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 יצוקללה"ה הגה"ק אדמו"ר מרן ב"קטדברי
 כנגר טהיא חמישית הקפה סיימנו להעצימה. פרחיםהושענא

 ותורה רעת יסמרו כהן ספתי כי ב'( )מלאכי ביה דכתיב הכהןאהרן
 תורה לבני דעת טיחון מהטי"ת עכטיו מבקמים ולזה מפיהו,יבקטו
 חידודים דברי ולזמר נכונים חידוטיס לחרס שיוכלו הישיבהוצעירי

 פרהי"ם וזה ופרח. כפתור שזה דבריהם על לומר טיוכלואטיתיים,
 בתורתך. ופרחים ציצים לעסות טיוכלולהעצימה,

 וט"ו( עמ' מ"3 ס"ימגיס יום מיס)שפע

 כ"א תבונה ואין עצה אין והאפילה החסכות בהתגברות כעתגם
 כמשה"כ החוטך מן הרבה דוחה האור מן שמעט תורה באורלהאיר
 אור יהי אלקים ויאמר וגו' ובוהו תוהו היתה והארץ ב-ג( א,)בראשית
 משל כ"א כסוטה חז"ל וכדרטת תורה, זה אור חז"ל ודרשו אורויחי
 להוציא הי"ו החינוך וער הנהלת בעצת לבי טמח ולזה וכו',לאדם
 כפי בה ולסלסל תורה חידוטי לחדס התלטידיס לב שיעוררירחק
 אחרי יטו ואל נ"ע, אבה"ק לנו טהורו בדרך ותבונתם סכלםכח

 ושטותים מההבל יתפתו ואל ר"ל וחיצוניות זרות בחכמתההבל
 ויביטו ר"ל, והטצות התורה מן המנוערים הנעורים בני בהםטילכו
 מיבש ומתוקים רב ופז מזהב הנחמרים תוה"ק תפארת הדרבכבוד
 סלךכויגו אנטי מכל ןבקסותנו החינוך(, ספר בהקדמת )ועיץ צופיםונופת
 תורה קרן והרמת הקדושה גבול בהרחבת לראות הרוציםוכל

 לכבוד לוה הטייכים העגיגים ובכל וכרוח בחומר לעזרתםשיבואו
 בעדינו תגן ועכ"י זי"ע אבוה"ק וזכות ולומדיה, ותוה"קהסי"ת
 אכי"ר. באמת לבביגו כחפז ולהאדירה תורהלהגדיל

 קפ"ו( מכמו מכ"מ מ"מ)מסע
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'א הפרימבוא

 מאכל עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואווכי
 יהל שנים שלש פריו את ערלתו אתוערלתם
 כל יהי' הרביעית ובשנה יאכל, לא ערליםלכם
 לה'. הילולים קודשפריו

)הקו"
 כד( - גג יט,

 בה למחזיקים היא חיים עץ דכתיב הואהדא
 דברי יהו שלא אחא י' בשם הונא רבאמר
 והוא בוגרת בת לו שיש כאדם בעיניךתורה
 אמרי תקח אם בני אלא לאחד להשיאהרוצה
 אמרי. קח זכות לך יש אם אתך תצפוןומצותי

 כס(. כרסס סם ונס)מיס

 תורה דברי את המוצא הג'ל, במדרש אחא ר' בשם הונא רב שלמאמרו
 אדם לבני מוסרי כלימוד רבעי ונטע ערלה מצות את ורואה האילן לפירותמשולים

 הרצויה הדרך אל להגיע המפתח את לנו מוסרת בעיניהם, יהו תורה שדבריאיך
 בעסק כי שמצינו אחרי חיים', ל'עץ לנו יהא והתורה בה', 'מחזיקים נקראיםשנהי'
 הקב'ה לנו שהציב המטרה אל מובילים כולם ואין דרכים, הרבה נמצאיםהתורה
 חיים סים בה לכויימיבים "מ:(, )ס"מ הגמ' וכמאמר חיים, סם לנו להיותמראש,

 להוראה, יוצא וא' לביהמ"ד נכנסים אלף "( ג, )~א"י אמרו ועוד וכו', בהולמשמאילים
 הוא, קל דבר לא התורה עסק ל"י הנרצה התכלית אל להגיע אשר למדיםנמצינו
 יוביל אשר התורה בלימוד האדם לו שיבור ישרה דרך איזהו השאלה איפואנשאלת
 המדרש דברי לנו פותרים הזאת השאלה ואת א-ל, בית העולה במסילה ויעלהואותו
 ערלה מצוות בשרשי נעמיק לזאת אי המעולה. הלימוד לאופן היסוד אבן שהינםהנ"ל
 חיל'ם. מים באר ממקור לחצוב רבעי,ונטע

 וזל'ק: ורבעי ערלה מצות טעם ביאור ז"ל מהרמב"ן הביא רמ"ז במצוההחינוך

 כל שנביא עד מהם נאכל ולא תבואתינו כל מראשית השם לכבדכדי

 להקריבו ראוי שלש בתוך הפרי אין והנה לה', הלולים אחת שנהפרי



 -- הילוליםפרייב
 רוב כי גם טוב, ריח או טעם בפריו נותן שאין גם מועט שהואלפי

 נמתין ולכך לנטיעתן, רביעית שנה עד כלל פירות יוציאו לאהאילנות
 עכל"ק.לכולן.

 מראשית ה' את לכבד צריכים שאנו הג'ל הרמב"ן מדברי רואים שאנומה
 ורבעי. ערלה שבמצות המטרה זהו אשר שבאסמינו, ומהעידיתכוחותינו,

 תורתינו דהיינו חיים" לה"עץ הנ"ל המדרש השוואת לפרש נראה הי'ולפ"ז
 תורה בחינת ה"' "לשם הוא הרי בתוה"ק ועיסוקינו לימודינו תכלית דהריהקדושה,

 לשמה שלא טר'מתוך רק הוא לשמה שלא התורה בלימוד ומאויינו חשקנו וכללשמה,

 לפני לימודינו פרי להקריב באים כשאנו המדרש מזהירנו וזה נ:(, )פייס לשמור'בא
 לאחד" להשיאה רוצה והוא בוגרת בת לו שיש כאדם בעיניך י'ת יהו "אלהקב"ה

 הפרי כדוגמת הוא הרי אלא האדם, בנפש הטמון העידית זה אין ומהירות,בפחיזות
 הרמב"ן. כלשון טוב" ריח או "תעם בלי גידולובהתחלת

 דהיינו וכום אתך תצפון ומצותי אמרי תקח אם בני "אלא המדרשממשיך
 ערלים" לכם יהי' שנים "שלש בחינת וזהירות במתינות יהי' בהתחלה התורהשלימוד
 פריו כל יהי' הרביעית "ובשנה ואז עצמך בעבודת וטמון צפון "תצפור כוונתוזהו
 לה"'. הילוליםקודש

 הראשונים שנים ג' של דפירות נראה היה הג'ל הדברים מפשטותאולם
 חשיבות, שום להם אין האדם בהתפתחות הראשונים השנים במשך העבודהוכמו"כ

 דהיינו הזמן, הוכשר שלא שלילית מסיבה אלא אינו הרביעית להשנהוצפייתינו
 על היעלה הראשונים. שנים ג' שיעברו צריכים ולזאת הפרי, מובחר להקריבשצריך
 זמן שיעבור דהיינו הזמן, הכשרת אי לענין ורבעי לערלה תורה דברי להשוותהדעת
 לה'. לימודו פרי להקריב רצון העת שיגיע לחוד בצפייהמסויים

 על שהקשה עה"ת משה תורת בספרו זצ"ל החת"ס מרן הנתיב לנו האירבזה

 וזל"ק: הג'ל הרמב"ןדברי

 מותר יהי' הרביעית שנה פירורי ע"י נתהלל שכבר אחר א"כוקשה
 עכל"ק. הראשונים. שניס ג' של פירות אח"כלאכול
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 צריך הי' למה הזמן, הכשרת אי של עיכוב הוי הענין כל אם לפירושופירוש
 הראשונים. שנים ג' פירותלאסור

 בלטריק: הרמב"ן דברי לבאר שם החת"סוממשיך

 שיגיע טרם ואילך מתנטה תיכף האילן פירות יכלה דעת ברוכל
 הרביעית בשנה טובים יותר פירות שיוציא האילן כח וירויחלבוסר
 שנים. ג' בפירות וליחותיו כוחו הוציא שלאכיון

 ערלה שמצות הקב"ה רצה לא ואדרבה, דאדרבה החונ"ס לנו הורה אלובדבריו

 בפירות ההנאה איסור לולא קורה שהי' מה הזמן, הכשרת אי של שלילי כעניןייראה
 בר "כל זה וע"י הראשונים שנים ג' פירות הנאת גם התורה לנו אסרה כן עלערלה,
 פרי ראשית את להשביח בכדי ומעייניו מאוויו כל ישקיע - החספס של כלטר'ק -דעוך"

