאהךפון אפ
 דיא נהייסין נאט וואס ווערטער דיא אין ניליינט אריץ חכמים דיא האבין ראם

: ד״ל אקראנקין פאר כוונות דיא פאלג דאם בענטשין זאהלין כהנים
ה כא) ל א א ש ״  פון ווייט איז חולה דער אויב פראגע צוואנצינטע אונד איין דיא כ

 וויילע דער ער זאהל וואם רפואה דיא שוין דארף ער אונד א*י
 גיך דארף וואס ניווינערין אשווער ארער חולה רעם ארום מוט וואם דער טוהן
 בריף רעם שיקען אוועק ער זאהל אנטוואהרט טוהן. מען זאהל וואם רפואה דיא
אונר יולדות אדער חולה פון נאמען מוטערם דיא אונד נאטען מיטן גיבעט דיא מיט

זאהל



לדלאלפים חסד
ך ער זאה^ וזיילע דער אונד תשובה טאהז ואת^  אהן תהילים כאנצין דעס זאגין תי
 מפסיק ניט אויר תהלים ספר יערער נאף זאגין אללע רואם לות תפ דיא אפילו הפסק

 אז קומען אהן ברף דער וועט נאך דער קען ע- פיל צדקת טיילין צוא און זיין
קאם זיין שוין וועט ח.לה דער השש ירצה אש  וואם דוכינען רעם פון גיזונד פא̂-

 צייט איתר אין יולדות דיא אדער אחולה גיווען איז ער בעת נידובינט האט מען
 וויל יחי הגאון אבער דיזעם פון גיוויסט ניט גאר נאך האבין בחנים דיא אפילו

 און כוונות דיא זאהל עס בדי שיקען מען זאהל טראגין בעת נור עצת דיא ניט
:געווין פין פריער קומען

ה כב) ל א ב ש ״  ניט האט וואם דעש פאר פראגע צוואנציגטע אונר צווייא דיא כ
 דויבער פאר מויא האט ער אונד געשעפט אין גליק קיין

 גנבנן^ ניט איהם בייא זאהלין גנבים אדער האט ער יואס רויבין ניט איהם זאהלין
בעדערפינעס זיין צוא שייך איז עס וואם כוונה דיא מיט מען דוכינט אנטוואהרט

:בקשה און

ה ל א ש ( ג ג כ ״  וועגין אנטוואהרט אזן פראגע צוואנציגטע אונד דריי דיא כ
 געווינען זאהל זיא אז בעטין וויל אפרוי אדיער מאן איין

 זאהלץ נהנים דיא וויא ענטפער דעי דעם אין איז דאם זין און טעכטער קיגדער
: מדרש עפ״י זיין מבוין

ה כד) ל א ד ש ״  איין וועגין ענטפער און פראגע צוואגציגטע אונד פיר דיא כ
 האבין זאהל ער זיין מטין בעט ער וואס אהרימאן געדריקטין

אונד פרוי דיא מיט זיך טאהן צוא אהן בגדים אונד עסין צום ברויט זאש
: קינדער

 אבקשה אויף ענטפער אונד פראגע צוואנציגטע אונד פינף דיא ה כ״ שאלה כיס
 רעם מיט קענען זאהל ער זיין רייך זאהל ער עשירות פין

 עם הייסט דאס געהיט איהם זיין זאהל עשירות דיא אונד זאבען גוטע טאהן אויף
 שלעכטעם זיינע צוא העשירות כעל צום געהיט איז וואם עושר זיין ניט זאהל
קיין האבק ניט זאהל ער נור אהן לעבין רעש ער ווערט עשירות דיא דורך

שלעכטעם ט



לאי־פים חסד
 אץ ניט אונד זיין מזיק עשירות דיא איהם זאהל אידעשקייט אין ניט ש^עכטעס

:קינדער אונד פתי דיא •ט מ ד נעזוב אין און ^עבין
ה כי) ל א ״ן ש וועגין אנטוואהרט און פראגע צוואנציגטע אונד זעקס דיא כ

: עינים אחולי

ה כז) ל א  ווענין אנטוואחרט און סראנע צוואנציגמע אינד זיבין דיא כ*ז ש
 אין איהר פאר זיין נ־כוין זאלל מען וואם געווינעייין אשוועי

:דוכינען

ה נ״׳) ל א אנוונד. איז אנטוואהרט און פראנע צוואנציגטע און אכט דיא ח כ ש
 שלעבטע אונטער געדריקט אונטער איז וואס רעם וועגין

לאסט און שיעמד זייער פין זאהל ער יסזרים אהן איהם טוען וואס מענטשין
:ווערין פריי

ה נט) ל א ט ש ״  זאהל ער ענטפער אזן פראנע צ־ואנציגטע אוגד ניין דיא כ
 זאהל און תירה כביה דעם לערנען אין דחיתש אבת קריגען

: גחזרט איין שוין האט ער ו,־אס פארגעסין ניט ^
אלה ל)  האבין וויל וואס דעם אויף ענטפער און פיאגע דרייסינטע דיא ל' ש

1 : קבלה לערנען אין הצלחה

א *׳צאלה לא)  זאהלין: עם אנטיואהרט און פיאגע ד־ייסיגטע אונד איין דיא ל
 מקטרגים מלאכים שלענטע דיא איהם צו צעפענען צוא ניט זיך

 היו רירין אתן ניט מיתה בשעת איחס זאהלין זייא און שטארבין וועט ער בעת
 וואם זאך איין אפילו אדער עקרים דרייצען דיא פון איינע אין לייקינען צוא
 האבין ניט שליטה קיין איהם צוא דאן זייא זאה־׳ין גיזאגט האכין רבנן דיא
ע יצר דער ווארט טאג דעם אויף ווייל  נעץ זיין אין חאשץ צוא אריין איהם ד\

:פערהיטין צוא בראשי עיניו והחכם ח״ו
ה לב) ל א ב ש  אויף איזט אנטוואהרט און פ-אנע דיייסינטע אונד ויי צ דיא ד

 גאנצין זיין אין זאהל ער הייסט ראם חייו יפי כל שמים יראת
 יצו פון ווערין גירעט איבער ניט זאהל ער דינסט גאטעם אין הצלחה האבין לעבין
איהב זאהל בביה דער יטע״ט מצות נור ענירה איין ו ח טאהן צוא הרע

ן העלם



להלאלפים חסד
:העיפין

ה ל א ״ג ש  אז איזט אנטוואהרט און סראגע דרייסיכטע אונד דריי דיא ל
 עם א1צ ריכטיג וויסען הארגין אין זיך כיי זאל כחן רעי

 דיא פון זאך קיין אפגהאלטין ניט האט עם און גיפויעלט בקשה דיא ריכטיכ איז
 אפ האט זאך איין ווייל ברכה דיא ו ח פירכראכין זיך האט עם אדער מעכבים

 חשובה קיין האט ער ארער רץ גזר נאהבין גיווען שוין איז עם ארער גיהאלטין
 צזא וו־יטער גיווען חוזר חשובה ריא נאך האם ער ארעד גיטאהן ניט פארהער

 וויסען צוא זיך ביי אפראבע רובינען בעת כהן רער האט ראן חיו עבירות מאהן
:ריכטיג אללעם

ה לד) ל א ד ש *  רמז א איזט אנטוואהרט און פראגע דרייםיגטע אזנר פיר ריא ל
 וועלין לענרער אללע וואם אצייט קומען וועט פון* צום אז

 פ.ן כרענגט זוהר רעי וויא נהנים כי־כת דורבין וירושלם ציון פון וועדן גיבענטשט
:ציון פון בענטשין ריר וועט נאט מציון ר יברכך תהליש אין אפסוק

 וועגין איזט אנטוואהרט און סראגע ררייסיגטע אונד פינך ריא ל״ה שאלה לה)
:הנהגים טהרת

 מאכען ניט אליץ קענען וואם ריא פאר מיר זזיללען הילף גאטעם מיט יעצט
 כעשעפער רעם בעטין רארף מען וואס תשובה מ־ט אתפילה פארטיקען פיר תפילה קיין
 נהנים ריא פון ברכות מים תשובה ריא נעשען אהן זאהל ער אז וועלטין אללע פון

 ועד צום ירושלים קיין בריף pלא חוץ פון שיקט ער איירער כוונות גוטע דיא טיט
 ארעד לשון זארגאן אויך אפילו הארצ־ן גאנצין טיטן זאגין ראם ער זאהל הנהנים
 איז קודש לשון שטייט פיר וואס רער אונד רעט ער וויא שפראך זיין אויף יעדערע

 טלאכים ריא וואם שש־־אך הייליגע דיא אויף זיין צוא מתפלל געווים בעסער פיל
 תפלות דיא גינער בריינגען ארט זייער אויך ברייגגען צוא תפילות דיא אויף ממונים

: קודש לשון פון
ח ס ו :זארגאן אשכנז דייטש והתתום הקודש בלשון התפילה נ

ו נ י ב  שרים ובראת גבול ובלי סוף ובלי ראשית בלי אחד אתה ואלהינו מלבנו א
שבראת ותחתיהם עליהם אשר כל ואת אותם מחי׳ ואתה הרבה ועולמים וארץ

