
 וימהר מערבה ז אברהם
ה מכיימן  יי־ס ראי כיוי! להוציא ו״ל להנאתו כמנ
 אין לו הכר כלל כ׳ עני! ״סף היה לאונסו וכתר
 תרע כמיעוטו ועיין כשה״ח וכסי נחפה ככסף

 ת״כ יע״ה
א נותנת המתפש פריטת רמקרק ר ב ס א ה  י

 אפריט׳ כשנפלו לארן לקתתס
 ילאספם יהיה פונשי ייהי תס מאכר טיפה ססי״כ

כ איתא כתר״א הוכא כילקוט ס' משפטים  י
 וי״ל וישלח את נערי כני ישראל
 ייעלי.עולית ושיה אין כאל ישורון אשרי ארס שיש
י ש״י חינם  כי רכרי תירי לאמיתי ילא יצאת ממנ
 ואפי' סוא ישראל ראיי תיא לעלית עילת על נכי
 המוכת ככ״נ שנאי וישלח את נערי כני ישראל
״ הוא  ינל הנעשה עצל מ; העכירה ולא עשאה ה
ית״את סאלסיס  כיוון מויו השכינה נמלח״ש שנאי ו

 וכוי עכ״ל •י
ן י י תיקו! למיציא ויל סיא צדקה כיריס מ ג • 

 ת״כ אית ק' וקיא
 רר וי למאן דפגיש ורעיה וי למאן דלת נטיר
 ורעיה כרקא ׳איח זוס״ק ס' פנחס רליז

 ע״א :
י בעוה״ר איסי־ זיל אשחכח כתלמידי  ס
 ררכנן עיין כחר״א סז״ר פחי׳
ן כדעת טוב ורע אין  ואיך יחכן וס איני אלא עין ע
ן  טיכ אלא חורה אי; רע אלא כעד ואונן ועון ע
 סרעח גורס וס יהמחק; עי; ארס היאשין יחקן ום

י אסור להיציא י״ל אפי׳ טיפה אחח והוא  י

יהיה 'פיצם 'ניכ־ית '  ר״ח 'טומאתי
 כנלע״ר י

' שובבי״ם ח״ח חיקי; לי־ל משפט צדק  י
 ת״כ חית א' והילך יע״; חמ״י

כע נ ז  ומורה כ
 רת לשורר כשנת וי״ט היא תיקי; לעון ומ
 לקיט׳ הלנית באה״ע הלי פו״ר
 ס ג אית יי״ר ייי״ר מימוייס של מיני ננינח שם

 אית כ״י !
י קריאת פ׳ הקטירת היא תיקי; גריל  ט
 להיצאת ויל כפי מ״ש כייר
 והיד כסי כסף נכחד ס' שמיני יעי יערית רכש
 כת״א דנ״י ע״ר יעיין כשאת סי' קס״י לחיקין
ס י י  וה יעיין עריך לנד רת״י ע״א יעיין כתימ״א ס
 שיסטיס כנועם םיח שייך ליה יעיר היקיניס רכים
 כשי יסיר החשוכס וצפור! שמירומל״ח כחדש טכת
ס יהיכחת ״  וכסי וסי"א ייסיי ״סף יסיף ס׳ גניי ח
 חיים י ס' שמות וכהס תמצת כל הנמצא כחוכ מפי

 סיפריס וספיים
ב כסת״ח סי׳ קע״י חייל מעשה כא׳ ו ת י כ  ר

 ששאל מי שיירי מתנכר עליי יירא
יס  פן יחטא לשככ עם אשת איש או עם אשתי נ
 אי שאר עריית האסירים לי אס יכיל להוציא ו״ל
 כדי שלא יחטא וסשיכ לו כאותה שעה יש לו
 להוציא שאס אי אפשר מיטכ שיוציא שככח זרע
 ואל יחטא כאשת אכל צריך כפרה דישכ כקית
חענה מ' יום כימי הקין עכ״ל  כימי החורף או ׳
׳ כ״נ וג0  וסיר כסי חלקת מתוקק כאס״ע יסי

 כסי

ט המשתית דרכי על האדן עילה הזיווג  קפ
י ייה״ק ככגיה ח  שלי לאיש א

 ס' ייחי דרנ״ט ע״א ז
 ק! מי שנחתכו לו האליה מכי איניי לא ׳יליד
 עיר יתכף נעשה סריס מר״ח רקכ״א