 את בהקריבו והמהותי העיקרי חלק הראשונים שנים ג' נתהווה ובזה לה',ביכורים

 לה'. אשהקרבנו

 ד"ת יהו "אל לעיניים כקילורין המדרש דברי לנו מאירים קדשו דברי פיעל

 תכלית רק יש אז אשר - לאחי" להשיאה רוצה והוא בוגרת בת לו שיש כאדםבעיניך
 עוד כי הכשרה, אי של שלילי ענין הוא שמתארסת עד הצפייה זמן וכל להשיאהאחד

 אשר עד עמילות בלי ולצפות לחכות - כן בעיניך יהי' שד"ת ח"ו זיווגה, לה נזדווגלא

 ה"'. "לשם לימודך פרי את להקריב שתוכל הזמןיגיע

 מי שכל וכוא אתך תצפון ומצותי אמרי תקח אם בני "אלא המדרשממשיך
 ומעיינו חפצו כל ולהשקיע בתורה לעמול צריך תורה של בכתרה לזכותשרוצה

 כפירות - הראשונים שנים בג' לפחות צופים ונופת מדבש המתוקים תורהבדברי
 של האמיתית בטעמה קצת לטעום יזכה ואז - בו מעייניו כל משקיע שהאדםהערלה
 להב. הילולים קדש פריו כל יהי' הרביעית "ובשנה כמאה"כ הקדושה,תורתינו

 כותלי בין מסתופף הבחור אשר הראשונים שנים שג' הוא מזה לנוהיוצא
 לעבור ראוי שיהי' עד ובגרותו גילו למעבר צפייה סתם הם אין לצעירים""הישיבה



 הילוליםפרייד

 לאורך אותו שיחזיק התיכון הבריח הם הללו שנים אלא הגדולה" "הישיבהלכותלי
 לה'. אשה לימודו קרבן פרי את להקריב יזכה בהם אשר הבאותהשנים

 ולשנן ללמוד ועונה עת בכל אותנו הדריך זצוקללה"ה הגה"ק אדמר'ר מרןל'ק
 הבי"ס, כל את לסיים נזכה עדי ידיעתנו היקף את להגדיל כדי גפ"ת דפי ואלפימאות
 בעיניך ד"ת יהו "שלא המדרש דברי את גם עז וביתר שאת ביתר הדגיש בבד בדאולם
 תורה של לעומקה לירד דהיינו לאחד" להשיאה ורוצה בוגרת בת לו שישכאדם
 הדק ולכותשו התורה במאזני ודבר דבר כל לשקול מפז, יקרים פנינים ממנהולדלות

 צופים, ונופת מדבש המתוקה תורה של בטעמה לטעום שנזכה עד הדק היטבהיטבן
 בספר: גליון עלי נדפסה לו היא לנו סלל אשר בקודשודרכו

 וסברות בפלפולים גדולה בחריפות בצאנז הלימוד דרך היהולזה
 ודרך בפלפוליהם. לזה זה מחדדין והיו בפלפולי חדי וקוב"הישרות
 רבתה וכך רחבים. חוגים פני על הלימוד את חיבב תוה"ק בלימודזה

 הפלפול ע"י בישראל תורה להרבות הדרך הוא זה כי ת"ח ורבוהדעת
והחידוד.

)יסרק)
 ס'( חוק סג"

 ואהלות, נגעים אצל מדברותיך כלך הגדה אצל לך מה יו.( )"ג'ממצינו
 בדברי לעסוק לו אין עמוקות בסוגיות לעסוק שמסוגל דמי מזהחזינן
 והלומד שלימה, תורה היא הקדושה מתורתינו אות שכל דהגםאגדה,
 הכי בר שאינו ומי התורה, לימוד מצות מקיים ג"כ עשיו אלופיפרשת
 באמירת התורה לימוד מצות לקיים עליו החמורות בסוגיותלעסוק
 על רק תושג לא הנפש שלימות מקוס מכל וכדו', יושבי אשרימזמור
 בך מעייני כל בבחר הקדושה בתורה מחשבותיו כל התעמקותידי

 בעמקות הלימוד היא התורה בעסק הנרצהותכלית
 תסכ"ו( טלא)י"ג

 עם אשר צדק במעגלי להנחותינו שלינר'א עשיר אדמו"ר מרן ל'ק ממשיך זהובדרך
 לא לנו היא חובה הגמ', בבקיאות לקח ולהוסיף ללמוד עלינו המוטל העולכל
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 הגמ' מאמר את קדשו בדברי ביאר כאשר הלימודים, איכות מן במקצת אפילולגרוע

 ט:(: )יף חגיגהבמס'

 ואחד, פעמים מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקו שונה דומהאינו
 אלא הלימודים בכמות הדברים מפשטות שמוכח כמו הכוונהראין

 דהיינו "מאה" בגדר פעמים מאה פרקו ששונה מי דומה אינואדרבה
 ששונה דאע"פ פ~ ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה למי בכמות,רק

 באותו דהיינו "אחד" בבחינת עוד אצלו הוי פעמים" "מאהפרקו
 הראשונה. בפעם שלומדו כמואיכות

 מסג"מ( סונכי"ס שעוין רעע)שידן

 ציבור לפני ולהגיש הדפוס מכבש על להעלות אנו באים אלו קודש דברילאור

 מאת לנו הסלולה דרך - החיי"ם עץ באילן הקשורים לאלו ובפרט תורה וחובבילומדי

 מאת ופלפולים חידושים תורה, של עמלה בתוכו המכיל זה קובץ הקדושים,רבותינו

 מתוך לעבד שזכו ומה עצמם בכוחות במצודתם להעלות שזכו מה הצאן,צעירי
 דרך על הילולים" "פרי לו נאה ושמו כסדרן, תמידין מוריהם מאת ששמעושיעורין
 לה"ר. הילולים קדש פריו כל יהי' הרביעית "ובשנההכתוב

 64ן שש444

 הפרי: מדורי ששה הןואלו

 אדמו"ר מרן ד"ק מאת הקדושים הימים על חסידות ענייני ליקוט - הפרי יין44

 בראש להציגו לנכון שראינו התורה לימוד מעלת בגודל זצוקללה"ההגה"ק

 האיתנים. בירח עולם אור רואה אשרהקובץ
 מרן ל"ק מאת בקידושין מבשלוחו יותר בו דמצוה בסוגיא שיעור - הפרי קדושתי4

 זצוקללה"ה. הגה"קאדמו"ר

 דברי וליקוטי לשליח מימסרן לא דמילי בסוגיא שיעור - הילולים קודש פרי54*
 לשמוע שזכינו ד~'ח מעלייתא מילי מהני התורה לימוד מעלת בגודלתורה
 שליחיא. ענבר אדמר'ר מרן פ"ק רברבן ממללמפום

 ערוך ישיבתה"ק, רפ"י מאת הערס בסוגיות וביאורים חידושים - הפרי מובחר44



 -- הילוליםפריטז
 הקדושה. ישיבתינו בהיכל כסדרן תמידין הנמסריםמהשיעורים

 זכו אשר ישיבתה"ק, תלמידי חמד בחורי מאת תורה חידושי - הפרי שבת44
 לימודם. שנת במשך במצודתםלהעלות

 זכו אשר ישיבתה"ק תלמידי מאת קידושין מס' על והארות הערות - הפרי ריחי4
 אף מהם הארי וחלק קידושין מסכת ולסיים ללמוד זו שנה במשךבעזהשי"ת

 המסכת. כל על המבחן בכורעמדו

 ובאגדה בהלכה טהורות אמרות הספר בפנים במסגרות הוספנו אלה כלועל
 זצוקללה"ה. הגה"ק אדמו"ר מרן פ"ק מאת קידושין מס'על

 8שא לשימה

 להשי"ת מודים אנו הקודש בעבודת העוסקים וכל ותלמידיהון רבנןבשם
 כבוד נתיבותינו ומאיר דרכינו מורה החיל'ם, עץ האילן, בצל לחסות שזכינו עלהטוב

 ומכוון הישיבה הנהגת על פקוחה הטהורה עינו אשר שליט"א, אדמו"ר מרןקדושת
 נאמנה. ה' עבודת בעבודתינו, ושעל צעד כל עלאותנו

 וכה ה' יתן כה אשר הדיוט, ברכת ברכתינו בצירוף דמלכא, לחיי אנוומצלאין
 רבות ועוד עדתינו, קהל את להנהיג יהיו, ורעננים דשנים בשנים רבות עודיוסיף
 ולאורו חיים, אלקים דברי טהורות, אמרות והכוונות, הדרכות לשמוע נזכהבשנים
 בב"א. ינון ביאת עדי ונלךנסע

 4מן ששיסה

 החורשים גם כי להקוצרו, רק מגיע אינו הפרי שבח על הטוב דהכרת ידועהנה
 הפרי בשבח חלק להם אף גידולו עת כל במשך והמטפחים והמשקיםוהזורעים
 התוצרת אשר מאיליו מובן לענינינו מזה, יותר ואפילו הקוצר של כחלקולפחות
 החורשים עבודת הצאן, צעירי של עמלם פרי ברכה, היום לפניכם מגישיםשאנו

 בשבח מונח הישיבה כותלי בתוך גידולו עת כל אותו והמטפחים המשקיםוהזורעים

 קליין אברהם הרב ובראשם הרמה ישיבתינו של החינוכי הצוות כל ה"ה זה,פרי
 טעם בטוב הקודש מלאכת על המנצח הקדושה, דישיבתינו הרוחני מנהלשליחיא
 צוות ואתם רוחני, משגיח שליט"א ארנשטיין מאיר משה הרב והמסייעוודעת,
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 אהרן הרב שליט"א, לעווי אייזיק יצחק הרב ה"ה הטוב, בשמם המפורסמיםהרמל'ם
 שמואל הרב שליטרא, שווארץ הלוי ישעי' הרב שליחיא, זילבערמאן הלוייחזקאל

 שלעפריג אלימלך והרב שליט"א, נייווירטה אהרן הרב שליטרא, וולנרמרדכי
שליט"א.

