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שמואל

םוגיא דבבתה

יזכור דהוי הינירא וה״נ כש״ש ומ״ש  .ולא ילק״מ והא מייריריש לי נר אחר נשר של שכת
שייך ל״פ משוס דילמא יוומן פעם שלא יהי׳ ושוכלאיטה .ור״י ואמר דטעמא דרב דס״ל
לו נר נשר .ז״א ולא משכחת לה בשום פעם אסור להשתמש לאורה לאו היא ומש״ה לא
ולעולם מוכרח לו להיות נר של שכת נשר .חיישינן שמא יטה .אכל אי הוי מותר להשתמש
לאורה הוי חיישינן שמא יטה .רק אי סוי מותר
יא״כ שפד מותר גס לכתחילה :
ובזה מיושכ קישיס הט״ז )סימן מרע״ג להשתמש לאורה הוי משכחת לה ונייח יהי׳ ג׳יכ
סק״ו( שמקשה על דעמ יש מי שמסיר לשגמ ושייך למיגור משום ל״פ לשמא יטה .
נהשמיש של קרושה דא״כ אמאי הסיר רב אבל אי אסור להשהמש לאורה לא משכחת
בשמנים הפסולים לנר שבחמשים ולא חיישינן לה בשוס פעס בלא נר כשר ולכך לא
לשמא יטה דשא אסיר להשהמש לאורה אכח׳ חיישינן שמא יטה הגס דהשמיש קרישה
מיתר ל׳׳ל בה ווי״ק :
ניחוש שמא יטה בשביל קרישה .ילפמש״נ א״ש

אגרת הקודש
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 O g «jאורך ימיס וענות חייס לכבוד ידיד עליון.חמדת ישראל  ,וידיד
אהבת נפשי מאן .היה הרב הגאון החריף הותיק אייט אלקים .
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לאריכות ימים ושנים בכל טוב :
> Z i
ףן^ףן מאז אשיי האיר ד׳ את עיני להסתופף נצל הצדיקים הקדושים ולידנית טויו
אורם הטהור  ,ובאשר ראיתי את כבוד הדרתו מלאני לבי לחבר אתו
בעבוחות אהבה מפגי מעשיו הישרים אשר האיר נגד עפי;£י עיני  ,האמנם בי חלפי
ועברו זמנים טונא אשד לא ?ביתי להתראות אתי ,אך מבשרי אחיד ,שכמוני כמוהו
אהבתינו תקיע מאז בלבנו בייתה אשר לא תמיט  .עתה הנה הקרה ה׳ לפני אשר
בניי הנעימים הםופלנ־ם נ״י נוסעים לקהלהבם אמרתי אודיע לבבוד ידיד נפשי אמרי
נעם ידברי שעשועים  ,למען ל׳!ורר אהבה המהירה ומכה לעבוד עבודת הקודש
בשכליית חדשות  ,ילחזות נ;נועם עליו;  ,וזאת צריך לםודעא שמפני אהבתו הנצמד
בלבי הנני זוכר את בבות בהעתים הרצוים  .ואקיה לעתיד  .ואבקש כביד ידיד
נפשי לוכרני נ״ב בזברון טוב עם בל ב״ב ובל בני גילי הנלוימ אלי לעבוד עבודת הקודש
יראת ה׳ הטהורה  ,ויהי :א אלקיני עטנו בפי אשר הי׳ עם אבותינו  .יבושו ויבלמו
חפצי רעהינו .וישישו בשמחה כל מבקשי ה׳ ויאמרו תמיד יגדל ה׳ דברי ידית
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משמרת:הקודש
ואוהבו המצפה לישועה
איזה תיבות( ולא ״עף ולא יגע ,ייקוים בנו יק־י היייחליפו כח :