ונתת



ראי״פים תסד
 עצמנו על וקכלנו שלם בלבב רצונך לעשות נדע למען הקדושה תורתך את לנו ונתת

 מצוחך את נשמור לא ח״ו אם וקללת ובשבועה ונשמע בנעשה עולם עד זרענו !על
 בא־ץ הרע יצר ביאת כי לפניך ופשעתי עויתי וחטאתי מצוחך על עברתי הנה ועתה
 ופשעי ניתי עו על אני מתחיט ועתה ורצונך קדשך דברי על לעבור הסיתנו והוא

 הרע מיצר תשמרנו ואתת עוד לחטוא שלא עצמי על אני ומקבל לבב בכל וחטאי
 וקצף הזעם את פלונית בן פלוני ומפני ממני ותסיר ח״ו להטוא עוד אותי יפתת שלא
 או עיני או חולי ח״ו רעה (באותו פל.נית בן פלוני או אותי שהכו והחיטה והאף
ה) מיובים רחמים שצריך בו וכיוצא עינים חולה  שיבינו כתנים ב־כת ע־י מהתז לבט̂־
 טוג בכל מהרה ותברננו הרעה מן מהר ותצילינו עה^ר בירושלם אתנו

: והתשובה התפילה ע*כ ועד סלה אמן

רער ניט זארגאן לשון אויף איז קורש לשון ניט פרשטייען וואם דיא
דער ביסט דוא קיניג און פאטער אונזער ביסט דוא גאט התשובה, נוסח

 דיין גנעבין אינז האסט דוא 'און יך1 געפינט וואס בייות ׳ע אל פון בעשעפער
 וויללען אין פירלאנג דיין וואס וויסין זאהלין מיד אונז לערנען צוא תורה הייליגע

 אהן זיך אויף האבץ מיד און ניט דיא און טאהן זאכען דיא זאהלין מיר איזט
 זין עובר וועט מען חיו אייב וקללות שנועית מיט דורות אייביגע אויף גינומען

 וועלט דער אויף כעשאפין האסט דוא וואם הרע יצי דער האט יעצט זייא אויף
 איז פירזאג דיין אויף ניווען עובר האב איך אז פאופירט און גרעט איבער מיד
 זאת אי־ם ריפט מען מענטשין דיזען י אויף ארויף ריל קללה דיא מיט כעס דעם
 אללע אויף חרטה מיר האבין יעצט און נאמען מוטערם דיא בן נאמען זיץ

 מער אז מיר אויף מקבל זיך בין איך און לפניך ופשעתי עויתי חטאתי עכירות
 יעצט און הורוז דיין אין פירזאתג דיין •ף א. זיין עובר ניט שוין איך זאהל

 כעם דיין נעמען אראם זאלסט און הפלה מיין נעמען אהן גאט גוטער זאלסטו
אונז זאלסט און נאמען) מוטערם אינד נאמען (סיטען גישטראפטען דעם פון

דיין וואם עה־ק ירושלם אין כהנים דיא וואס כרכות דיא מיט שוין בענטשין
ועד׳ סרה אמן אונז בענטשין דארטין רוהט שכינה

דער הייסט דאם הכתנים ועד ירושלים אין בריף דעם שיק נאך דער
פירזאסלונג



לולאלפים חסד
אדרעססע, דיזען אויף כהנים דיא םזן מירזאמלונג

שערים במאה פרסתינא ירושלם מריינא פנחס אלי׳

 דער בית שלום זיין זאהל עם דהיינו בקשות איבעריגע דיא און
 אונד קייג קיין זאהל עס מאן צום םרוי דיא גוט פרוי דיא צוא זיין זאהל מאן

 אוועג אין וויל ער ווען אדער איהם אויף שטוב אין קיינעם פון זיין ניט פיראיבעלם
 איין אדער מענטיבין פון חן דארף ער אדער רייזע אין קין גל־ זאתל ער פאהרין

 מענטש איין וואס זאכען אפולע גלייכען זא און גליק מיט בעקירעז ציא זיויג גוטען
 דעסט פון זיין צוא מכווין כהנים ברכת אין האנק פיר אללעס איז אבקשה דארף
 הטבע מדרך טוטאויך וועלט וואסדיא זאכען דיא טייהן צוא דער מען דארף וועגין
הע^פט נור הטבע מצד העלפ־ן צוא עם וויא ווערט ניט ערמע* איז פילייכט ו.־ייל

ב״ה גאט וואס טבע דער פון זאכען דיא מיט טוהן זיין אין כעשעפער דער איהם
 גאט האט דערום פירבאתענע נםים בב׳ה דער טוט טבע אין און בעשאפין האט

 טאהן: וועסט דוא וואס און בענשין דיר רעל איך תורה דער אין גיזאגט
ה ת ע הדרים על בדוכן לכוין מיוחדים שיהיו כהנים עשרה ליסד ב-ה זכינו ו

 המכוינים הכהנים אשר הכנםיות בבתי לעמוד לבוא הם ואנוסים י בא
 הם שאנוסים לאיץ בהוץ הדרים שכן מכל פניהם אל פנים כדת שמה מתפללים

 איזו מכתר עיי מהם שיבקש מי לכל פנים כנגד פנים הכהנים אצל לעמוד לבוא
 כהנים עשתז המה כי האדרעס לפי הכהנים] [וועד נקרא והוא לו הנצרך דבר

 בלימוד בס״ד יעסקו וגם כולו העולם לכל הזאת הטובה בדבר לעסוק הראשונים
 שהוא לנו הבטיחו ורזיל שפתינו פרים ונשלמה קרא כוונת עפיי קדשים סדר

 לריח יעלה הזה מלימוד היוצא ההבל ובודאי כדת הקרבנות הקרבית במקום בזהיז
כאשר הכהנים של הברכות על שיסכים אברכם ואני בנו ויקיים ה להכב ניחח

הקרבנות את ונקריב קדשינו בית לני ויבנה רע מכל איתנו ויוציא לנו הבטיח
 הכהנים יעסקו וגם הצדיקים כל עם בתחה*מ שיקומו ומשיח ואהין משה עם שם

 שיכוונו ירושלים הקודש עיר יושבי כל יתברכו למען ירושלים כהני כל את לחבר
פנים אל פנים עיכ התפילה בית כל אל יבואו כי התפילות ובתי כנסיות בתי בכל

לקבל



לאלפים חסד
 ישא^ו אשר בוונחם לפי הברכות את לקבל יכוונו והם כדת הביכות את לקכל

 דעה יחד הבחנים כל יכוונו ויויט שבת ובכל להם מכוונים והכהנים הכהנים את
 אותה ויקרב שכינתו על שירחם ישראל כלל את יברך שהקב־ה אחת וכוונה

 וישראל לשכינה פניו ויאר אותה מלהרע ישראל את וישמור מגלותה ויוציא ברחמים
 שכינתו עם הבב*ה ויעשה ישראל חשובת ע׳י הקב׳ה בעיני חן השכינה וימצא

:אמן ותתא לעילא שלום לנו וישם הרין משורת לפנים וישראל
ה5ב^ ״ ת*ו עתיק ירושלים פה לפיק תרע*א שנח אייר י*ז תניינא שני יום ז

 כו' המפורםם הצדיק האמיתי הגאון הדב חותני שחיבר לעולם המאיר בספר איחא
 ווילנא דקיק ור׳מ מו־ץ שהי׳ זצוקיל משאט ראתינאוויטץ מיכל מאיר אדמויר

 ספרו שלהי יחי׳ ראבינאוויטץ שמואל מהויר הגאון הרב בנו ע׳־י לאור ויצא יציו
 ונשארתי זה בנוסח קבלתי ואני אחר בנוסח למטה הנזכר ענין על פילפיל שם

 להעתיק בסיד חפצי ע*כ הניל הרב גיסי נוסח לפי בין שלי נוסח לפי בין בקושיא
 הנוסח וזהו בם־ד דבריו על לי שקשה מה וגם זציל ממני קבלתי לפי נוסח גם

 הגאון זציל הגריא אחי של נכדו שהוא זצ׳ל הגדיא וזבות זכותי ממנו שקבלתי
 :סלה אמן לנו יעמוד הניל לעולם המאיר בספרו כמבואר התודה מעלית בעל

מ * ח  איבו הרייש ותשובת בטור הלשון בזה י*א םיק זיל השיך כתב עיג סי' ב
 ובשיך במחבר יעיש בו׳ לשמעון לפרוע למכור שלא נשבע איתא אלא הלשון בזה

 אכל שמעון חוב כשקדם השבועה חלה דלא קאמר ג בבד• דדוקא וי״ל עוד וכתב
 השבועה חלה שמעון חוב שקדם אעפיי אז חוב שום לפרוע שלא סתם כשנשבע

