
 שאלות חתים פער חאיח ותשומת
 הסודה איכט בימשס כלל p מנמנם מלכוח ואיכ פעט דלעכץ מלכו׳
 ילא שמיס מדף כדכתיב בפלשת המלך לבלמ סיר ממצות ס' אלנך׳
 ימין ושמאל ואפשר היינו דקאמר ללי צריכא למדך לעמלעסן פי׳
 אי הוה סיד לכעאל מפעם כתר תורה אפשר שחכמים כמו לד יעוררו
 מדרס נמס קודמים במעלת וכאשר באמת לד לא ע״ל ב׳ מדרשא כל
 ימי ד' אפס וכשעלה ר׳ מרנא בראש ירד לו לד לבבל וא״כ אי הי׳
 הנשיא!* מד מסעם כתר הורה אפשר יערער עיכ המדלה צוואתו של
 לבי לתורו׳ נתן למסמס כתר מלוכת מא וביראת שמיס תלי' ואץ

 עורר וסופן:
ב אומל מאי לאמר בלען כגאי לך ולמסלעסך מלתא אנב אומדה נ א  ו
ס לאיי לנשיאות וליי׳ לאש םקכהדלי דבמל מוס  דבלאה״נ *נ
 פסול דיליף לי׳ במס׳ קנהדלץ ליו מ״ב מדכתיב במלך יפת לעיתי ומום
 אץ בך ומאתן• ׳לפי עיוחק ודביר מק׳ שם של דלמא מאתן כיד למעוטי
 במל מוס כדאיתי׳ בעסס ׳"ב ע״ב עשית למלע״ס בעל ימס הנה לולי
 דבריהם ה״סי אומר לש״ס דהתס אלסנהדלי׳ סמיך דמ״ש לשי׳ שם
 דמקה היי לד ונשקל בקול כנר תמה למבין בתולה מרי׳ לאיס פ'שמות
 דהרי בלאיה מ׳ p שמרם שנה ולד כפקלבשטסואעיכלל דקנהדרץ
 נפקלו׳ בכל מיר מתנין בץ הפוקליס בכהניס בין ספוקלים בלדס מון
 שממנ״ה היה ראש קנהדרין בודאי לי׳ הי׳ לו מוס בקולו ואע״נ דהי׳פרל
 שפידס כבד ל שאץ זה מוס מפר שע״י כק נעשה ט וליכא משחתם
 בסם מוס בס אבל בקול הי׳ נפסל ושפיר הקשה לכ לל יהודה ואפשר
 ר' יהודה ק״ל ע״פ המדרש שהי׳ קולו של ממניה הולך וסובב כל אק
 מצרים באוממ ושחסו אותו כל קהל עדת ישראל ואמר עד כאן כס א׳
 ועד כאן כת ב׳ ומי נרי" מטלתא פ׳ בא וגס בלא״ה השמיע קולו בכל
 מחנה ישראל וגי פרקה על ג׳ פרקה ורמז לו זת בתמלת יצירתו גדיי'
 קולו כנער ואץ זת מוס אבל דכ״ע מיסת דמום פוקל בקכסדד׳ ולפנלד
 היינו ניר פלפולו של ריש נר דבי עס לח במק' מנילה לד ע״ב
 אלמלא לד אתת פקול אתה מן הדוכן ר״ל ואיע ראר' לדש הנשיאו׳
 והגיב לו רבי דלימא לי׳ כשאתה מניע לוחמתי לת׳ וכל כלומר שתוא
 איט ראד להוראה ולקידכה כלל כבקנהדרי׳ ה׳ עיב ובפילש״י שם לה