 שולחנם על יעלה אשר זה פרי להשביח היא ויחידה אחת מטרתם כאחדכולם

 להשיג נדי הזה בפרי ואונו כוחו כל השקיע מהם וכאר'א רבנן, מלכי מאן מלכים,של
 ויזכו הנעלה, במשימתם לעמוד ואומץ כח רב להם ויוסיף ה' יתן כה זו.מטרה
 קדשו כרצון ואהבה ביראה ה' עובדי חכמים תלמידי של לגיונות לגיונותלהעמיד

 שלינוקא. אדמו"ר מרן פ"ק ותפארתינו ראשינו עטרת של הטהורה נפשוואוות

 "6ן שש44ה

 הרב ה"ה הפרי בהוצאת חלק שנטלו אלו לכל בזה מובעת והברכההתודה

 שעמלו המערכת ראשי שלינוקא נייווירטה אהרן והרב שליטרא וולנר מרדכישמואל
 את ליווה אשר שליט"א המנהל ומתוקן. נאה דבר ידם מתחת להוציא ליאותללא

 הקובץ. להוצאת המחכימות הערותיו בצירוף הברוכים בכשרונותיו הקודשמלאכת

 הני לערוך ידם נטו אשר הי"ו רייכמאן אליהו והפ"ר שליט"א שווארץ הלוי ישעי'הרב
 הברוכה. עטם מפרי דחסידותאמילי

 הק', בעבודת לימינם עמדו אשר הק' ישיבתינו לתלמידי היא אחתוהברכה

 חידושי וכתיבת בעריכת מכשרונותיו הרבה תרם אשר נלו ווייס אלימלך הבה"חה"ה
 הבה"ח לו בדומה ומשנהו קידושין, עמ"ס הטהורות אמרות בליקוט וכמו"כהתורה,

 להם. השוח"ח הפרי, ריח מדור בעד'כת הדבה שעזר נ'"ו טויב פישלידותם

 היקרים תלמידינו הורי החשובים אירש ה"ה הזבולוני מחלק עין נעליםלא
 יצחק יעקב הר"ר הי"ו, וויעדער צבי אברהם הר"ר יבורך, הטוב בשמו כאו"אשיחי',
 גוטבו אהרן מרדכי הר"ר הי"ו, וואלף הכהן ציון בן יצחק הר"ר הי"ו, זאלצערהכהן
 הפרי. הדר שיהי' בכדי הדפוס הוצאת עול עצמם על לקחת שכמם הטו אשרהי"ו,

 מאושר. ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ - היא התורההבטחת

 0~4 של44ה
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 אשר הגדול חסדו על העבר על בהודיה בשמים, א-ל אל בכפים, לבבינונשא
 אבותינו, עם הי' כאשר עמנו אלקינו ה' יהי העתיד על ובתחינה הנה, עד עמנוגמל

 דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקי ונזכה ידינו, מעשי בכל והצלחה ברכהשתשרה
 נועם, בדרכי הצאן צעירי את ולחנך הקדושה, תורה של לאמיתה ישרותבסברות
 בתורה הקדושים רבותינו לנו שהורו בדרך א-ל, בית העולה במסילה אותםלהעלות
 בראשינו, ומלכינו צדקינו משיח גואלינו לביאת נזכה עדי נאמנה, ה' ויראתועבודה
 אכי"ר. בימינו,במהרה

 לפיק תשנ"ט סוכותערב

 הישיבההנהלת

 "מן *4שא
 ,,,ל,,,,,,,.,:,:,) ":,י,,, ,:, "ל,,,,,-,,,;,,,,), ,,,,,, ,":,,., , ,,,) , , ,) :,,,,, ,, ,,, ,, ,, ,, , ,,,,,

 כל רע רק שנא' יום בכל עליו מתחדש אדם של יצרו יצחק ר' אמר ע-ב 4 בקידושין אמרוחדל
 ואלמלא וכר מתגבר אדם של יצרו רשב'ל אמר והדר עליו מתגבר הגירסא נאמר )נב.( ובסוכההיום,
 למתגבר. מתחדש בין ההבדל בחיא ועיין %ו, יכול אין עורוהקב-ה

 ימים שעברו כהומנים ולא ראיתי, חדש ע%1ם וקומר התחדשות אחרי ליל מתהדת,ושבע"ד
 עד החיים, מארץ להדיחו מתגבר ה"1 ובוה בעינך, רמנה אתה אשר החדשות בעולם עתההקדמונים
 מחורת תורה דפ"ה ב"מ חיים בתורת שאיורא כמו הוא הה והעד לו, יכול היה לא עדו הקב"השאלמלא

 קול תורה במתן שנא' לפי ותירץ ודת בקרן מונחת והלא מחורת התורה .כי שהקשה שלה אכסניאע%
 קיים והוא יעולם השפע יצא שבמ"ת אך נצ"מ, .למה לעולם, קיים שקולו מ"ר ואיבא יסף ולאגדול
 במקום אלא חל שאינו שלה אכסניא על מחורת והיוו תורה הידושי לחדש ותיק תלמיד לכללעולם
 4ק. עיירת. מגיד היום שעוד דבריו מגי כתיב ולהכא התורה נותן ברך תקנו ושהכא מצויין,שת"ח

 ע"ה( מכתב מר"ת חיים)שפע

 ,,,,,,ן,,,,,,י,:ן:;,,) , ,,,,,,, : ,"),,, ,,,, ,,,,,),,,, , ,,,,,
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יט הפריסבוא

 שליט"א הרוחני המנהל מאת - הפריבשער
 תשנ"ח והסליחות הרחמיםחיש

 כל וסיבת העילת כל עילת עולמו, את ה'מנהיג ו'יתעלה ה'בוראיתפאר
 רוחני מנהל להיות זה, חורה למקום הנה עד והגעני הלום עד הנחני אשרהסיבות,
 הגה"ק אדמו"ר מרן כ"ק י'י נתייסדה אשר הק', ישיבתינו תלמידי חמדלבתורי
 שליט"א. אדמו"ר מרן כ"ק של והדרכתו נשיאותו תחת ועומדת זי"עזצוק"ל

 תמד בתורי יושבים בו תורה כמקום ולתהלה לשבח מפורסמת הק'ישיבתינו

 מאשמורת החל רבה, בהתמדה תמימה תורה בדת והוגים בחרותם שנותבתחילת

 הבא נוסף ליום כוחות אוגרים הם בהם הלילה, שעת ועד התפלה לפני כשעההבוקר
לקראתם.

 והאחרונים, הראשונים שיטות וליבון בבירור בעמקות, נאמרים העיוןשיעורי

 הלוי יחזקאל אהרן ר' הרה"ג א' בשיעור ה"ה, וסברא, תריסין בעלי רמי"ם צוותי'י
 הרה"ג ג' ובשיעור שליחיא, נייוירטה אהרן ר' הרה"ג ב' בשיעור שלינוקא,זילבערמאן

 רמי"ם צוות מפי נשמעים הם אף הבקיאות שיעורי שליט"א, וולנר מרדכי שמואלר'

 ב' בשיעור שליחיא, שלעפריג אלימלך ר' הרה"ג א' בשיעור ה"ה חכמיםתלמידי

 שווארץ הלוי ישעיה ר' הרה"ג ג' ובשיעור שליחיא, לעווי אייזיק יצחק ר'הרה"ג
 להעלותם תלמידיהם, להצלחת אדירים כוחות משקיעים כאחד כולםשליכו'א,
 יחדיו והבקיאות העיון אשר האמיתי, הלימוד דרך ולהנחילם אל בית העולהבמסילה
 ידיהם. יניתו אל ומזה ומזהנשלבות

 נבחרת לקבוצה והמנוחה, הפנאי בשעות גם בגפ"ת שיעורים נשמעים כןכמו

 לסגל עז ורצונם בתורה חשקה נפשם אשר ישיבתה"ק תלמידי חמד בחורישל
 טהורה. ה' וביראת בתורה להתעלות כדי אלו, בשעות גם גמזת דפילעצמם

 עם הק', ישיבתינו כותלי בין הלכה בלימוד לאחרונה נתהווה אדירהתנופה
 יום בכל השונה כל אליהו( דבי )תנא מאחז"ל ע"ש - הלכות" "שונה חבורתהתייסדות