 אסור פסח בלילי אפי׳ שאז סוכה בצל ישב שלא או מצה יאכל שלא לנשבע דדמי
 בירושלמי כדאיתא בסוכת לישב לו אסור הסוכות בחג ואפילו מצה לאבל לו

 מ מ לכן קודם עליו חל וסוכה מצה שחיוב ואעיג ם*ה ליז סי׳ וביו״ד ופוםקים
 ם*ק בקצהיח וכתב מ׳ הכא והיה עשה במצות השבועה חלה בכולל שנשבע כיון

 חוב שקדם אעפיי אז חוב שום לפתע שלא סתם בנשבע שהעלה שיך עיץ ז'
 וסוכה למצה דמי דלא בו' דחל וסוכח .ממצה שנא דמאי השבועה חלה שמעון

 של החוב משאיב סוכה וישיבת מצה אכילת של החיוב השבועה בעת הי׳ שלא
שיעבודא מימ זמנו הגיע לא שעדיין אעפיי חל והפירעון לשבועה שקדם ךשמעון

הא



לזלאלפים הסד
 ל*ט סי׳ בח*מ ל-פיטתו דחט-ך לםענ*ד (נראח הלואה טשעת עליו לי׳ אית הא

 לפסוק להלכה נוטה ודעתן דאורייתא דשיעבודא הלכת שסתם הכחבר על שהשיג
 ע*ש זה כטעם ומסתפק ז*ל הראשונים מן ירא שהי׳ אלא דאורייתא לאו שיעבודא
 ע*כ דאוויייתא דשיעמדא להלכת יותר נוטי־י דעתו ח והקצה בזת הרבה שהאריך

 •שיעבוד שום ההלואח כעת לו שאין כיון ז*ל ך הש השיב בנ־ד שמעה לענין
 יש א*כ דאורייתא דשיעבודא לשיטתו ז׳׳ל הקצה*ח אבל ;סוכת למצה ממש דמי א*כ מתית
 ע*כ) םה*ת שיעמר שום השנה ימי־ת בשאר שאין וסוכה למצד. כלי דמי ולא שיעבוד עליו

 התוס׳ ישראל חכמי כל עליו חולקים זה כחילוק אומר אני ל וז השיגו ז״ל צבי החכם אמנם
 זיל פוסקים ושאר ור.ד*מ והריב״ש והר״ן והרמב-ן והרמ״ה הזקן ודיי ריצביא בשם

 דברים בשבועה כלל אם אך עכשיו חייב שהוא בדכר שאפי' נלמד כולם שמדברי
 בשבועות מקשי מרקא האיסורים על גם השבועה חלה האסורים הדברים עם הםותרים

 אתלמודא כו' מצת יאבל שלא דשכיעה הירושלמי מתאי לה משכחת היבא הן אלא
רמי לא חא השיך כחילוק ואי הן משבחת לא טריפות עם כשרות בכולל דאפילו דידן

ד בי הביאו זיל ותרמיא הכיי וכן יע־ש כו׳ עליו חל שעה כל טריפה איסור בלל,דר.א
 דברים בזה כלל שהרי השמעה חלה לה ונשבע זקינה אשה דד.נושא ט קל• ס״י

 פסק וכן שעה בל עליו החיוב מוטלת פו״ר שמצות ואעפ׳י עליהם חלה שהשבועה
 שהטור בתשובה דוש בם בן כתב בעצמו שהראיש אלא עוד ולא קי״ח סי' כאה״ע
 בליל דוקאמצה אסרו שהרי טוכיע תוא ממקומו וגם מביאו ח קי• סי׳ שם כאהיע

 החיוב שחל פסח בליל עומד שתוא אעפיי מצה סתם אמר אבל דלוקה הוא פסח
 והביא כזה השיך כרעת להכריע האריך והקצה״ח עב־ל לאכול דאסור פשיטא

 רמ^ה סי׳ א בעתמ על בר.שגותיו פסחים במסכת רעים בתמים זיל ד הראב לשון
 ההיתר עם האיסור נכלל שכבר המצת חיוב קודם שבועה הי' אם בין שם ומחלק

 ש והריב עכיל באיסור מתחיל אלא כולל זה אין עצמו בפסח .נשבע אם אבל
 דחייי מגו אחרת ישא שלא לה ונשבע זקינה אשה כנושא ציח כסי' שכתב

מצות קיום בהם שיש הנשים על נמי חל מצוח בהם שאין הנשים באותן השבועה
יוצאין שאין מצה מיני כמה כולל כמצה גם דד.א ואומד חולק חסדאי ר׳ והרב
 שהוא אעפיי ועשישה יחליט עשירר. ומצד. חימוץ לירי לבוא שאיא דברים כגון בהם
היאוי׳ למצה דוקא בשבועתו שסובר שם כתב שהריביש אלא במלם אסור

לצאת



לאלפים הסד
 בהם יוצאין שאין מצה גם בשבועתו דנכלל חסדא' רב לשיטת עכ*ם אבל לצאת
 דליכא במן בר ס דסדאי דרב ודאי אלא כולל על חולק וכי בולל עיי יחול שלא

 שלא בנשבע גם נחלק ומשיה הניל הראביד וכשיטת דאיסורא ד^זחיל רווחא
 סי׳ ריביש ועיין רווחא ישבח דלא היבא כולל מהני דלא הזקינה על אשה ישא

: עכ־ל עיקר נראה ובן שצ*ח
ה נ ה  שלא בנשבע ל דקי דהא בזה ך חש כשיטת הקצהיח שדעת מצאנו אנחנו ו

 קודם שנשבע היבא דוקא היינו פסח בלילי גם דאשוד ם־.ם מצה יאבל
 מצה אכילת חובת ידי שיצא קודם בפסח בנשבע אבל לחול רווחא דמשבח הפסח

 מהראביד והיאי לחול רווחא השבועה מצא לא שהדי כלל השבועה חלה אינו
 מיגוי כולל ע׳י חל ולא שיא שבועת הוא ימים ז׳ יאבל שלא שהנשבע זיל

 שהנשבע חסדאי ודב כהראב״ד ח הקצה׳ ופסק עכיל ושני דאשון יום על דהייל
 מים וחלוטה ועשישה עשירה מצה גם שכולל אעיג פסח בלילי מצה יאכל שלא

 שלא לנשבע ורומה ככללו מצוה מצח שהרי לשוא שבועתו יצחה שנשבע בשעה
 שנשבע משום אלא אינו זיי יאכל שלא שהנשבע ואעיג ג״י ישן שלא או זיי יאכל

 זיל הרין וכמיש בעצמו לחבול שלא מצוה הוא שהרי תורה דבר על לעכור
 היחידים הימים בל על כולל עיי חל אינו ומים יומים או יום בתוכו בולל והרי

 עצמו בפני מעולם היתר ברבר השביעה הי' שלא בדבר כולל שייך דלא אע*ב
 כלל חל אינו ע*כ הזיי בתוך לאכול צריך זרי ש לש,־א השבועה יצתה תיבף אלא

 ב עי ג״כ מצוד. מצת גם שכלל פסח בלילי מצה לאכול שלא בנשבע וכן השבועה
 שחלה מצה לאכול שלא שנשבע השנה ימות כשאר משא״ב כלל השבועה חל לא

 פסח לילי על גם מלל עיי יחול נימילא פסח לילי עד ימים אותן על השבועה
 למכור נטי היינו דע׳כ לפרוע לו שנשבע דמיד שם ייד בפיק השיך כתב ומהיט
 הוי כשנשבע מיד בה״ג גם כ אי חובו לפתע מזומן כסף לו יהי' לא אם משלו

 שיאבלנו נשבע ואחיב זה בכר יאכל שלא לנשבע ממש ודפי שוא שבועת
: יעיש בו׳ •

 האיך תימא שלפעניד עד לחלק נלפעביד זו סברא בסיד לבדוק נמא אם אך
 ימים ז׳ איזו בפירזש קבע שאם אנן נחזי שהרי לזה זה בגון זיל דימו

מהשבעה ושעה שעה כל על השבועה דחל נראה ודאי בשבועה בהם יאבל שלא
ימים



לחלאלפים הסד
 אסור יהא הא ס*מ הז׳י בתוך אהת פעם שאכל קרה ואפי׳ עצמם בפני ימים

 השבועה חל רגע כל שעל מפני שקבע הימים שבעת באוהן שני׳ פעם לאכול לו
 כל על שחל חככי על נשבע לענין עיב ז כ שבועות במםכת כדמצינו עצמו בפני
 סלו לא יאכל שלא בפירוש לנשבע דרמי שם כתב ז״ל והראיש השבועה כזית
 עשר ארבעה עד זה לחודש ז' מיום כגון ימים אוחן על בנשבע יכן מקצתו ולא
 וגם הז״י כל על השביעה חל שודאי זה בחודש ז*י איהן יקבע חודש לאותו יום
 את האחית בשעה מלחול מעכבת אחת שעה ואין הזיי מאותן שעה כל על

 ז*י סתם יאכל שלא נשבע שהי־ דק ז-י איזו בפיחש פירש לא אם אבל השבועה
 דהיינו יחד הזיי כל על אלא חל השבועה שאין אי וי אז שיהי׳ זמן באיזו