 סנול רשות מרבו ומי עיש:
 ילפיז הא ללא אמדי׳ בכתו׳ דמשו״ה ל׳ גמליאל נשיא משוס דר״ש
 עבי קלי׳ משוס דלמסקנא קיי״ל כל׳ יהודה דמלע״ה ייה קולי
 כנער ואפיה לא ידפקל אעיג דהחס משום כבוד שידם ליה ורקא
 איסעניד מ״מ משוס כנודו של מרעיה לא יופקל דין בקול דדו שיתי"
 כרבו מרעיה ועוד סא עמך כתינ נדומה לך והד הוא נדומה לו ולפ״ז
 מוכח מקסמא דסלמח־א דהלכס כר׳ ׳סודס דקולו כנמר וכפירש״י
 בחומש פרשס שינוס והרמב״ן סען עליו דהא ר׳ נחמי סקשס עליו
 עשיסו למרעיס בעל מום ולסלל ידושב נמצא על כל פסס נעל ימס

 פקול וסייס דרמז ליס ללר לך ולמסלעסך:
 TffTO להלל דכעאיס מהלל ואילך נהגו בעצמם דן מלך משים מלמ
 סורלוק דלא יי׳ מולמס ברשוס סתודס ובזס יש להצדיק דברי
 חמד ישראל שאממ לאנדפוק אידס אסס בקועה ילאע״בהלל שלא
 סולו הולאס שקר ירו מ סיוס מלכס האמסי בראשם נשיא מדניס הלל
 ולא חשבו לזס אגדפק אלא למימפה בעלמא ולזה כשל כל שאמו
 מישלאל ולא בעי ממובחל שנאחיך מלש סוקשוס שם ומימ הואל
 וכלשון חנופה אמלוהו נענשו אגל שקל לא הולו ח״ו. ע׳ סוק׳ כסוי ׳*ז
 ע״א דיה מלך ומי עוד לאלוה מילין דצדכה לומל לאע״ג ללעכץ
 לסודש כהרס אץ לגססס לירדן שרמת התורה מפרשסו של מלך ס״ס
 מדאצסp קרא בכיסנ ומדמענד׳ משוח מלחמס אבל לפסן שאר מיל׳
 ׳לפיק שפיר מפרשסו של מנך דלעת כדיי' מקרב אלון וכדומה ׳לפי
 מהסס וכדמוכח ממיש סוק' יבמוס קיב פ״א ובכמל פ' אלו מגרוס
 ועוד דעדף ירכי דלשאלירכדי'אי הי׳ תחלת השימסו ממובסד שבאידך
 שוב מודש גדולסו לבסו אפילו־ לא יםי אמו מישראל כמו שהוכחתי
 מרחבעסבןשלמה משאיכ ברבטת התורה כל שימת וזדמסתסלתו הוא

 שהד אינס בימשם כלל ולעולם בנר׳ שיהיה מישראל.•
 היוצא לס מזה לעת ולסמן שלפכל1 אי אין מב הציבור מסכימיעליו
 להיות לתם לרב ותופס ישיבה וכדומה אין לו להשתרר עליהם
 מעמם נחלת אבותיו כלל וילש המלא בילד ססי׳ מלה ברו קודמי׳ ניד
 אהמזיקעצמו־בשמ־ה אבל נא אהוראה ורבסת אך אי הציבור הסכימו
 עליו אפי יהי׳ סממס משוס שרוצים לעמת נחס מח לרבם זצ״ל ומשוס
 דאית לי׳ זכות אבות פממא דזההמנגיו שלא כדן מושה ומצער הציבור
 ועמד >(׳p את הדין ואפי ימי גדול הרבה ממס מ״מ תלא לפ ור׳ יהוענ
 מ׳ גדולי מדאב״פ ואפ״ה מנוסו לראב״ע נמא מפר שלע לא מס לו זמת
 אבוסורייסושעמ׳בר פלוגסא דר״ג ש״מ מק דראנ״ע הי ראוי למות
 נשיא על כל ישראל זולה איזה חכמים עזיו גדלי׳ ממס במרה ומיסו בשארי
 ידל׳ היי מא מדיף ידכ״מ אץ לאדי גדשסילו כל ישראל מפכ׳ נ' וני אלו
 וה״נ בכל נרל ופיל אין החיוב מלי׳ המימנס פלנס על הליבול גדול מכל
 לועד המל דוקא מ לפעידס מא מלוצהלציבול ולא החכמים האלו
 אע״פ׳ שהם גדולים מזה למלה מון שעכ״פ לכל סציבורראדזם למיס
 מנהיג לא יפקדו סם עבול ב׳ לומדי׳ אלו ואי חיו עגלי שלא כדן ולסם״ק