 הילוליםפריכ

 על לחזור צורך ראו אשר תלמידים קבוצת ע"י - הבא עולם בן שהוא לומובטח
 הישיבה. כותלי בין שהותם שנות במשך הנלמדותההלכות

 ישיבתינו בהיכל המתקיימים התורה" "כבוד מעמדי את נס על להעלותראוי
 שבהם תורה של לכבודה האדירים למעמדים בנוסף אשר - בפעם פעם מדיהק'

 המתקיימים מרבנן" ו"צורבא "חבר" "מורנו" ויקר כבוד בתוארי התלמידיםמתעטרים

 מקבלים בהם - שליט"א אדמו"ר מרן קדושת כבוד בראשות בשנה שנהמדי
 על או דפיפ סכום על בבחינה עמדם על ערך יקרי ופרסים תעודותהתלמידים
 העיון. בשיעורי ידיעותיהם על וכן בלימודיהםהתמדתם

 חיל להוסיף הק', ישיבתינו בתלמידי וחיזוק עידוד רוח מפיכים אלומעמדים
 בבחינותיהם ובפרט הבקיאות, בשיעורי והן העיון, בשיעורי הן בלימודיהם,ואומץ
 בתוארי להתעטר נפשם משאת את ימלאו השנה בשלהי אשר עד גפ"ת דפי מאותעל

 תורה. של לכבודה האדיר במעמד ויקרכבוד

 גדלו אשד היקרים בתלמידינו העעל'ט השנה במשך שראינו ההצלחהלאור
 "פרי זה קובץ עולם לאור להוציא החלטנו הילולים קודש פרי עשו וגםוהצליחו
 פרי מאת קידושין מס' על והערות תורה חידושי הוא כן כשמו אשרהילולים"
 רה"י מוריהם מאת תורה חידושי יחנו ועליהם ישיבתה"ק, תלמידיההילולים
 מרן כ"ק מאת וחסידות תורה ודברי סוגיות, שיעורי הצגנו לראש עטרהישיבתה"ק.
 שליט"א. עט"ר אדמו"ר מרן כ"ק מאת ויבלחנו'א זצוק"ל, הגה"קאדמו"ר

 צנתרי תרי הני הק', ישיבתינו רה"י כבוד מעלת לרום נתונה בזהתודתי
 אהרן ר' הרה"ג לו בדומה ומשנהו שליטרא, וולנר מרכי שמואל ר' הרה"ג ה"הדדהבא,
 מיטב את בה השקיעו העריכה, עבודת את עצמם על נטלו אשר שליטרא,נייוירטה
 ידיהם מתחת שיצא כדי ויגיעה עמל כל חסכו ולא הברוכים ונשרונותיהםכוחותיהם

 להם. תשוה"ח ומתוקן, נאהדבר

 ובראשם הק', דישיבתינו הוועד לחברי מובעת העמוקה תודתי זובהזדמנות

 חיים מוה"ר והררר'ח הי"ו גוייס לייבוש יהודה מוה"ר הרה"ח דדהבא צנתרי תריהני
 מאמץ כל חוסנים ואינם מצוא עת בכל לימינינו עומדים אשר הי"ו, שווארץמרדכי



 אכ הפרימבוא

 בתורה, המשולשת בברכה התורה, מנותן יתברכו בשלום, יבוא מקומו על שהכלכדי

 וכנג'ס. נחת רויתי, ומזוני חייבני

 העעל'ט בשנה שהצלחנו העבר על להשי"ת בהודאה הפתיחה מעיןאסיים

 בשנה השי"ת יעזרינו כן אשר להבא על ובתפילה הילולים', 'פרי נאים פירותלקטוף

 שמים ויראת תורה הק' ישיבתינו בתלמידי ולהשריש להמשיך שנוכלהבעל"ט,
 ברנה לעלות נזכה עדי הקדושים, רבותינו ע"י לנו הסלולה החסידות בדרךטהורה,

 במהרה בראשינו, ומלכינו צדקינו, משיח גואלינו, ינון בביאות קדשינו, הרלציון

 אכיור'ר.בימינו,

 רוחני המנהל דבריכה
 קליין אברהםהרב

 %4 שש"ש"

,,,, , , ,, , , ,, ,,,, , ,,,,,,(,,,, , ,,,.,,,,, 

 ישראל לכלל קשים ימים כשהיו הש' בשנת לערך לפולין הגיע פולאק יעקב כשר' בידינוומקובל

 פולק בני כל את ולקרב התורה קרן לרומם העטרה החויר בפלפולו והיא מתירה, וריק שמם מדברוהיה

 כל לשבת בתחילה להם קשה שהיה לאלו התלמידים לב ביה המשיכו ודור דור בכל וכן התורהללמוד

 העשיל הר' ובנו מלובלין יעקב ר' המשיכו הוה וכדרך והפוסקים, הגמרא דברי ולחרר ולהתעמקהיום

 אמרו וכלם בתוה-ש שיש השכל וחידוד המוח החריפות לכולם שהראו בנה לתורה יהודיםרבבות

 דברי שיהיו ושננתם ונהו שיראל, גדולי כל נהגו וכך לב, משמחי ישרים ה' פקדי כעין עצומיםפלפולם
 בפיך מחודדיכתורה

 )קדישיי
 לתורה. המשכה לבניך יהף החידוד וע"י א( )

 קי'ד( מכתב מר"ת חיים)שפע
 ,,,,,,,,,.)ן,.,,,..: ,,,;,,:,,, ,,,,,,,, ,,, , ,,,
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 לעסוק לו נודמן השמים דמן לדעת האדם שעל הבעש"ט, תלמידי דרך מיסודות אחדווה
 ויבואר עכשיו, בה עומד שהוא מצבו לפי השי"ת לעבודת הוראה מטנה ללמוד כדי ןבסוגיא
 ולבסוף הקב"ה של שמו על נקראת בתחלה ע-ב( ל"ב קידרטין ע"א, י"ט )ע"ו רבא מאמרבוה

 יודע הוא אמנם שמתחלה ולילה, יומם יהגה ובתורתו חפצו ה' בתורת שנאמר שמו עלנקראת
 תורתו נעשית ולבסוף וו, בסוגיא מוצא אינו עצמו את אבל בוריה על וסוגיא מימרא כללפרש
 בשבילו, אלא נכתבה לא התורה כל וכאילו אליו הנוגעים דברים שלומד ענין מכל שמביןהיינו
 דייקא ולילה יומם יהגה בתורתו כאשר ו~את נשמתו, שורש לפי התורה דברי מפרש יהודיוכל

 מודעא קא אורייתא באורייתא למלעי בלילה דקאים מאן ע"ב( כ"ג דף )ויקרא הווה"קוכדברי
 והרבה לכך, צריך יגיעות הרבה אמנם עיי"ש, וכו' רכיך במלה לברה דאודעא כאמא חוביהליה
 ית"ש. לעבודתו הדרך את כגמרא לראות עיניו שיאיר מהשי"ת לבקשצריך

 ל'ה( גליון ז' שנה)ד"ת
** * * * 

 קדושת את ח"ו מבוים וב~ה בטלים בדברים האלו הקדושים הימים את מבליםובעוה"ר
 ישראל בני ריגלא, דשתא סקבא ע"א( פ"א )קידושין נאמר כבר ~ה כגון ועל הוה,ההודש
 להמתין ולא תורה, עול קבלת ע"י דסט"א טן נפשכם את הצילו וחכמו, מוסר שמעוקדףטים

 ובזה וללילה, יומם ללמוד עצמכם על תקבלו ההדש את שברכנו אחר תומ"י אלא הפסה חגעד
 באים זה ואחרי הקדרשה, תורתנו מתן ~מן השבועות חג לקראת הספירה בימי הכנהלעשות
 שימו אלול, חדש ובא הגיע כבר ~ה ואחרי הלוחות, את לקבל משה עלה שבהם יוםארבעים

 יעוף. כהלום בטהירות ועוברים חולפים שהימים להתבונןלב
 ליה( גליון ו' שנה)ד'ת

** * * * 

 ויתברכו שיחיו מהני דק"ו יתברכו עכ"פ ויעקב יצחק ~רע על קטרוג יתעורר שח"ואף
 בבני )ע" בסה"ק למ"ש ובפרט הברכה, אליהם ומגיע ארץ רשעי מהני גרועים לאדעכ"פ
 מדת נגד דק"ו ויצא( פרשת )ריש באריכות נחל ובערבי ג( ד, מאמר חודש ראש מאמרייששכר
 אלא נבראו שלא אלו מה רשב"א אמר קדושין סוף בק"ו ולכך ההשפעה, שם והוא למדאלף

 וכן לטרף. שואגים הכפירים שאלו למד, אלף מדת לעורר עייפם, בצער שלא מתפרנסיןלשמשני
 ואמר השפע להמשך בצורת בשני עמרם בן יונתן ר שרצה ח' דף בתרא בבבא הסודהוא

 עיי"ש. כלב בג' לחמה לבהמה נותן דכתיב והיינו ככלב ד"ה בתוס' ועיי"ש וכעורב ככלבפרנסני