 אכל ולא שבועתו לקיים התחיל אם ואז אכילה בלא ימים השבעה כל עליו שיעברו
 זיי ויתענה עכשיו ד ע לאכול לו מוהר השני ביום ואכל שכח ואח*כ אחד יום

 בזמן נאסר אז הזמן כשקבע שהרי לחלק נראה שכן שבועתו לקיים רצופים אחרים
 ימשך זמן כמה להודיע אלא אינו הזמן משך שפירש והאי ורגע שעה כל ההוא

 חל ושעה שעה כל שעל ימים שבעת תשבו בסוכות בתורה שכתוב כמו איסורו
 י ז־ מאותן האחרת שעה של המצוד. חיוב מעכבת אחת שעד. ואין בפיע המצוה

 שעה כל על דחל ודאי ז*י איזו זמן שקבע בנ״ד וכן החוב זמן קבעה התורה שהרי
 הדי כל על שחל יאכל לא זיי סתם נשבע אלא זמן קבע בשלא משא״ב בפ״ע

 סי׳ אדח בשדע מצינו וכן וכרפישנו האחרת הזמן את מעכבת אחת ושעה יחד
 שקבע סום כזית ואבל ושכח זמנו וקבע בפירוש ההוא יום התענית בנדר תקס״ח

 אתד יום בתענית שישב סתם בנדר אכל בתענית ההיא יום לר.שלים מחויב מ*מ
 יום באותו לאכול לו מותר ההוא ביום ואכל ושבח אחד ביום להתענות והתחיל

• :אחר יום יתענה רק

י פ ל  דהא כלל ראי זיי יאכל שלא מנשבע זיל הש״ך לדעת ד.קצד.יח ראית אין !“ו
 יום על גם ד.שבועה דחל אפשר אלו י זי יאכל שלא נשבע אם באמת

 שעה כל על השבועה חלה שהרי ושני ראשון דיום כולל עיי אלו מז״י האחרון
 יאכל שלא שהנשבע שבועית מה׳ בפיה שכתבו וסייעתו והרמבין וכדפישנו ושעה

הזיי כל על השבועה חל דאז ימים איזו פירש בשלא איירי שוא שבועת הוי זיי
יחד י י



לאלפים חסד
השניעי יום השבועה שיהו^ נאמר דילאיך כולל שייך לא ובכה־ג יחד
בס־ע חל אינו •כושניראשון יוס על ו.ם דהא ראשון יום על דחייל במינו הדי
 שנשבע כמו כולי■ ככ^״ג נאמר ואיך יחד הימים שבעח דכל בהצי־־וף רק אלא
 אפילו או משמע לעולם דאז זמנו קבע ולא פירש ולא סתם מצה יאבל שלא
 ע כפ־ ושעה שעה כל יעל ויום י,ם כל על השבועה חל שאז שנים שתי זמן פייש

 האהר־ת ושעות דימים כולל ע״י פשחיס לילי על נם שבועחו יחול דבכה־נ ואפשר
 נמי ה*ח וכן כהש״ך ורלא מצה חובת ידי שיצא קידם פסח בליל שנשבע ואעם־י

 וחלוטה עשירח מעה גם שבועתו בכלל ויש פסח בליל מצה יאכל שלא נשבע אם
 המצה על נם השביעה שחל אפשר ע בפ ומין מין כל על' השבועה וחל הואיל
 שהביא הניל חסדאי כרי דלא ואחא הכולל ע*י חובתו ידי בהן לצאת הראוי׳

 ע*י השבועה חל רלא פסח בליל מצה יאבל שלא רהנשבע דקייל והא הריב׳יש
 לצאת הראוי המצה על רק היי כוונתו דמסהמא הייב־ש 'כסברת היינו כולל

 ישן שלא הנשבע בנם׳ דאמרי׳ האי ע״כ (ולפייז פסח, כליל מצה חובת בד,.ירי
 דא*כ השבועה חל קבע דאי ניי איזו פ־רש ולא קבע בדלא דוקא היינו ימים ג׳

 נל על חל זמן קבע בלא אבל כילל י“ע וחל ושעה שעה כל על השבועה חל
 שלא דנשבע דומיא אלתר וישן אותו ומלקין שוא שבועת הוא היי ביחד הג״י
 הראשונים כסברת דאפשרלהלק לומרכה״נ א״א בישן אבל זמן קבע ולא די יאכל
 אם גם ישן שמעצמו בישן כמו יאכל לא דמעצמו באכילה משא׳ב ישן כ דע•

וישן אותו מלקין קבע אי נם א*כ שאני שינה אונס כי יוכל לא לקיים ירצה
:ודוק) לאלחי

ך  חל לא נ״כ נשבע ימים שבעה כאיזו זמן בקבע דגם נלפענ״ד העיד,ר אמנם א
 הוא א) שוא, שבועות מיני שני שיש ידוע שהיי מפני כולל ע*י השבועה

 שנשבע הוא ב) י, גי ישן שלא כגין לקיים לו שא*א הנמנע דבר על שנשבע
 דהא המציה את לבטל בנשבע אלא מהני לא דכולל ידוע זאת וע!ד המצוה לבטל

 בזה גזה׳׳כ ׳י עם חלה שבועתו שאין רק לקיימה מחויב יהי׳ שבועתו יחול אם
 טהני לא אז ■י נ׳ ישן שלא כגון הנמנע מן שהוא דבר על נשבע אבל כולל מהני
 נראה ׳ד ולםעג שבועתו יחול אם גם לקיימו א שא״ דבר שהוא כיון כלל כולל
ה ע״ב כ״ד שבועות במסכת התום׳ ס׳ שזהו לחלק ר״י בשם בתבו בו׳ אלא ד״

בין
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 תעישה ואד מ־צב ה״ור ועשה דקוש משום הטעם אין ועשה רום ובין ת שבוא׳ בין

 פסח יעשה שלא והנשבע להמור קל איסור בין כולל יענין’חילוק כ־צינו לא דהא
 זהו אלא אחרים דברים בכולל כללה אם השבועה חלה מי־מ בכרת שהוא ג אע■

 יתחויב השבועה יהול אם והרי עשה מצות יקיים שלא נשבע שאם החילוק עיקר
 על בלעיבור ר. וא׳ כשב המצוה על שיעבור מיטב ׳ב וא המצוה ויבטל לקיימה
 יחול שלא כ גזה• משום רק הנמנעים הדברים מן זה ואין ועשה בקום שבועתו
 מצוה על שיעבור נשבע באם אבל כולל כזה מהני ולכן לבטלמצוה השבועה

 ש־עבור מוטב אמרי' דהא לקיימה יוכל לא השבועה יחול אם שאפי׳ ועשה בקום
 כדברים ממש מהוי׳ ועשה בקום עבירה מלעבור וא״ת בשב שבועתו על

 לפרש כנלפעניד כלל כולל בזה מהני ולא שבועתו לקיים לו שא״א הנמנעים
: התוס׳ כוונת

^ ל  ז״י יאכל שלא השבועה הל שאינו טעם שהרי הקצה״ח קושית לק״מ *ז’ו
 ז*י נפשות פיקוח הוא שהרי כדסישנו הנמנע מן שהוא משום הוא

 היום על גס הל אינו ע״ב חל לא וז' ד יום על כ ע׳ וא׳׳ב לאכול שלא רצופים
 שעה ואפי׳ א' יום היינו כולה בטלה ז אם היינו מקצתה שבטלה ושבועה א׳

 אדרבה א׳ יום משום השביעי על גם שיחול לומר כה״ג שייך ולא חל לא ראשונה
א א׳ יום  השבועה את ירחה נפשות פיקוח יחול אם שהרי ז׳ יום בשביל חל י

 נפשות פיקוח טעם בלא אפי׳ לעצמי לחבול דאסור משום ־ל הנ יל ז ■ן הר׳ ולפי'
 ויחבול שיעבור עשה בקים הוא והשבועה לעצמו לחבול ל״ת הוא שהרי יחול לא

 ע״י חל לא הא שבכה׳יג הנ״ל שמעות שבתום׳ ר״י בפי פירשנו וכבר לעצמו
 יאכל לא אם שהרי לדחות קצת יש זה אך הנמנעים מן שהוא מטעם כ גי׳ כולל
 דברי אבל לישב ויש מעשה בלא לעצמו חבילתו על ועובר שביעחו מקיים הוא

: נתישכה וקושייתו ח הקצה״

ה ז ב  י׳א ס״ק ע״ג סי׳ בח״מ שם שהקשה לישב הש״ך קושית גם נלפענ״ר ו
 נכסיו ימכור שלא נשבע אם לשבועתו שמעון חוב בקדם גם שהרי הנ״ל

 לק״מ שפרשנו מ לפי אבל כילל ע״י חשבועיה יחול לא חובאמאי שום לפרוע כדי
ע״י מהמלוה חובו להפקיע בכחו אין דבאמת הנ׳׳ל בח״מ שם כתב ז הט׳ דהא