 עיר :
ג ודי אי מזרע  קצא זרע ארס עיש רר״כ ע״
 כאיש סיא יציר סולד וכוחוחיו וכיאר

; ה י ' כח  שם רתם נ
ע י  קלכ האשה אינה חצייה על השסחח ו
 רלא מפקדה אפו״ר יליכא״למיחש
נ יעיין כסי י  להדהיר רירה עיי! ק״ם רקנ״ר ע

 קיכ! אשה י
 קצג המשתית ו״ל רקשס לחשו׳ ואינו ריאה
 פני שכינס ע״! כסי חולריח
 אדם רמ״ט ע״א שישכ ל' הזוס״ק ע״ש ועור שם

 כרפ״א ע״א
ט סזרע וגדנצניוח ע מ ח  •קצי האוכל מלח מ
 רס-יני ירע גד יגשיח כטכת
 •שסוא שלא כימנו וסקיה רם למטה ברגליי או
 •כשיק״ גטין פ' מ׳ שאח״ וכחכ כסה״ח סי' ש״ן
 ישומין לחים ימליח ארינגאס יכריכין ח״ן יקוטניוח

ש. עי  מבטל סתאום ׳
' קיקיון  קצס אשה מורעח חחי' ׳ילדת ינר ע

 דיינה כ״כ פ' יש ניחלין
 •קצו עיי? ׳*ר ס' כלק רהנחשיס הנאספים אל
 עי״א ועי״אל הוא ע״י הוזיל ועי ש״ש
נ ונייר ס' חצא ע״פ והיה סב; הבכור  •י"ך ע״
י ועיין שם ס׳ טהרם שבי רהשערות י -וע״; אוח קנ
 אשד סביב נרכקין בהם הר־חיח שהם נחוח סטומאס

 קצי כלי העונוח התקוקין במצחו שיא כשבא
ן ו״ל  שכח נמחקין מעל פניו חון מעו
 שאיני נמחק אפיי כשכח יסיר ״סף קיק ילפי״י
 אתיש רשכח מכפר על עין וה ע״ש רפי' המאמר
 רפנים חרשיח יסשיק ילני בישת הפנים י־ב אחאי
ו רמז ׳ י י  צאו; הרכ כמהי״ר יאודה ד׳ ש-נייה נ
 כשיח אוחיוח שכיח וקיל (יוהו אש־׳ א:וש יעשה
 *נוי שומר שכח מחללי ישימי ידו מעשיח כלריע
 רלא סנ׳ כשמירח שכח רמה כצע כשמירחו אס
 לא ושומר ירו מעשיח כל ריע רהמשחית זרעו
ע כמ״ה רז"ל מהמעתיק כשפ״ת רפה )  נקרא ר

כ אוי י  קצח איתא כייה״ק ס׳ ייחי ררייט ע
 לישע איי לשכנו איי לרשע רע כי
י מהאי יכי' יע״ש כגליין  גמול ידיו יעשה לי כ
 •וננכיאח יחוקאל סי' נ״ג פסיק ו״ל כי. נאפו ודם
 בידיהם יאח גליליהס נאפי וגם אח נניסס אשי
 ילדו נלומי מלכי מה שהיגי על חלליהם נהיי״ל

 יריק :
 קצט צריך לים שלש טכיליח ככל פעם ישלש
 מלקיית יתיק׳! הפיר ג' פעמים
 כשנים מעוברית עיין כסי כרית עילם סי' שצ״ר

 י מרנקטו כתיקיניס יק"' סיע יא כשכי ייגס
 ויצא החינה ילח תלי השכר כשכר
 יינס נלנר ואפי"ה תתענש כראמר כתר הני* 1ס