 קל'ח( מנתב מכ"ת חיים)שפע

 1,8* ~64אם
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כה הפרייין
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יוראינו ליטימהכלוז

 ההכנות כבר מתחילים עכשיוהנה
 המבואר וכפי הקדושיםלימים

 יום מ' להתענות הנוהגים שאלובספה"ק
 להשלים כדי מעכשיו כברמתחילים
 אפרים מטה )עי' בהם מתענים שאיןהימים
 זאת לשנן ועלינו ב'(, סעיף תקפ"אסי'

 שבועות עשרה שרק היטב ולזכורלעצמינו
 על שחס מי וכל הדין, ליום עדנשארו
 ישתדל בחוץ ויישאר יידחה שלאנפשו
 עול עליו לקבל הללו בשבועותלפחות
 הקדושים לימים שההכנה באמת.תורה
 יקבל אחד וכל התורה, בלימוד אלאאינה
 ביתך יושבי אשרי בגדר להיות עצמועל

 יתעה ולא ולילה, יומם בביהמ"דלישב
 דבר יידע אלא ומדיח מסית שוםבעצת
 לעצמו ויקבע בתורה, חשקה נפשיאחד

 כי הקדושים בימים שילמוד מהשיעורים
 מרובה. והמלאכה קצרהיום

 מ"6( נ14ן ז' מגס)ד"ת

 אומרים שאין מנהגינו בטעם לומריזה
 אנו כי החודש בראשית מידסליחות

 בקדושה דרבה להכנה תחלהזקוקים
 כבר שאז ר"ה שלפני ובשבועוטהרה,
 כל ואחרי דלעילא, התעוררות ובאמאיר

 הרבה אחד שבל אלול בחדשההכנות
 בסיום וזה הש"ס בסיום זה התורהבעסק

 ה' בבית לעמוד יכולים אז שו"ע, חלקיד'

 סליחות, לומרבלילות
 ג"כ( גבן 1' מגס)ד"ח

 שחס מי כל הקדושים הימיםכשבאים
 דעת ניצוץ בו ויש נשמתועל

 את כבר מונה והוא ה' בפחד מתעוררלבו
 כבר מתחיל ביותר וכשמתקרבהימים,
 השעות.למנות

 כבר לשוב, בח לנו ויתן השי"תוישזור
 ראש של טובים ימים כמהעברו

 עוד אחטא שלא אמרתי בהםהשנה
 עלי אומרים וכבר לסורי, שבתיולבסוף
 קריא, רחמנא בי במחתרתא גנבאבשמים
 ואשוב אחטא האומר בגדר שאניוכמעט
 לעשות בידו מספיקין שאין ואשובאחטא
 אני פעם שבכל ע"בן, פ"ה ,המאתשובה
 וכעבור רע בדרך עוד ללכת שלאמבטיח
 וכרשים כדלים לקיאו, שב ככלב הננירגע

 לדופקי שער שתפתח דלתיךדפקנו
 כדבר טהרה רוח בנו שתכניסבתשובה,
 מים עליכם וזרקתי בהן לו, ,יחזקאלשנאמר
 דברי היינו מים ובו', וטהרתםטהורים
 רוח בנו שיתן ורצ"ל למים שנמשלותורה
 שנוכל הנם במתנת אותנו שיהון תורה,של



-- הילוליםפריבו
 את באמת עלינו ולקבל בתשובהלשוב
 ולעשות לשמור וללמד ללמוד תורההעול
 תורתך תלמוד דברי כל אתולקיים
 ישראל הכלל לכל השי"ת ויושיעבאהבה,
 אתר בכל די מושבותיהם מקומותבכל
 הרחמנות מדת עליהם ויעוררואתר
 מלכנו וקרבנו ואז לתורתך אבינוהשיבנו

לעבודתך,
 ג"ס( גליון ו' מגס)ל"ת

 יהיו אלול חודש שימיובקשתי
 ללימוד ורק אךמוקדשים

 וזכורני בנסיעות, זמנם יבלו ואלהתורה
 שהוצרכו אלו אף אשר מקדםימים

 גופם להברות כדי נדודלהרחיק
 בבר אלול חודש לפני מ"מבמרחצאות,

 להכין לביתם וחזרו לגבולם בניםשבו
 וידוע הנוראים, הימים לקראתעצמם

 אף אלול חודש בהגיע שאמרומצדיקים
 שבים והדגים לאדמה שמתחתהתולעים
 הדין, יום מאימת ורעדה פחדמתמלאים

 בלימוד להוסיף יראה אחד כל כןעל
 חדשים, שיעורים ולקבועהתורה,
 ואין ותוספות, גמרא בלימודולהרבות
 חולין או עירובין מסכת לומד אםנפק"מ
 דבוק שיהא הוא העיקר תענית,או

 ממנה. דעתו יסיח ולא ולילה יומםבתוה"ק
 ג"ג( גריון ח' הגס)ד"ס

 וכאו"א והסליחות הרחמים ימיבבא
 מימי אשר נפשו חשבוןחושב

 השכם חטא אשר זו בשנה ובפרטנעוריו,
 מבין ואינו עצמו על ותמה יום, יוםוחטוא
 מדוע וא"ב היצר, מד תבלין התורהדהרי

 והיו כ' אלא עליו, התוה"ק הגינהלא
 דהתוה"ק לבבך, על וגו' האלההדברים
 והיו ואח"כ בלבו חרותה להיותחייבת
 בקביעות, יהיו בהוייתם והיו וגו'הדברים
 דילי' תורה ואז בפיו, מחודדים ד"תויהיו
 אבל היצה"ר, מן עליו להגין ויכולההיא
 א"כ ובי', מיני' מיד ומשכחה לומדהאם
 אנו ולכן עליו, תגן ואיך תורתו זואין

 רע רק און חורש ולבנו עון מלאיםבעוה"ר
 זכרון אין המסורה וז"כ היום,כל

 זוכר שאינו על האדם שמיילללראשונים,
 שמייגע אף על תלמודו, ומשכחמאומה
 כוחו וכל בוריו על דבר כל להביןא"ע
 הכל משתכח אח"כ ומיד ע"ז,נחלש
 אשר התרועה כזכרון וזה לבו,לדאבון
 בו שתוקעין במקום מתחילתו צרהשופר
 שעמל תלמודו כך יציאתו, במקוםורחב
 היא בורחת ואח"ם התורה את לבאמאד
 הכל. את ומאבד בקלותממנו

 אלול, בחודש בשופר לתקוע נהגוולכן
 עלה הזה בזמן ההםדבימים

 האחרונות הלוחות לקבל ה' אלמשרע"ה
 את לקבל ג"כ מישראל אדם כל חפץואז

 זה מה ועל זה מה יודע אינו אבלהתורה,
 בלימודו, ברכה סימן לראות זוכהשאינו

 השופר ונוטל ובכה ילך הלוך זוובמחשבה
 כקול בקלות פורחת משנתו דבלומראה
 שלמד ומה לראשונים זכרון ואיןהשופר,
 ותוהא והולך, נשבח ראשון ראשוןמקודם
 תמים דהצור למסקנא ובא לכך, הסיבהעל
 מריתי, פיהו אבל ה' הוא וצדיקפעלו

 אין כי כעת לרעה כ"כ המצבונשתנה
 יחד דשניהם הכסיל, עם לחכםזכרון



כז הפרייין

 וכסילות חומריות ותאוות התורהחכמת
 שאדם ועד אחת בכפיפה דריםאינם

 יתפלל גופו לתוך תורה שיכנסמתפלל
 כתובות )תוס' גופו לתוך מעדנים יכנסושלא

 טובה מאבד קטנה ובכסילות ע.אן, קידדף
 ואין קלה, בשעה עולמו ומאבדהרבה
 ובתורה התכמות, כל כשאר התורהחכמת
 שעברתי ועל הכסיל, עם לחכם זכרוןאין
 זכרון אין לכן יחדיו שניהם ובללתיע"ז

 והבן,לראשונים,
 ג"כ( ג~יון י' סגת)ד"ת

 שמוחלט אחד דבר לומר בזהבאתי
 מה בדבר כבר, מזה אצליוברור

 טוב שיותר סק"אן תקפ.א סי' שע"ת ,עי'שכתבו
 ותחנונים בסליחות להרבות אלובימים
 שבחדש גדולים כמה עשו ושכןמללמוד
 תחנונים לומר מגירסתם קצת הניחואלול

 הגדר ולדעתי ובדו', ציון שבשעריובקשות
 לגבי סיב( רע )סי' הרמ"א שכתב כעיןבזה
 בתים ובעלי דפועלים שבת, עונגמצות
 השבוע, ימי בל בתורה עוסקיםשאינן
 מתלמידי בשבת בתורה יותריעסקו
 השבוע, ימי כל בתורה העוסקיםחכמים

 אכילה בעונג יותר ימשיכו חכמיםותלמידי
 נאמרו לא הזה בדבר כן עיי"ש,וכו'