שבועתו
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 ומוכרין הלות לנכסי יורדין שביד אלא בשבועתו להטלוח לו איכפית דמה שבועתו

 שהרי שביעתו על הגשבע עובר ג*כ רבבה׳׳ג אלא להמלוה !חוב את ופויעים אותן
 הרא׳׳ש רצון עיקר שבל רואין הא ואנ; יע״ש למכור הלוה כשלוחי נעשים ב״ד
 על עי״ז לעבור יביא שלא ח:שבע לתלוה עצת למצוא רק שם בתשובתו ז׳׳ל

 כל כמו והוי לק-ימת לו א״א השבועה יח-ל אם גם וא״ב בהט״ז שם ועיין שבועתו
 :כדפרשנו כת״ג ג״ב כלל ע״י חל רלא ג״י ישן לא כמו נמנעים דברו

ו נ י ר ב ד ב  יסתלק ז״ל הר׳׳ן והשגת וטעמו ז״ל הרטבים דברי יתקיימו אלו ו
 הוציא מאין הרמב״ם על חמה דשבועות פ״ג הר״ן דהנה מעליו

 שלא מנשבע דאי שוא שבועת הוא ימים ז' יאכל שלא שנשבע דמי זו הלכה
״י ישן  ישן כיחו בעל דהא לקיימה דא״א התם דשאני די״ל משם מוכח איני ג

 א״א פנים יבשום וישן נרדם שמעצמו חי כל בנפש הבב״ה טבע כאשר מעצמו
 אלא יאכל שלא הטבע מצד לקיימה יוכל יאכל שלא בנשבע משא״כ להנצל לו

 הוציא מאין וא״כ השבועה דוחה פקנ״פ עפ״י יאכל פקנ״פ בסכנת יסתכן אם
 מטעמי׳ לאו אבל הרמכ״ם לדעת הםכים להלכה דמ״ט יע׳יש שיא שהוא זה דין

כ בזה עצמו ימית שהרי תו-ה דביי על לעבור נשבע ׳ל דהו מטעם אלא ע׳׳
:דבריו חובן

 החילוק עיקר ׳ד לפ שהרי מאירין וטעמי׳ ׳ם הרמב דברי שפ-שנו מה לפי אבל
״י ישן שלא נשבע כין  בהאי אלא אינו המצוה את לבטל נשבע לבין ג

 תעשה ואל דבשב היכא חיינו לקיימה הוא מחויב השבועה יחול שאם גוונא
 של דברים בשבעתו כלל שאם מהני זאת ועל חלה אינו שהשבועה אלא יקיימה

״ היתר  ישן שלא בנשבע כ י משא׳ המצוה על כ י ג׳ חל האחרים הדברים י ע״ כ ג
 הכולל גם ה מש״ לקיימה יוכל לא כ ג״ השבועה יחול אם אפילו שהרי ימים ג׳

 הראשונות השעות ע״י השבועה חל לא ג״כ ימים דהשלשה ושני׳ ראשונה דשעה
 וישן בלישנא בגמ׳ ודייק חל לא הראשונה שעה על גם וממילא האחיונות על גם

 זא״כנשבע אחת רגע אפי' חל לא שינה בלא לעמוד יכול שעדיין אעפ״י לאלתר
 יחול אם גם שהרי ג״י ישן דשלא מהך ללמוד לו יש ג״כ ימים ז׳ יאכל שלא

מ״ה פ״א רמכ״ם ועיין נפשות פיקוח משום לקיימה לו א״א הלא השבועה
שבועות



מלאלפים חסד
:מידי לא ותו ודו״ק ז׳ והלכה ה״ו שבועות _
 לשלא לאכול שלא זיי כלל דמי דלא הקשה שסיר ל ז שהר׳ן לקימ באמת אבל

 לחבול שאסור לאו על לעובר חושבו ז*ל ן שהר אלא רצוסים י ג׳ ישן
 שיש רואין אנו שהרי מכחישו וחחוש לענ*ד אבל בפיקנ״ם גיב ותלו בעצמו

 ימי עשרת של בימים רצופים התשובה ימי ששת שמתענין ונשים אנשים כמה
 ואין החמה שקיעת קודם קודש השבת ביום שלישית סעורה שאוכלין תשובה
 ולפעמים שבת׳ לכבוד בערב השני קודש השבת יום עד שותץ ולא שוב אוכלי;

 ע*כ נפשות פיקות ואין כדת להענותן ותענית בשבת נחבלים ואין גם מתענין תיח
 אם אלא סכנה שאין אע*ג ימיב ז דוקא הפסו וסייעתו ז*ל שהרמבים ני־אה

 גם אובל ודאי אז נפשות סבנת ויש הוא חלוש אם א׳ יום גם הלא חלוש הוא
 עסיי אך בהם שימות ולא בהם וחי כתיב דהא פיהונים בשביל שנדחה ביוהב־ם

 נפש פיקוח ואין חבלה ואין ימים מעשרה יותר אפי׳ להתענות יכול האדם דרך
 והתורה א שבת ביניהם יהי׳ שלא בז*י אפשר דלא משום ימים ז׳ תפסו אך בו

 אם החלום על ואפי' ששרי במקום לא אם קודש השבת ביום יתענה שלא צותה
 רודף שהזעם בחלומו שבשרוהו רעה הגזירה עי*ז שמבטל מתעניתו עונג לו יש

 תענית לישב חייב מ*מ ואז בס־ד) לאלפים חסד הנ׳־ל בספר (כמבואר אחריו
 אחת שבת יש ע*כ דכז*י ביון ז*ל כוונתם וזהו בתעניתו שבת שחילל לתעניתו

 וא־נ תעשה ואל כשב ועשה דקום עשה על יעבור יתענה ואם להתענות לו ואסור
 הוציא לא דע־כ זיל הרמב־ם על זיל הרין הקשה עיב כלל הנמנעים מן אינו

 בשב המצוה אח לבטל שנשבע משום אעיב דמי לא דהא ג־י ישן משלא דין
 ודוק כלל עליו ולקיט ניחא הקצהיח גם ואיב מהך ולא משם והוציא ואית

ה: זציל חותני מר מש״ב הבנתי ולא בנלפעיד בז

ב ת  נאמנות בהם שיש שלנו דבמרמות מיב ס׳יק עיה סי׳ בחימ זיל השיך כ
 סגי אלא עדים כשני לקיים צ א׳ ם־־עתי שטוען אלא שכתבו מודה והלוה

 ט׳ סיק בביאורים שם הנתיבות והקשה עכיל הלוה יד חתימת שהוא שיעיד כע״א
 במיגו רק פרעתי לומר נ שא* כיון אך נאמנות בלא אף עדים כשני כשטר הא

וח״י פרעתי שטוען אלא שכר׳בו מודה הלוה באם הקיום על בע״א ליסגי דמזויף
דהואיל



לאלפים חסד
̂א לי השבע למלוה הלוה טוען אם נאמנות בו שאין דב׳טמי־ וקי״ל דהואיל  ש־
 אם הקיום על עדים שני יהי׳ אם וגם היאיל א״ב לישבע הכילוה צריך ם־עתיך

 דומה ואינו שבועה מהייב א ע׳ אין בכה״ג לשביעה חייב לי היטבע הלוה יטעון
: באדיבות עיש אבא דר׳ לנסכא

ה נ ה  אמנה שטר שטוען אלא שכתבו מודה באם כ דאי טובא לתמוה יש לפעגיד ו
 לקמן קי״ל בבהיג דהא הקיום על בע^א לסגי החוב הוא רנות או הוא

 לי השבע טוען הלוה אפיי אז רבות או הוא אמנה שטר דבטוען סיפ״ב ח״מ
 היסוד כל גם אלא עוד ולא י׳ סעיר• ע״ש לו לישבע חייב המלוה אין בן שאינו
 את מחייבין ביד אין לי השבע הלוה טען לא שאם יל קי דהא לפעניד הוא תמוה

 אלא שכתבו מודה כשילוה וא־כ פרעתיך טוען הלוה אם אפילו לישבע חמלוה
 המלוה שבועת בלא לשלם הלוה צריך הי׳ הקיום על עדים שני היו אם אז שפרע

 מחייבו' הריע״א התובע שבועת בלא ממון טהייבים ששנים כ״ס קי׳ל הא ואנן
 ומה ומשלם לישבע וא״י שבועה מחויב הדל הקיום על ע*א כשיחי׳ וא־כ שבועה

 אם עדים שני של בקיום גם לשלם יצטיך לא הא לי השבע יטעין שאם בכך
 ואם פרעתי אלא לי השבע הלוה טען לא מיהא השתא מ*מ המליח. בשבועת לא

 רק יהי׳ לא אם וייפי״ז המלוה שבועת בלא לשלם יחויב לקיימו עדים שני יהיו
 כסמיע ס״ו סי׳ בח״מ איתא וכן ומשלם ל ואי •טבועה מחויב הויל הקיום על עיא
 הלוח שהי׳ בעוד וקנאוהו הואיל בשבועה הלוקח גובה המוכר מת באם א׳ ס*ק