 להביא

 שלא לשמש נכתר מלמם אן עלינו האזסל שלא נשימהו עלינו והד
 לא שמסהו מ ׳משה מא לו משימה הראעכס והנן זה:

 וב0פ״ק דמנלה אמרי כשפוסקי נדלה לאדם פוסקי לו ולזרעו
 אחריו עד ען< כל הדורות שנאמר ואשיבס לכצח דגביםס
 ואם מגבי עצמו הקניה מעילו שנאמד ואס אעריס טיקיס ולכדו
 בחבלי עור לכאורה קשה מה צדך ללפותא שסקביה מקק לו גדלה
 לזרעו אחדו מסוק ליס דדינא תמ שברו יודע׳ נדלמ ד״ל שפוסקי
 מערס עז מ לבס׳ ממלאים עקום אבותיהם דודיע נדן וכשמגביסי
 עצמס סקביס מערש אותם שלא ימלאו ברסס מעם אבותס ובזה
3roמלכס דהנלת שלא תפעק סעלמס לכולם מנסו שלעולם p 
 ימצאו בבסו ממלאי מקים אנומהם לא תפסוק לעולם חה מא יתר

 שאם למלמ ביד משאד מלמ ישראל:
 ובזה יובס דברי גיס פ״ק דגלז >ד עיא על פעקקנוןכתמך בגרם
 בזד אהה מאוד שאץ ממכץ מלך ק מלך פי מ p מצעו בפי
 שמנה מלכי שמלמ גאלז אדום שלא הי א׳ מהם מלך p מלך לכאול
 יש לדקדק שאמל קנון נתמך נגרם על דבל שאיט בעצם אלא בהסכמה
 וסם הסכימו נירהס p לא ש״ך לומל מל זת קנון נתמך בנדס אבל
 האמת מ האלמ״ס הסכימו p בירהס לכבול למעלת שלא יעמוד
 p מלך והוא עפש ואץ לאד למלוכה דהי יורש תמלכו' מאבומו ולא
 **הה לו מלוכה ע״כ הסכימו מנתם שלא למטה מלך אא״כ לאד
 למלמס חם מא קרוב לדס מלס ולאד ונמן אן למוסס בזד מאוד
 לא זכו מעלם עהי p מלן לאד למלמס מ למומ נסנדל כמלן
 בסאות לבו לא למד מכמה ועכעע מלן וההיפון במלמס ביד שכל

 ברו ראוי למלמס וכלל:
מה שצניע לען רשביא בסעבס ס״ע ע״ן חיל תנוד שאפלו לא  ו
 סיס סאב ימל לפימד בשמע אס סבן ראד לp ומי ערת
pib הלץ עמי מא קודם לכל אדם מ לפי מה שאר מאה ממנהג 
 סמקומל סברס מסמרי מדעת הציבור חזרס סחת אבותיהם וכל
 וכלל גדול אמרו זיל בכל מרס סמנדץ שאס מ׳ 30[ ראוי מא קודס
 לכל אדס ואפילו־ ססן גמל אס הי בט ראד ומי הבן קודס שנאמר
 והכהן סמעמ תחמו מבסו ומי פכיל ולען זם ציפ מיס סלי זה
 נמנהנא מק שדץ מרס p מא וסו ילע סליא נדעס הצינור מק
 שמפץ איסס מיכ לממס סבן סחס אביו שממלא מקומו ומ מאי