 השנה ימות שבכל לאלו אלאהדברים
 ובימים העבודה, ועל התורה עלישבו

 עולם של חשבונו לחשוב באוהקדושים
 יותר ועסקו קונם לבין בינםוהתבודדו
 אנן אבל ובקשות, ובתפלותבדביקות
 ימות כל את ערכנו שבעוה"רבעניותן
 ולהבל יגעתי לריק הבל, בדבריהשנה
 הקדושים הימים וכאשר כליתי, כחיותהו

 מפשפשים ואנו ובאיםממשמשים
 פנים באלו יאחזונו ופחד אימהבמעשינו
 לעסוק לנו יש אדרבה הדין, ביוםנעמוד
 והתשובה שאת, ביתר התורהבלימוד

 התורה את ולפייס לרצות היאהראשונה
 בימים שלפחות עלינו ונקבלהקדושה
 דסליחות א' יום זה מיום התלהקדושים
 בתורה. היום רובנעשה

 ל' ,קידושין וגמרו נמנו הקדושיםמכמינו

 לו ובראתי הרע יצר בראתיע.ב(
 וכוחות הקליפות שנגד תבלין,'תורה

 לעסוק אחת, ועצה תבלין רק ישהטומאה
 כל לפני תחנתי מפיל והנני תורה,בדברי
 והלאה ומהיום עליכם נא חוסו ואחד,אחד
 תורה, עול עצמו על ואחד אחד כליקבל

 כל ולסיים לגמור הנוראים הימיםובמשך
 כפי אחד כל אחת, מסכתא ואחדאחד
 לעת ועכ"פ בפרש"י, או בגפ"תיכולתו
 בכיסופא ניעול לא תורה שמחת ימיהגיע
 לתוה"ק נפייס ובזה קדישא, מלכאקמי

 ואבנה בה, ולשמוח להקיפה זכאילהיות
 ממנה. אנכיגם

 נחפשה עולם, של חשבונו ונחשובבואו
 יש שייכות איזה ונחקורהדרכינו

 הצרות שכל לדעת ועלינו ולתוה"ק,לנו
 ביטול מעון רק כוחם שבעולםוהקליפות
 יום בכל לומד אחד כל היה ואםתורה,
 אחד כל ורש"י, גמ' או ותוס' גמ' דפיםשני

 היה אז כי והשגתו, יכולתו שלפיבמסכתא
 מכל ומבקש חוזר ואני אחרת, המצבכל

 באמת כן עצמו על שיקבל פה ישנואשר
 ויעוררו יעזורו רעהו את ואיש שלם,ובלב



 הילוליםפריכח

 מסייעין לטהר והבא פה, איננו אשרלאת
אותו.

 0'( דרוס ס5'0ו0 חרס)פסע

 ישראל בקרב הי' מקובל ומקדם מאזהנה
 ליומא המה מיוחדים ויו"ט שבתכי
 באמצע אפילו בר"ה שגם ותזיקדאורייתא,
 מהתורה, פסוקים אומריםהשמו"ע

 ביציאת לספר פסחים בליליוכשמסובין
 וכל חז"ל, מדרשי הרבה גם אומריםמצרים
 בהם תיקנו מקודשים יותר שהימיםמה

 במנחה, גם תיקנו ובשבת התורהקריאת
 מתבטלים התורה בני בדורנוובעוה"ר
 בין להם וקורין המקודשים בימיםמלימודם
 וכן הק', השל"ה ע"ז צווח וכברהזמנים,
 איתא ובירושלמי חוה"מ, ובימיבסוכות
 כדי אלא בחוה"מ במלאכה אסורכלום
 ועכשיו בתורה, ויגעין ושותין אוכליןשיהא
 גם ומובא ע"ש, ופוחזין ושותיןאוכלין
 בשמחת עוסקים אם ואפילו מו"ק,ברמב"ן
 שמכוונים לה' הם ברוכים בודאיהחג

 שמונחת עליה תהא מה תורה אולםלש"ש,
 יצאו שלא בודאי החג ומשמחת זוית,בקרן

 חסידים בגדר והכי וח"ח,למדנים
 מתברכת, שתורתם המההראשונים

 פשוטים בתים בעלי הרבה הכרתיובעצמי
 מסכתות סיימו סוכות לאחר ועדשמר"ה
 שכל מי ובודאי גפ"ת, סוכה יומאר"ה
 בימים לו מותר אומנותו תורתוהשנה

 יותר ולעסוק עלה פחות ללמודהקדושים
 אלו אבל דאורייתא, ברזין ומעטבתחנונים
 המחיה על השנה כל שטרודיםהאנשים

 בודאי לביתם, טרף להביא הכלכלהועל
 ממלאכתם שבטלים האלו הקדושיםבימים

 וכבר גפ"ת, בלימוד להתמידצריכים

 אין למה טעם נתתי ובזה ב"פ. בזההארכתי
 אלול חודש כל לסליחות אנומשכימים
 השתדלותנו שעיקר לפי הספרדים,כאחינו
 בלימוד אומץ להוסיף הוא האלובימים
 ללימוד מוקדש פנוי רגע וכלהתורה,
 .התורה

 650( כי שד"ר וירוס5יס יהדס)מגמת

 בספה"ק דאיתא אמנם דהגם ברורנראה
 שבימי תקפא( סי' ריש שע.ת)עי'
 בתפלה לעסוק העיקר והרצוןהרחמים
 כערכנו לאנשים הדברים נאמרו לאעיי"ש,
 בלימוד ממעטים כך שכל הללובזמנים
 מללמוד חסרנו והרבה השנה ימותבמשך
 בימים זאת ולהשלים להשתדל ועלינובה,

 בדברי רק הימים באלו ולעסוקהקדושים
 ללמוד נזיע, לא ומינה ולילה יומםתורה
 והלכותיה סוכה ומסכת יומאמסכת
 בזכות אלא נגאלים ישראל אין כיוכיו"ב,
 ואתחם!(, הרשה )פס"(התורה

 אל והביאותים ה' במאמר יבוארובזה
 תפלתי, בבית ושמחתים קדשיהר

 משמחי ישרים ה' בפקודי אלא שמחהאין
 טוב אין הטוב בכל ושמחת וכמ"שלב,
 להר סמוך שיובאו אחרי והנה תורה,אלא

 לעסוק עליכם קבלו ה' להם יאמרהקדש,
 ושמחתים, לב, משמחי ישרים ה'בפקודי
 תפלתי בבית שיח ולשפוך לבכותתחת
 עצה שאין לבכם על שימו בתורה,תעסקו
 שמיעטנו בגלל כי המצב, את להצילאחרת
 ג"כ סיבה וזו מארצנו, גלינו התורהבעסק
 ה', בהר לעלות יכולים אנחנו אין אשרעל



כס הפרייין

 ידיעה בלי ובורים הארץ עמי אנובי
 וזבות זבים דיני וטהרה טומאהבהלכות
 יכנס הארץ שעם יתכן ולא ואהלות,מעים
 עול קבלת ידי על ורק וקדוש, טהורלמקום
 מפיך ימושו ולא ולילה יומם ללמודתורה
 עולותיהם ויהא שכינתו אור עלינויגלה

 שנזכה דאחרי מזבחי, על לרצוןוזבחיהם
 העבודה, עמוד את עלינו ה' יוסףלתורה

 דברים שלשה על פ"אן ,אנות אמרושכן
 ועל העבודה ועל התורה על עומדהעולם
 עמוד הוא במעלה וראשון חסדים,גמילות
התורה,

 י"ס( לרוס כלחוט חמס)טפס

 שוטים כדעת לא כי לדעתההכרח
 להרבות קשה הללושבזמנים

 והאמת למאוד טרודים כי התורהבלימוד
 היצה"ר השנה ימות שבכל דרכו,יורה
 וצופה התורה מן להסיתו באדם בוסוכן
 בירח בימיה"נ אבל וגו' לצדיקרשע

 רשות לי' לית ביוהכ"פ ובפרטהאיתנים
 אלה קדושים בימים יש וממילאלאסטוני,
 תוה"ק. להתמדת דשמיא סייעתאיותר
 כל על והימיה"נ הסליחות ימי בפרוסוכעת
 בלי יום יום קבוע שיעור ע"ע לקבלאו"א
 לתיקון להתענות כיום וקשה היותהפסק,
 מועיל שתענית בזוה"ק ואיתאתשובה,
 לריח נעשה וקרבן מאחר קרבן,במקום
 על באש הקרבן בשריפת לד' אשהניחח

 התענית מחמת הגוף בחימום כךהמזבח,
 כקרבן, התענית נחשב ודמו חלבוומיעוט

 ה' מבקשי ובחורים אברכים אותםולכן

 מאחר באמת, נפשם לתקןהחפצים

 בתעניות, להרבות קשה החלושובדורנו
 כדבעי, אינו התפילות גםולדאבוננו
 ע"ע לקבל כיום העיקר כי לדעתעליהם
 דפים שני לכה"פ ביומו יום דברללמוד
 יוכל ואם בתשובה, הנפש כתיקוןגפ"ת
 טוב, מה יום בכל דפים חמשהללמוד