 יטעון לא עמא נידע לא דהא לישנע מחויב הי׳ לא הרי המכירה ובשעת חי
 ובח״מ שבועות בשלהי בהדיא איתא וכן לי השבע יטעון שלא כלומר פרעתיו הלוה

 ואין היורשים מן היורשים גובים לוה בחיי המלוה מת שאס י׳׳א סעיף ק׳יח סי'
 הלוה יטעון לא דשמא המל מטעס והיינו לבניו שבועה מוריש אדם אין בכלל זה

 פי׳ השבועה אלא לגבותו שאיי ודל ל״ז ק ס• ק*ח בסי׳ הסמ*ע וכ״כ לי השבע
 כמו והיינו ע״ש בו׳ מעצמו הטוען יטעון שלא אעם־י שבועה אוחו מחייבין שביד

 על ע׳־א ויש פרעתי טוען אלא שכתבו מודה כשהלוה דידן בנידון ו^פי׳׳ז שפרשנו
 הי׳ לקיימו עדים שני תיו אם שהרי ואילדמ שבועה מחויב הדל ודאי הקיום
איי עדים שני אפי׳ דהא ממון כל דקייל מה בכלל זה ואין שבועה בלא משלם

לחייבו



ראיפים חסד
 דונזה הניתן אין ז ולפי■ שביעה מחייבו ע׳יא א־ן וא״ב התובע בשבועת ביא לחייבו
 ככר הא בשכי־ שהרי הנ׳יל בנתיבות ש ע• ששכרו ע׳יא שיש לשכיר שמדמה לראי'

 אלא השכיר ימול לא ששכר,־ עיים שני היו אם אפי ודאי ואז שפרע הבה״ב טען
 א־יל שנאי:־ שבעה מחויב הדל לא השכירות על בע״א ע״כ פרעו שלא בשבועה
 השבע לטעון שיבול ב..ה לי ומה לי השבע עדיין טען שלא הכא משאיכ ומשדם

:טענתו בלא אותו מחייבין אין לאטעןוכ״ד בוף ף ס הא לי

ך  שתטעם שדתבו כ״מ הו׳׳ל ד/ה ע״ב ליב בשבועות התיס׳ שיטת לפי אמנם א
 לטעון נ־יגו לו יש הא בנ״ד משמע מיגו לו שאין מפני הוא אבא דר' דנסכא

 שבועה מתויב כיל הוי ולא נאמן כדפרשנו העי את להכחיש לישבע יצט־ך ולא לי השבע
 כו׳ הוי ד״ה ע״א ז ל ב״ב בתום' והובא ומשלם ל שאי■ מחויב חשוב לא ואיב
 דעפ׳-י הואיל בבה*ג מינו מועיל שאין הריב״ם בשם שם מש־כ אבל הריי בשם
 יע״ש כלל מועיל מינו ואינו ישלם או שישבע או הוא דין שביעה מחויב העד
 השתא סוף סוף הא לי השבע לטעון סיגוי לי יש אי לני דמ,ה דונ׳יל קשה ודאי

 הרי הקיום על עדים שני היו ואלמלי פרעתיך אלא לי השבע טען לא הא מיהא
 שבועה מחויב הדל בע״א א*כ התובע טענת בלא ביר עפ״י שבועה מחויב הי׳

 ראם׳׳ נ**סענ׳ד יותר ועוד כדפישנו מינו מועיל אינו א דר בנסכא והא ואילוימ
 דוקא היינו דר״א בנסכא מינו מועיל דאינו דד,א לק״מ נמי הנ*ל הרב״ם לשיסית
 משא׳־כ הער ננד משבועה אותו דם־טרות טענה לטעיון מינו לו דאין דההם בבהיג
 שטוען אלא שכתבו ומודה הקיום על ע״א ויש נאמנות בו ואין כעדים בשטר
 לי והשבע שפי־ע אלא אמת וההלואה הוא מזויף למעון כינו לו יש דהא פרעתי

 לטעון מיגי לו יש הואיל אי'כ העד נגד לישבע א*צ בכהיג דהרי ס־עתיך שלא
 שוב מ מ ובו' לי השבע טען לא דהשחא אע״ג העד נגד משבועה שיפטור טענה

 משום הוא הריב״ם שיטת לפי דר״א דנסכא הטעם עיקר דהא משואילו״ט הוי לא
 נשבע ש־*א כמה כל עדים כשני נאמן העד דרי שבועה מחייב שהעד דבמקום
 משבועה אותי הפיטרות טענה לטעון מ־גו לו דאין היכא שייך וזה העד את להכחיש

 משבועה יפטור והרי פרעחיך שלא השבע למעון מינו לו יש הא הכא אבל העד נגד
 משום פעטואי'ל דין לו אין ג״ב לי השבע טוען אינו אם השתא גם א״ב העד נגד

דאמרי ׳



לאלפים חסד
 ש^א כ״ז nhvh לו מחייבת דהשבועה והיכא משבועה לאסטורי מיגו דאמרי׳
 ם״ב סי׳ עצמו הנתיבות וכיב מהשבועה לאפטורי מינו דאמרי׳ מודים ב״ע נשבע

:ע״ש בגיאורים כ״ח סי׳ מיגו בכלל
ז ״ פי ל  ריבות או אמנה דבטוען לעיל שפרשנו הראשונה קושיא ג״ב יתורץ ו

 את להשבע א"נ אילו דבטענח שכתבו מודה ^‘שהי היכא אחד בעד קיום יועיל
 פרוע לטעון מינו לו יש מ״מ שהדי נדפרשנו לי תשבע יטעון אם אף המלות

 ואינו הואיל סוף דסוף היא הירא ׳מ מ אבל לטעון יבול לי השבע יטעון וגם
 וא״י שבועה מחויב מטעם לשלם שיתחייב הוא ראוי פרעתיך שלא לי השבע טוען

 לי השבע לטעון דיכול ואעפ״י לשלם מחויב כה״ג עדים בשני דהא משלם לישבע
 הרי לי השבע טוען ואינו פרעתי עכשיו שטוען לםי״מ דהא מינו זה אין מ"מ

 בע״ב לי השבע יטעון ואם התובע בשבועת אף לשלם רוצה שאינו מפני כוונתו
 רוצה דאינו כלל מינו זה אין בחיג ובודאי התובע באמת ישבע אם לשלם יצטיך

לי: השבע טוען הי׳ דאל״ב התובע בשבועת אפי' לשלם

 ויש שכדתיך לא ב הבעה שטוען בשכיד דאיב לעיל שפרשנו לפי*מ קשה ו^<וד
 לטעון מינו לו יש דהא לישבע הבה׳׳ב יצטרך לא ששברו אחי עד

 ע״ה סי׳ ך הש כ במש״ ומתשל!מין משבועה פטוד דאז שבדך לך ונתתי שכרתיך
 דבשנים ומשום העד את להכחיש התודה שבועת חייב אינו ■ג דכה׳ מ״ז ■ק ס•

 שכרתיך לא בא־מר נם וא"כ ׳ש ע התובע כשבועת רק לשלם חייב אינו ׳ג כה׳
 וכן שכרך, לך ונתתי דשכרתיך מינו לו דיש הואיל מדא־דייתא לישבע יצטדך לא

 ממנו שלוה מעיד א וע׳ לוה שלא טוען והנתבע שהלוחו מנה מחבירו בתובע
 יש הא נימא ואמאי העד את להכחיש דאודייתא שכיעה נשבע שהנתבע דקי״ל

 שהרי דאורייתא משבועה פטור דכה׳יג פרעתיך אבל ממך לויחי לטעון מינו לו
 מתחילה טוען דאסהי׳ נמי ונהי בעדים לפורעו צ א״ עדים בשני חבית את המלוה

 למפרע מינו ■ל דהו׳ משום מינו חשוב הי׳ לא תו אחד העד בוא טדם לוה שלא
 שלוה שמעיד העד עפ״י תובעו כשהתובע מ"מ אך ה') ק ם״ סי׳ ך ש״ (ועיין
 ולטעון מגו לו יש הא לישבע יצטרך כדוע לויתי לא טוען והנתבע מנה ממנו

;פרעתי אבל לויתי אמת
והנה



מבלאלפים הסד
 דמודה בזה ג׳׳ב להתעורר ע׳׳א י״ט לכתובות בחידושיו יהושע בפני ראיתי והנזל>

כ׳ ועוד מהשטר ע״א חתימת על עדים שני בק־ום ליסני שכתבו בשטר
 פ׳׳ב דסוף ממתני׳ מוכח דכן סגי דלא ודאי החתימות, שני על ע׳׳א דבקיום שם

 כו' אבי של יד כתב זהו בקטנותם שראו מה בנודלם להעיד נאמנים אלו דכתובות
 השטר את לקיים א״נ לחורי' שהגדול הרי עמו גדול שיש והוא שם בגמ־ ומפרש
 שם התום' כמש׳יב פרעתי שטוען אלא שכתבו בשטי במודה התם דאיירי אע״ג