א  ז אברהם ס
 ראם הוא כאיש לבדוק אינו גנאי גס ראיה׳ להרי
 ננזפה ככסף כחיכ תאה״ע סי' ג׳ רפיג ע״א רנשאל
 אס מוקר_לקוך שמן כאכר ולשפשף כו ער שיקתמס
 ויוצא שז״ל כשכיל שיש לו חולי כהשחנס וזו היא
 רפואחי א׳ שרי ליס או רמי לאכיורא רג״ע ואהוד
 וקשיב רמיחר ואין יס מגילוי עריוח וסכיא ג״פ
 מ״ש מור״ס כסי' כיס ריש מקילים ואוי רמוחר
 שלא כדרכם אפי׳ אם מוציא זרע אס עושהו
 כאקיאי ואינו רגיל ככך ונדון מור״ס הוא להצילו
 ממכירה חמורה רמשככ יכיר רישכיע יצרו כאשקו
 שלא כריכה _יע"ש ועיין לאממו״ר כסי חיים ושלום
 ח״כ סי' ח״י יסיי פיס מ״ש כיה יע״ש ומינו
 רכי סיכ נ״כ כשמן דםיי כיוק ספגם הוא גדול
כ י ס  כחיך וגיון כמ״ש גויי האי״י זיע״א אלא י
י לחמם ה ח  נקט שמן דלפי הטכע הוא יותר מ
 ולשפוך ממה ההוא כיוק היי שלך לפניך דגם
 לסנצל ממשכיי שיי ליה לשפוך שז״ל ויש לרמוז
ית ׳ואת יוכר 'לא 'ויוצא זיל שלא לעשות מיו  כי
 ועיין כחשו' חיית יאיר סי' קיה רעשה קולא להתיר
 לכח ישראל סיוחס עניס שנכנסה כפיח הגוי והגוי
 מחכקס ומנשקם ומשכיע אח יצרו אע״ג רא״א
 שלא יוצא זיל יע״ש רכ״ן מצוס על סשחחח זרע
 כמ״ש הרכ עיר כנימן כיכמוח סי' מ״ט ועיי;
 כחגחומא והוכא כילקוט ס' וירא ניקיון כפיס לא
 היה כך הרא אמרא כחום לככי וכנקיון כפי עשיתי
 זאת יע"ש ומזה אין ראיס לאיסורא דהרי כינחו
עו ועיי! יפית שם  סיס לכא עליס וסקכ״ס מנ
 ככ״י ואפי' לנכי גיושס וכקולס ואלמנס כי! כררכס
 שלא כין כדרכם טפי עדיף יישפיך י״ל ולא יכא
 ולא יסיס עליכן , ועור אני אומר רכיון דנתגלו
 המאורות קקיקמיס שיש כוס דרכו כמו רכו יעקר
י שיחזור כ תיקוניו שעושה עי  הסטא לגמרי לפי מ
 כתשו' שלימה ולא ישוכ עור לכסלה ויהיה פתר
, וכחכ כסי מנחת אליהו זיל ו י נ  ס' חחיר לנגר עי
 כררוש למילת וכל רכר שעושה הארס תיקון אס״ך
 אין עינש כ״כ על ססשתתה כיון רעשס תיקון
 כיע״ש ומ״ט דכימ׳ השיככי״ס וכימי אלול ׳למוד
 ספר קרא מקרא וגם מסי מליח רהכל מסודר ,
 וכסי סמורעא לתיקון יס כתוכ לססריס ולנדוק
 שלא ילוו אוחו לקכי־ יצא וחשוכ רקכרי״ם עם
 החיי גימ' זיל ככיוין ומי יעמוד כסוד ס' ריכ גורם
 שיחטטו סגויס ככיח הקכרוח רעון יה גורס רעה

 זו רח״ל :

 ארי ז״ל ולס״ר נקי רע כ׳ סרשע נשאר כו
 צי קמשס וכשתים אלה נסתלקח

ן סח״ם קי' ל״י י ׳ א  הקרושה לגמי
 רכי איתא כזוה״ק רז"! ע״כ וזיל י״ש סוס
 אזיל יומא חר כטכריס וסמא כ״נ
 רהיוחשחיחיס זרעם כארן כגלוי וסטיל אוחס לים
 ומחו ע״כ נמצא רכפרהסיא הוא רע ומר ינירינין
 כמיס כמו רור המכול שנידונו כמיס וכפיט
 כארן הקרישה רהחטא כצפלים רחמנא ליצילן ;