 כל על עכ"פ אבל ליום, דפים ח"יועאכו"כ
 בחוב עצמו את ולחייב לדעת ואחדאחד
 הבאים והרחמים הדין בימי נדר כעיןגמור

 לאחר ועד מעתה דהיינו לשלום,לקראתנו
 כנ"ל ללמוד בשמע"צ הפתקין מסירתזמן
 להתענות חייב דבלא"ה ויום, יוםבכל
 תשובה.לתקון

 יו"ט( גליון "' מגס)י"מ

 קטתישחר

 הקדושים הימים שמתקרבים כפיהנה
 יותר מפשפשים קדושיםישראל
 קטרוגים לעורר שלא והעיקרבמעשיהם,

 יידע אלא תבירו במומי שיבדוק ע"יח"ו
 אחד וכל לבבו, תעי את בנפשיהאינש
 בתורה ולהוסיף להתאמץ עצמו עליקבל

 א' יום עד שבועיים רק נשארומצוות,

 משכימים כבר הספרדים ואחינודסליחות
 בסברת לומר ואפשר סליחות.ואומרים

 הרא"ש כתב שעליהם - אשכנזחכמי
 שעיקר - מאבותיהם בידם ירושהשהתורה

 תורה ביטול ועון התורה, לימוד היאהכל
 מרם שעי"ז בישין מרעין כל ברישהיא
 אמרו וכבר הדעת, והעדר תפלהביטול
 מעשה, לידי שמביא גדול תלמוד מ:1,קידושין
 שהיא הבוקר אשמורת שעות על חסוולזה



 הילוליםפריל

 צלילות מחמת ללמוד נוח הכיהעת
 מישראל אדם הללו בימים ואדרבההדעת,
 שבכל איך עולם של חשבונו לחשובבא
 וכבר התורה מן בטלתי השנהימות

 בושתי שידעתי, המעט אתשכחתי
 והוא אליך, פני אלקי להריםונכלמתי
 בתורה ולעסוק בבוקר להשכיםמהליט

 ולשמח הבוכ"ע את לפייס בידו יעלהאולי
 שעני והגם - תורתו בלימוד המקוםאת
 לא מ"מ מאומה למדתי ולא בדעתאני

 הרחמן באב תקותי אשים אלאאתייאש
 אלא עני ואין ואביון עני עם יחוסאולי
 ירחם, אולי - מא.( ,נדריםבדעה

 ולהשכים להזדרז עצמו על יקבל אחדכל
 בעת שינתו עליו תערב איך כיבבוקר,
 משכימים כבר הספרדים מעדותשאחב"י
 בעל וזקה"ק סליחות, באמירתומתחננים

 שמיני בליל פעם נשאל זי"ע חייםדברי
 בשינה, כך בל ממעט שהוא עלעצרת
 ונוכרים ממשכב על כשעולים ואמרונענד

 עכד"ק. לישן, יכולים איך נעוריםמחטאות

 יהיו מצוותי וכל השי"ת שיזכני יתןומי
 אמר עצמו והוא שלו, נעוריםכחטאות
 בוקעים הם שלי העבירות אחרתבהזדמנות
 קרוב אבתריה, אנן נעני ומה -רקיעים,
 עשינו לא השנה ובכל הדין ליוםמאוד
 נבטל ולא הזמן כל את ננצל אם ואףכלום,
 לא ג"כ השנה ראש עד מעכשיו רגעאף

 חכמי לנו הורו ולזה כך. כל לרכושנצליח
 סליחות, לומר פנאי שאין הקדושיםאשכנז
 יחוס אולי אמת בתורת להתדבק צריכיםכי

 יבזה. לא אלקים נשבר ולב ירחםואולי
 ג"6( ג5'ון ג' כגס)ד"ת

 אדם ירגיל הסליחות שבימיוהעיקר
 ויתחרט בבוקר, להשביםעצמו

 השנה, ימות בכל כן התנהג שלא זהעל
 ויפיל והלאה, מהיום כן לעשות עליוויקבל
 שליש בדמעות השי"ת לפניתחינתו
 היום אור קודם וישכים אותו,שיעורר
 הרבי מרבה"ק וידוע תורה, בדברילעסוק

 דיבור שבכל שאמר זי"ע אלימלךר'
 היראת את דוחים התפלה קודםשמדברים
 הסליחות קודם וגם ידים. בשתישמים
 וקודם וגו', הצדקה ה' לך פסוקיםאומרים

 וכן פסוקים, כמה אומרים סליחהכל
 בפוסקים ומבואר אשרי, באמירתפותחים
 אמירת קודם התורה ברכתלומר

 בתפילה לעמוד כדי זאת וכלהסליחות,
 ,בראת התוס' מ"ש וכעין תורה דברימתוך

 אומרים שלכן הירושלמי בשם ע,בןב'
 כדי וזאת עיי"ש, התפלה קודםקרי"ש
 טן כח, ,משלי שנאמר מה בגדר להיותשלא

 תפלתו גם תורה משמוע אזנומסיר
 תורתם שהי' הראשונים ובדורותתועבה,
 דזמרה פסוקי לומר הוצרכו לאאומנתם
 שבאמצע ברבי ע"ב( י"ג ,שם וכדמצינווכדו'
 על ידו מעביר היה התלמידים עםלימודו
 ומשנתמעטו שמע, קריאת וקוראפניו

 וגם דזמרה פסוקי לומר הנהיגוהלבבות
 וכן וברייתא, ומשניות הקרבנותפרשיות
 קודם לעולם ה' וברוך המעלות שירפסוקי
 רל.זן. סו.ס א"ר ,יעי' ערביתתפלת

 זי"ע יששכר בני בעל זקה"ק כתבוכבר
 את שמאחרים על זכותללמד

 דעתם לבוין יכולים שאין מחמתהתפלה
 שע"פ וכתב תחלה, לומדים אין אםכראוי



לא הרייין

 שמניחים קודם ללמוד ענין ישקבלה
 דבטור בזה הענין י"ל פשטות וע"פתפילין,
 רבא השימושא מ"ש ונביא ל"חן סי'ואו"ח
 קודם ולכן תפילין, יניח לא הארץשעם
 וללמוד בתורה לעסוק יש תפיליןשמניח
 דפים. שני ללמוד שכתבו ויש גפ"ת,דף

 היו זי"ע אאמו"ר ב"ק של מדישוובבית
 א' יום שלפני הלילה כלנעורים

 משבת שהתענו היו והרבהדסליחות,
 פעלו בכך ואכן ובלילה, ביוםלשבת

 בית דכל ובעותהון צלותהוןשנתקבלו
 ובעוה"ר בשמיא, די אבוהון קדםישראל

 ביום שעות כמה שלומדים במהמסתפקים
 התפלה שקודם וברייתות הפסוקיםוגם

 נחשב זה ואין כוונה בלי במהירותאומרים
 שנאמר מה בנו מתקיים וממילאללימוד,
 תפלתו גם תורה משמוע אזנומסיר

 וצווחינן בעולם הצרות ונתרבותועבה,
 על ומסופר בן. דמשגח וליתוצווחינן
 פעמ שבעברו זי"ע לוי קדושת בעלהרה"ק
 לחברתה מאחלת אחת אשה שמעברחוב
 מובטחני כנגדה ענתה והיא טובה,שנה

 המדרש בבית כי טובה, שנה תהאשהשנה
 לב שאף כאלו, יללות היו התפלהבשעת
 ובודאי לרחמן, נהפך היה רוצח שלהאכזר
 צעקתינו, לקול שמע שבשמיםשאבינו
 בקדש כדרכו ופתח לביהמ"ד הרה"קוירץ

 מה רבש"ע השמעת יושר,במליצת
 מתמלא היה רוצח שאף אמרה,שהאשה
 התורה מן שבטלו ובעוה"ר וכו',רחמים
 כי גם סו( א, יציעיה שנאמר מה בנונתקיים
 אזעק כי וגם שומע, אינני תפלהתרבו
 ט(. 1, לאינה תפלתי שתםואשוע

 לבבכם בכל ולעבדו ע.אן ב' ,תעניתובגצינו
 תפלה, זו שבלב עבודהאיזהו

 על זה מסוק דרשל יג( יא, ,יברהובספרי
 אלקים דברי דאו"א ונראה תורה,תלמוד
 תפלה, זו העבודה עיקר דבאמתחיים
 במחשבה כדת להתפלל שיוכל בכדיואולם
 לכך להקדים בהכרח לבבו בכלטהורה
 תורתו שאין מי דאף תלמוד, זהולעבדו
 התפלה לפני בתורה עוסק אםאומנתו
 ברזל של מחיצה לשבר הוא יכולולאחריה
 לבבכם. בכל ולעבדו ולקייםהמפסקת
 אחת שעה שוהים היו הראשוניםוחסידים
 ע"בן, ל"ב 1ברכ1ת אחת שעה ושוהיןוחוזרין

 ביחודא להבוכ"ע עצמם את קשרושאז
 שיעור לומדים פשוטים אנשים אבלשלים,
 התפלה אחרי וגם תפלתם, קודםקבוע