 אבל בו׳) עבד אפילו ד״ה ע״א נ׳׳ט בעירובין התום' הזה בדיוק קדמו כבר (אמנם
 דאפשר שם הפ״י כתב השטר מעדי אחד עד של יד חתימת על עדים שני כקיום

מ לשבועה זוקק אינו בשטר דע״א דס״ל הראב״ד לשיטת אפי׳ שיועיל  באם מ״
 הראב׳׳ד גם בכה״ג ע׳׳א על רק קיום מצאו שלא אלא השטר על עדים שני יש

 אמת שהשטר העדים לדברי כשמודה לשבועה חוקק וכיון לשבו^גה חוקק מודה
 דר' כנסכא ומשלם לידבע וא׳׳י שבועה מחויב הו״ל אז פרעתי טוען אלא הוא

:שהאריך ע׳׳ש אבא

 דבריו והובא מלוה מהלכות י' בפי׳׳רהלכה ה־־מבי׳ם דלשיטת הכי לומר נראה ז“ול£'
 אלא בו שאין אעפ״י בשטר פרעתי לומר נאמן דאינו ס״ב נ״א סי' בח״מ

 הרמב״ם על חולקים יש אבל ד' ס״ק סם"ע וע״ש נכתב שטר ובלשון הואיל עיא
 וכל המגיד הרב חוא ע״א אלא עליו אין אם שטר נגד פרעתי לטעון דנאמן וס״ל

 דהא נכון על הפ״י דברי אתיא לא ולפי״ז שם ג' בס״ק הש״ך שהביא הפוסקים
 אבל ומשלם משואי״ל הדל הא העד לדברי מודה וכשהוא לשבועה דזוקק נהי

 הכחישו שלא כ׳׳ז כשנים נאמן שהעד שנאמר ואע׳״ג פרעתי לטעון נאמן מ׳׳ם
מ בשביעה  המעידים עדים כשני רק השטר על החתומים עדים כשני א"נ הא מ''

 א"צ בעדים חבירו את המלוה קי״ל שהרי פרעתי לטעון נאמן וא"כ פה בעל
:בעדים לפורעו

ה נ ה  לדברי כתשובה נראה מלוה מהלכות ה״י פי׳׳ד הנ״ל הרמב״ם מדברי ו
 שלא לי ישבע טען שאם בהדיא שם כ' הרמב״ם רהא הנ״ל הנתיבות

 הנתיבות דברי ולפי ואיל״מ שבועה מחויב דהו׳׳ל כתב ומ״מ נשבע זה הרי פרעתיו
ואם הואיל לי השבע יטעון לא אם גם ואי״ל שבועה מחויב בכה׳״ג חשוב אינו

א הי' י



לאלפים חסד
 אין עדים בשני וא״ג ליסבע מהויב הי' ואז לי ישבע לטעון יכול הי' רוצה הי׳

 שהנתיבזח וכ״ת שבועה לחייבו ע״א א״י ובכה״ג התובע בשבועת רק אותו מחייבין
 רק ממון לחייבו יכולים שבים שאין דבב״מ דס^ל הרמ״ה על שליג שהרמב׳׳ם יסבור

 ששני במקום דגם הרמב״ם יסבור אלא שבועה מחייבו ע^א אין החובע בשבועת
 גם דהא שבועה מחיינו ע״א מ"מ התובע בשבועת רק ממון מחייב:ם אין עדים

יסבור דע״ב אינו זה ע״ש ע״ה בסי׳ הט״ז כמש״ב הרמ״ה על חולק הרשב׳א
דבריו והובא ה׳ הלבה ואבירה גזילה מה׳ בש״ד כמבואר הרמ׳ה שיטת הרמב״ם

 והדרא הרמ״ה שיטת ם''ל שהרמב׳׳ס י״ג ם״ק בסמ״ע ויע״ש ס״ג צ' סי' בח״מ
 כלא גם הא הקשה וכי הנ״ל הרמב״ם משיטת לרוכתי' הנתיבות שעל קושיא

 לי השבע טוען ואינו פרעתי באומר תינח הא שהרי קשה ג״כ הנתיבות דברי
ש רבבה׳׳ג  בלא גם מחויב עדים דבשני הואיל ואיל״מ שבועה מחויב דהו״ל א׳
 לי השבע בטוען אבל בהנתיבות ודלא לי השבע טען לא דהא התובע שבועת
 מחויב אינו בע״א ע״כ א״כ התובע בשבועת רק ממון מחייבים אין שנים דכה״ג
 היז פרעתיו שלא לי ישבע טען דאם ה״י בפי׳׳ד הנ״ל הרמב״ם כ' ולמה שבועה
 טוען אם הא ואמאי לו לשלם חייב הלוה אז המלוה נשבע דאי דמשמע בו' נשבע
 חייב אינו כה״ג בשנים דהא כלל׳בע״א שבועה מחויב הוי לא לי ישבע הלוה
 כדפרשנו שבועה מחויב אינו בע״א וא״כ לעיל כמבואר בשבועת'התובע רק ממון
 אין המלות ישבע אם אפי׳ לשלם יצטרך שלא הי׳ מהראוי לי השבע בטוען וא״כ

למה דאל״ב ישבע אי לשלם ע״ע מקבל ע״כ לי השבע שטען שמשום לדקדק
מוכח אינו זה לו משלם והלוה המלוה לו שישבע ב״ד לו פוסקין זה ומטעם ישבע
 מחייבין שב״ד משום אלא ישבע אם אפי' לו לשלם כלל מרוצה איבו רבאמת די״ל
 ולא יאבה לא אולי הטלוה לי ישבע לכהפ״ח טוען זה משום להמלוה לשלם אותו
 חנם לו לשלם מרוצה אינו בדעתו אבל עוד מלתובעו וימנע לשקר לישבע ירצה

 שקר שבועת שהוא ׳טענתו לפי בשבועתו ירויח מה כי המלוה לו ישבע אם גם
 מספק אנשי דפרשי עי״ז מגזל יפרוש פן שבועה עליו יטיל לבהפ״ח יעשה מח אך

 ואפי׳ לישבע חפץ המלוה אם שגם להיות צריך וא״כ גזל מספק ולא שבועה
 טען ברצונו שלא אפשר לי השבע לו ^טען שהוא אעפ״י הלוה |לו ישלם לא ישבע

אינו המלוה שהרי פשוטה הסברא שהרי הסברא בזה מגמגם לכי אבל כדפרשנו
מחויב י



מגלאלפים הסד
 ישאם דעתו ע״כ לי הישבע הלוה טוען ואם מקויים עטר לו כשיש לישבע מחויב
 מרוצה אינו ישבע אם שגם טענה טוען אי אבל הטוב ברצון לו ישלם ישבע
 דהא כלל המלוה שבועת בלא ואפילו לו שישלם כ״ד פוסקין בכה״ג לו לשלם
 והיינו המלוה שבועת אלא לשלם חייב לי השבע טוען ואינו פרעתיך בטוען
 ע״כ לו לשלם מרוצה אינו המלוה בשבועת דאפילו משמע הא טענתו דלפי משום

:מלוה שבועת בלא גם ל) לשלם חייב

א ת ש ה ש לפי״ז ו  יפטור דאם המלוה כשישבע לשלם מחויב לי השבע דבטוען א׳
 ישלם לא בשבועה שאן» טענה לטוען דומה א*כ כשישבע אף מלשלם

 שבועת א“בי חייב כה״ג דבשנים לי השבע טוען ואינו פרעתי לטוען דומה וא״ב לו
 המלוה צריך לי ישבע יטעון ואם ומשלם ואי״ל שבועה חייב בע״א וע״ב התובע

:לו לשלם הלוה מחויב ואז לישבע
ז ״ פי ל  לפענ״ד נראה ע״ב כדפרשנו הרמב״ם שיטח לפי מנשה הנתיבות דברי ו

 וטוען שכתבו בשטר במודה שטעם דהיינו אחר באופן הושייתו לתרץ
 הערים ידי חתימות שתי על שיעיד בע״א פגי ולא עדים בשני קיום שצריך פרעתי

 מביאו אינו כפירתו שהרי כקיקע נחשב הא שהשטר מפני טעמא היינו השטר של
 אחד כשתער וא״ב ע״ב ד' בב״מ בהדיא בש״ם כמבואר דאורייתא שבועה לידי

 לו א״א וע״ב הקרקע על כמעיד דין הו״ל שבשטר החתימות שתי על מעיד
 שאי״ל מחוך ל׳׳א דרבנן ובשבועה דרבנן לשבועה רק דאורייתא שבועה לחייבו
 כו׳1 י״ד סעיף ע״ה ם^ בח״מ וכ״ם ע״א ל׳ ובב״ב ב"מ ריש התום' כדפי' שישלם
 דאין משום אבא דר' נסכא דין שייך לא דבקרקע בו' לאו ה“ד שם בב״ב חתום'

 מלוה מה' ה״י פי״ד הדמב״ם שמדברי ואע׳יג ע׳׳ש התורה שבועת קרקע על נשבעין
 משלם שאי׳׳ל מתוך דין לו יש פרעתי הלוה שאמר בע״א דבשטר שכתב הנ״ל

 הנ״ל לפ״ד מה״ת שבועה שאין קרקעות שיעבוד כפירת הוי הא אמאי ולכאורה
 בו שיש שטר דדוקא כלל קיקעות שיעבוד הוי לא דע״א בשטד באמת אבל

 העד■ דהא אחד עד אם כי החתימות שתי על קיום שאין אלא עדים שני חתומים
 וה;י עדים ב■ בו יש שהשטד עדות לפי מעיד א״כ החתימות שהי לקיים מעיד

:כדפרשנו כק־־קע שהוא כעיר
והנה .