ת ק״ש שעל המטה יגן עליו שלא נ ו  דיג ככ
 להוי-יא י״ל ׳"י ס' ואתחנן

י סייקא כילה כימיים על יד זרקא טעמ  י
 פקוק כי קיאק חמור שונאך וכוי׳

ל  ע

 וימהר מערכת
 5ש' כיק שמואל שם וקיים דלפי״ז מ״ש כיוק״ק
 דעון מוציא שז״ל קוא קמור לאו רוקא יע״ש ומזק
 יש _לרון ג״כ ראס יצרו קוקפו ויכא להכשילו כעיון
 קשיו ׳עשק כזאק להוציא שז״ל ולא יקטא דקרי
ן לאו קמפורש כתורק דואק וכר לא קשככ  עני
 קשככי אשם תינו רומס לזק ראינו מפורש כקורס
 דאע״נ רכער ואונן ררשו שהיו עישין כ! היינו
 רקיו משקיקיס ארצה כרי שלא יחעכרו נשוחיהם
 ויעמדו ביופיין כאומרם י״ל יתרי לא תהו כראק
 ונוי וסיו מבטלים פו״י לכן מקו כעון זק אך
 סיכא רסוא עכירק לשמם כדי שלא ינשל כעכירס
 חמורה יותר טוכ רליעביר איסורא זוטא ולא יעכיר
 איקורא רכס ומיוסף הצדיק נלמד הא רכהכ סס'
 סקקיריס רכרי שלא להכשל כאשק פוטיפרע ויפויו
 ןרועי ידיו יויר טפי! כאומרם רי״ל דאס תפק אוהו
 חכרו לשככ עמו כמש״ו ראוי וסגין רינית ירו
 כמכושיו של סכרו כרי שיוציא כקוס עשק חכירו
 זיל ולא יחטא כמש״י ראע״ג דאין אומרין לארס
 יוטוא כשכיל שיזכק סכרך סיכא רקוא גיכ יכשל
 מוטכ רל־עכיד איקו איקירא ריקייע ירי עוכרי
 ענירס וכקוג מסטיאו ילא יעשם איכו גופים
 וסכרו איקורא רכס כשאי אפי לו רלא ינצל מידו
 רסא דרשינן חשככי אשס חרח׳ משסע לשוככ
 ולנשככ והוא כיור לע״ר ומי לנו גריל כחסירוח
י משנת מ י ויינ״א יכל מיל׳ י  ברכינו יאורס סחסי
 חסיריס וכקא עשק קולא מק שאין ררכו ככימ
 אינו אלא רהחומרא כוס אח׳ לידי קולא ריחטא
י ואונן אנו ע  כאיסורא רכה אלא ילפי ענין י
 למייס ייש קפיש גדול כי! נשוי אשק ראשחו הרס
 ויולדת ואס מוציא זיל יהולך לאיכוי להיכא יאין
 לו אשש או שאינו מוליד יכלא״ה לא אהני מירי
ה שיישו יו״ל ואח הנפש אשי עשו כקרן ח מ  אלא י
 נראה רכל אפיא שוי! או ׳"ל רשאני אכיסס ושרה
 רכונקס ופעולקס היי עישי; נפשוס כייווגס ורוק
 ואל קשיכנ׳ ממ״ש כאק״ע קי' פ״ג רמי שאינו
 נשוי אסור לשלוק יד כמכושיו שמא יכא לירי
י ולא לאחיי כאמה ולקשקין ילנשיי מוקד הו  הי
י  לאקס ולקשקי; כיע״ש רההיא שמא יכא לירי קיקו
 אשק ויכא עליק שלא יוכל לאקא״ן אך כיוןרליכא
 חששא לא קקמירו ולאידך גיקא יש לקכיא ראיק
 כמק שאמרק קורק ואכרקס וקן כא כימים וגס
י נולד יצחק ולא עחיר להוליד ולכך שים נא כ  נ
 ידך קקק ייכי ולא קקק ייכך יאקה יאוי להוליד
 לא כ; אני רעכר ימני כראחי אכיהס לאליעזר
ג שהקיר  ומצאקי לקרכ שאלק יעכן קיא סי' מי
 כעוכר סנוצר כאיסור להשחיחו אעפ״י שאי; לו
 חלק כסטא ושם קכיא ראישור שו״ל קוקר מכללו
 לצורך מציס יע״ש רו; מינם רכר׳ שלא יחטא מוקד
 לקיציא ו״ל וינוח מחוקף ׳ציו ויקיר מעליו סרסור
 עכירה רקשים חעכירה וסרכ עיקרי קריט היייר
 קי' איך אוח י' קכיא כנדון שלו רקיי רוצים לכדוק
ו או  ארס א' שהי״ל רם כקשמיש אס הוא מחנ
 מאשתי והוא ע״י הוצאח שי״ל והחיר מהסיג״א
 דיכמות רעיו רעכדינ; עוכדא כהוצאת ו״ל כרי
 לכדיק אס אינו פצועה דכא רלא יכא כקהל יע״ש
 ושם הוכיד להרכ שאלת יעבן זיל כיע״ש ויש קצת
' רפ״כ רנידק בנשים משוכקח רמשי י  יאיק ממקנ
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