 אפילו כהן גלול דקאמר מאי רבויי׳ דכהן הגדיל בערן זה:
T געת זה פ״פ מה שצל״פ נש״ס יתנא (לב ע״ב מצדן ^ X H 
 קרא לכהיג שגס קם הממו וקי הא למה לי קרא הא
 בקפד דרעק מדכמבבמלן בקרב כל ישראל לרגל כל המינד׳ בישראל
 וכילשרמביספיאממלמיואיכ למת ל׳ קרא ידוחד לכהיג ותו׳ דאמד׳
 דמעמ מלחמה אין נס קם תחמו מדכמב אשר יבוא אל אהל מועד
 יכן פסק רמביס נסלמת כלי מקדש פ״ד מיש יקשה ומי גרע משאד
 ירט״ ישראל אעיכ מוכמ מזה דלא נאמר דבר זס אלא במלן וכדימת
ל דעסה מיא עיב  לו ככל (rf־p המטיץ דפרס מרושלמי דמיימ מ
 לה אותו וכל שועד הרבים וגבאי צדקה וקיפד הדיית וממן ברצמנל
 אבל כל ירס״ קדושה איכן בכלל זה ומשלה בעי כהן גדל קרא ימרה
 לרבות ומוזר וממעט מעיז מלממה ומכ״ש כל שאד ירס קדישה תלכ
 כ׳ הרשביא דמיכוי מזן הככקת תלד נמכתגא עש מקומות הסיגו מזן
 של מקדש מעט ככהן הגדל בבהמ״ק וכיס שאס סהגיס קלעל בביהכ
 מדלבק בכל דבד»:הכיהגים במקלש יק התודה כמבואר בהגה' ש״ע
 א״מ ע׳ קלנ ובמלא שם סס״ק ילו ימ"ש ה״כ דמתי׳ ומיס דכהב
 רשביא אפילו כה״ג שהוא ירסיי של קלש סמ אפים ממס׳ נכו תחמו

 מכיש מזן שכראס קצת כשליס קהל לערן שאד ג״כ:
 דהיינו דכי רשד״ס בסעבה סי פיה תנ״מ לי׳מג'אק'עלג(וכרשס
 בספות שם) דסישג״א מודה בכל מימ המלה והודאה ורבכל
 שאי׳נו בימשת ומ״מ לי משיק יומא לשלשה כתדס הס כתל מלמת
 וכסוכה מודשי לבססם אבל כתל מלה הפקר מא ׳עיש וקשהעכ״פ
 מלל מ׳ןלא לספקיל כסר מלם םא כמב בקלב כל •שלאל ללבות כל
 מיט״ישכאל אמ״כ מאילטדן בכסינ קלא ׳מלס ומדמעטי׳ ציר מעמ
 מלחמה שימ לדקא מימי של שלטוני אבל של קדושה ומלאת המלה
 איכה ב-משה לברהם כלל וכן פשיטא ליה להלמע בעשרה מאממס
ע ד  למיימ מלא שס לפסק הלכה ושפמו במל מללו דמעולס לא מ
 כתל מרה לבססם אלא מהלל ואילן לא מעם כתר מלה אלא למות
 ממלמת שבישראל מלמס ממ׳יס עבדא בישא לאו מזיל להשלים כתל
י אז מזלעדמלה והודע כתלסלברהם י  המלטת מיי כשיא, המרה ע
 מסמס שלטוסל מלוכה לא מטעם התודה וההוראה ׳עיש במהק לעט
 וראימ במרה ממה דאמר ל לרימ בהוד* מהארנשעירוהעבלוהד
 צרתך בבבל ת״ס דש נלוהא גלמ למטפס מלכל מתת נשיאותם ובדבדו
 הבמימטבדבד צזדאדס רבי אנלג ששמעון נס מכס גמליאל בר כעא
 מעם דידלא מקים אבותיו ביראת מטא טפי מל שמעק לדכמ רבא
 דמה קד״א דמעס כתר מרס ירש כסא אביו ואז בוראי מכס עדף
 מידשאיט חכם כיכ אעיג דילא שירס טפי ובלבד עסי'נס המכס לדק
 רי־א ערם יא״כ מ׳ הכעאל ראוי ללש קילל רבי למטפס רבטס

mylr987
Highlight