לאלפים הסד
ה נ ה  הרגיש ‘אבי כהנהימת ב גי כתב ע״א ט י לכתובות הפלאת בספר ו

 עליו מטילין דב״ד קייל פרוע שהוא המעיד דבע״א הנ׳־ל בקושייתינו
 נסכא דין בזח שי*ך דלא גיב ומסיק לי השבע הלוה טען לא אם אף שבועה

 עליו להקשות אין דבריו לסי יא־כ קרקעות שיעבוד כפירת דחשיב משום אבא דר׳
 שחמה יהושע הפני דברי על שם מש׳׳ב אמנם אך הנתיבות על שפרשנו כמו

 על החתום ע*א של יר התימת על עדים שני של קיום יש באם יועיל לא אמאי
 אינם שהרי קי־קע שהוא השט- על מעידים דאינם ככאורה נראה וכבהיג השטר

 ועוד כק-קע חשוב שיהא השטר אה' עושה אינו הא א וע ע״א על אלא מעידים
 וזת קרקעות שיעבור בו דאין ג׳ב מיירי ל הנ בםי*ד דהרמב׳ם ציל ע־כ דעתו לפי

 היינו לדינא שכתבנו תי׳ ובין הנתיבית תי' בין טובא ונפיט לפעניד דחוק קצת
 בעדים בשטר אפילו שאז נאמנות בשג־ר יש באם תלי הנתיבות ף,י׳ שיטח דלפי
 ולפי פרעתי טוען וזה שכהבו בשטר במודה החתימות שתי המקיים בע״א םגי

 בקיום מועיל אינו ב ג נאמנות בו יש אם אפי׳ בעדים בשטר הדין יד̂. תידצינו
 ודזקאבממרטות פיעתי טוען וזה שכתבו בשטר במודה אף החתימות שתי על א ע■

ה בסי׳ הש״ך שכתב  הלוה יד חתימת על א ע בקיום דסגי מ*ב סיק הניל ע׳
 של חי' על מעידין עדים שני ואם קרקעות שיעבוד בו דאין משום נאמנות בו ביש
 חיי מלוה מ״ה פי״ד הנ׳׳ל כהרמב׳״ם בזה קי״ל דלא דלדידן העדים משני ע־א
 א״ב בע*א שהוא שטר על פרעתי לומר נאמן אז עליו כהחולקים דקי־ל אלא
 קיקע שיעבוד בו שאין דנה העדים משני אחד של חי׳י בקיום פגי דלא ודאי

 כשני דק נ א״ מ"מ אבל עדים כשני הע״א ונאמן דד׳א נסכא דין בו ושייך
 הג״ל קושיתינו ומ״מ כהפי׳ ודלא סיעתי ל!מר דנאמן פה על המעידים עדים
 דלא השתא דאמרינן ׳ג אע הרמב״ם םדברי עומדת במקומה עדיין הנתיבות שעל
 כאן ששייך מודים גיכ הרמבים על החולקים שגם משים והיינו כהרמבים קייל

:ודו״ק אחר מטעם שחלקו אלא אבא דך׳ נסכא דין

----------------------------------

אדרעססע :
ELIAS PINCHAS MRAINE, Mea Scheariמז, in Jerusalem Palastina.



ב״ה.
הפבמה.

 בשם (נקיא האיכות ורב הכמות קטן עיך יקר ספר לפני הובא
 הרב היה יבא וגברא כהנא רב ותקן אזן אשר לאלפים) חסד

' מוידי ספרא מלא צינא המאן־׳־ג י ל ס א ח נ י ו פ נ י י ר  נמציאו אשר מ
 להמ׳טיך יק־ות סגולות גם ולמעשה להינה וישרים יקרים דברים בו

 וחילו כהו יישר טנא לפעלא ואמינא ומבקש דוריט לכל והסד ברכה
 לאהינו גומינו כן ומשולשת כפולה בכרנה יתביך המברך והכהן לאורייתא

 אל ברכה הניח למען הזה הספי את לקוח ולת־רתו ה׳ לדבר הה־דים
 בו ברכה כי שליטיא הנז׳ המחכר הרה״ג ידי ואמציו וחזקו בתיכס תוך

 קדישתא קרתא פה בול לירח בשיא הכויח מפיהו. יבקשו ותורה
 למען כצדקה״ המדבי־ אני לפיק נ׳פ׳יט׳י כ׳ר׳כ׳י שנת תיו דירושלם

. ולומדי'. התורה כבוד

 יהושע משה מו־ה חהסיד בהגאון ירוהם יצחק
ד דיסקין. זציל ליב יהלדא

 אשיי ופשוט נכון בדבי מחכיתו את “לעט הנני רצון ולאות
 וחירותם חכמים דברי להבין הביכה מעין בזה אמרתי

מ׳  לכהנים ברכה דיליף כהנא מסיע כהנא ישמעאל ר׳ (ניטו חולין ג
 לכהנים ברכה לי' אית נמי דרעיק “מאח• וכי ופרכי׳ אברכם׳ מואני

 ביכה גבי לה דמוקים ומשגי כהנא׳ מסיע מאי מברכיך מואברכה
בזה. נים דמאי מובן איני ולכאורה דישראל׳

ה נ ה  לעלות רוצה שאינו דכהן להלכה פסק קכיח סי׳ באו־ח הפטיג ל
 דמצות קייל הא ע*ז וקשה נפשו שתציא ער אותו מכין לדוכן

 מתן היו כהנים ביכת והא עלי׳ כופין ביד אין בצדה שכרה שמתן עשה
מקיא לכהניס ברכה ילפי ריע ובין ישמעאל ר׳ דבין לכויע בצידה יטכרה



 הענקה ד להלכה דםס;ק עבדים ̂מדי׳ פ״ג המליט דברי עפיי זה לר.רץ ונראה /
 כיון עלי׳ שכר בתורה דכ^יב אף בצדה שכרה שמתן מ״ע חשיבא לא ^

 והשתא אב דככוד דומיא מש0 בצדה שכרה מתן ובעי להמצוה סמוך דאינו
 ישמעאל דר׳ תלוי*כסלוגתא בצדה שכ־־־- מתן הוי כהנים ברכת א* זה דבר
 הוי לא הישראל ברכה מצות <.אצל1סמוכ הברכה דאין כיון דלכ-ע ור״ע
 הורה יפה מחביו כר״ע הלכה ^נימ קי״ל דאנן ואחייי כצדה ימכרה מתן

דהענקה. דומיא עלי׳ כופין דב־יד הפמינ
 כהנא מסיע אמנם ישמעאל דר־ חומר כמין כהולין הנ״ב ד.נמ׳ יתפייש ועתה

 ממש בציה שב*ה מתן והוי דישראל ביכה במקום יידהו לברכה דמוקים
 דהדברתלוי ממש בו שיש סיוע והוי ביד.לכפותועיז כיד כה ולאיהי׳

הכהן. •ברצון רק
אני מודיע האת ’

 הוץ גאוני הסכמות עליו יש אשר ספרי את להדפיס לזכות שירצה סי
 והלכה התורה קרן להיים הרבים את בו לזכות העירוני ^אד אשר לארץ

 בשכל להבין להנערים ללמד (א) מערכות. שילימה בו ויש ההוא הספי־ ע״י
בנט׳ לימודם מתחילת קצר• בזמן גפ*ת להבין מעצמם שיוכלו גם־ת טוב
 בשכל בתורה ולהדש ומפישים ־ בגפ״ת להעמיק תתלמיד את מלמד (ב)

 ופוסקים משיס הלכות שיוצא עד בעיון לפלפל (נ) כהו׳ לפי בעמקות
 בחנו וכבר התלמיד חשק לסי ישרות ובסברות ישר בשכל להמה כשו״ת
 על תעודתם ונתנו להדפיסו אותי וזרזו טוב אותי ומצאו זמנינו גאוני

 שחפץ מי ע״כ פטרתי משיג איננו הדפוס הוצאות מטעם אך זאת כל
 ויזכה בעז־ה הניל האדרעססע על אלי יפנה ולהדפיסו הוצאות להוציא

 ע״י ית-צה כאשר שכרו מטעם הן המצוד, מטעם הן ובבא בזח עי*ז
אלי. .המכתב

 שנת ת״ו בירושלם שערים בטאה מריינא פנחס ‘אלי'
לפ״ק תרע״ב