 לביהמ"ד מביה"כ חיל אל מחילהולכים
 ילך התפלה שאחר קנה( סי' בשו"עכמבואר
 כל נהגו וכבר ללמוד, עת ויקבעלביהמ"ד
 שיעור ולקבוע דר"ת תפילין להניחישראל
 ג'( ג14ן ר' תגס )7"ת בהם,לימוד

 לאמירת משכימים האלו בימיםולכן
 גמורה בקבלה ומקבליםהסליחות

 לנו יש ובכך והלאה, מהיום כןלהתנהג
 שתם יהא ולא תפלותינו שיעלו פהפתחון
 נצבים את"ם כתב מלובלין ורבה"קתפלתי,
 וע"י אמ"ת אותיותהיום

 וכאשר ע"ב(, ר,
 יעלו אז תורה דברי מתוך ה' לפנינצבים

 ולרצון, לרחמים והתפלותהתקיעות
 הכבוד כסא לפני ילכו הקדושיםוהאבות
 ממים ה' שיצילם ישראל על רחמיםלעורר
 המר. הגלות מן ויוציאםהזידונים

 ג'( גלון 7' הגס)ז"ח



 הילוליםפרילב

 זרעך, לבב ואת לבבך את הנתובאמר
 כחן לא, ;ירמיה נאמר זה עון דעלהיינו

 תקהינה, בנים ושיני בוסר אכלואבות
 מחמת אחריו לבניו פגם גורם הואשבזה
 לסט"א הקדושה ניצוצות מוסרשהוא
 ה' נא והערב מבקשים אנו ולזהרח"ל,
 ונהיה וכו' בפית תורתך דברי אתאלקינו
 ולומדי שמך יודעי וכו' וצאצאינואנחנו
 נרגיש שאנחנו ידי דעל היינו לשמה,תורתך
 הקדושה וכורתינו אמרי צוף נועםעריבות
 צאצאינו גם יהיו זרות באהבות ניכשלולא
 יש וכן לשמה. תורתך ולומדי שמךיודעי
 דרוש מתחלה ע.א( כ"א )ב.ב במ"שלרמז

 עיי"ש, אתם ולמדתם אותםולמדתם
 להיות יתכן דלא לפרש יש דאמתואליבא
 כן אם אלא בניכם את אותםולמדתם
 בעצמכם, אתםולמדתם

 אלו שבימים בספה"ק דאיתא הגםולזה
 נראה מ"מ בתפלה, להרבותיש
 כמלאכים הראשונים על אמוריםשהדברים
 מלימוד כמימרא רגע בטלו לא השנהשבכל

 זמן להו הוי אלו בימים ולכןהתורה"ק
 הפרו לה' לעשות עת ובבחי'תפלה,
 מן שבטלנו בעניותן אנן אבלתורתך,
 שבלינו על עלינו מקטרגים והשעותהתורה,
 בלימוד להתמיד חובתינו לבטלהאותם
 התוה"ק, את לפייס כדי הללו בימיםהתורה
 מתרצים בו שחוטאים בדבר צדיקיםוע"ד
 כזאת לעת ובפרט כדן, אות בשלד תטומא;ע"

 שאת ביתר להרבות עלינו הימיםבאחרית
 המשיח, לימות להביא התורהבלימוד
 שאלים ישראל אין ואתאזן פרשת )פרזוכמ"ש
 נרמז וזה ע"א(, ח' בצ ;ועי' התורה בזכותאלא

 רומז עתה עתה, עד ואחר הכתוב בדברג"כ
 ביטול שבעון ע.ב(, ג' )מגילה התורה לימודעל

 חח( פרק )תדבא"י וכמ"ש מארצנו, גלינותורה

 המקדש בית חרב ולא ירושלים חרבהשלא
 מרקד הוא ועדיין תורה, של בפשעהאלא
 הגאולה. ואיחור לעיכוב וגורםבינינו

 בבר הספרדים מעדת ישראל בניואחינו
 לאמירת להשכיםמתחילים

 עלינו ואף אלול, מר"ח החלסליחות
 ולפחות תורה בדברי ולעסוקלהשכים
 יתגבר שיחן שו"ע ;י"1 מ"ש לקיים אלובימים
 שיהא בוראו לעבודת בבוקר לעמודכארי
 גדול ועיקר יסוד שזה השחר, מעוררהוא

 את בזה המחבר פתח ולכן הבורא.בעבודת
 אדם של קומו ראשית דאם הטהור,שולחנו
 מודה ושואג וטהרה, בקדושה היאבבוקר

 כל על לו טוב סימן זה בהתלהבות,אני
 כבר אם אבל טוב, בדרך שיתנהגהיום
 רע אז טוב לא דרך על יתיצב השכםבבוקר
 היומ. כל במשך כבר ימאסלא

 ג"כ( גרזן ו' סגם)ו"ת

 מה לדעת הללו הקדושים בימיםקוויקר
 משמוע אזנו מסיר כח( )מש4שנאמר

 כשאין ובפרט תועבה, תפלתו גםתורה
 היא היעוצה העצה אז להתפלל איךיודעים
 וכמו התורה, בעסק בלילה רוני קומילקיים
 של רינה שאין זה מפסוק פמ"ז( )ששדשדרשו
 חייב הקדושים ובימים בלילה, אלאתורה
 והשי"ת תורה, עול עליו לקבל אחדכל

 בתפלה לפעול יכולים שאין ומהמרחם
 משניות ופרק גמ' בדף בתורה,פועלים
 פי. ידבר ה' תהלת בחי' בשו"ע,והלכה



לג הפרייין

 ידי על לפעול שבכדי למודעיוזאת
 להיות צריכים ותפלהעבודה

 בקרן מונחת התורה אבל גדולה,במדריגה
 אדם וכל ויטול, יבא ליטול הרוצה ובלזוית

 ותום' גמ' דף שלומד ילד ואףמישראל
 לפעול בכחו יש בתוה"ק ומתקשרלשמה
 ערך סדר יודע חינך אם ונפלאות,גדולות
 ובזה בתורה, בלילה רוני קומי אזתפלה
 ה' פני נכח לבך כמים שפכיתמשיך

 שיינים התפלות כי וכנ"ל, יתפללשהשי"ת
 בשמים לא תורה ואילו כביכוללהשי"ת
 מישראל, אדם לכל מסורה והיאהיא

 בדברי לדרוש זקה"ק נהג ג"כ זהומטעם
 קולנו, שמע לאמירת קודםתורה

 יקבל אחד שכל הללו בימים העיקרולזון
 רק שיור לנו אין כי תורה, עולעליו

 גמילות בידינו אין בעוה"ר הזאת,התורה
 שאין בודאי כדת ולהתפלל בראוי,חסדים
 ס"אן ק"א ,טה בשו"ע וכמבואר יכולים,אנו

 כוונה חסרון בשביל חוזרים איןשהאידנא
 וממה יכוון, שלא הוא קרוב בחזרהשאף
 בימי משתנה בזה שההלכה נתבארשלא
 אף שלדאבוננו ש"מ ירה"ב בליל אור"ה

 אין האידנא הקדושים ימיםבתפלות
 של לאמיתה הלכה ללמוד אבלמכוונים,
 ויבקש ימשיך ובזה אחד, כל יכולתורה

 שיכבשו רצון יהי ויאמר יתפללשהקב"ה
 וכו', כעסי אתרחמי

 לסליחות ההשכמה ענין שזה לימרויש
 היום דמשהאיר היום, אורקודם

 בראשונים מחלוקת יש תפלה זמןוהגיע
 ע"ב ה, ברכות ,עף בתורה אז לעסוק מותראם

 זי"ע זקה"ק שכתב והגם שמן, תעלומהובמגיר
 ידי שעל התפלה לצורך נוונתו שאםועכ"י
 אין לכורע לבו את לכוון יוכל התורהעסק
 בדבר יש רמז מ"מ בדבר,איסור

 להרגיל כדי היום אור קודםשמשכימים
 בתורת לעסוק ליל בעוד להשכיםעצמו
 בתפלה. שיעמוד קודםאמת

 אבוה"ק למנהג לשבח טעם ליתן ישובזה
 שופר, תקיעת לפני דרשותשאמרו

 וראיתי ארץ, וגאוני הצדיקים כל נהגווכן
 חיים רבינו רשכבה"ג מהגאון הנדפסבספר
 ארוכים פלפולים זצוק"ל רפפורטכהן

 לפני דרש דרוש אשר גג על גגועמוקים
 שצדיק איך מובן בלתי והוא שופר,תקיעת
 הדין ביום ישראל עדת לפני עמדכמותו
 בחכמה פתח ופיו שופר תקיעתקודם
 כח על נתן להורות אך ופלפול,בחידוד
 את ולבטל לשבר יכולים ידה שעלהתורה
 מפני בורחים שכולם המקטרגים,כל

 אלא בעולמו להקב"ה לו שאיןהתורה
 עשן. ד' ,ברכות הלכה של אמותארבע

 י"ח( ללוס קלחות סייס)ספע

 מלוחהנטועאי

 להתחיל אשכנז חכמי תיקתוהנה
 מנוחה, במוצאי לסליחותבהשכמה

 שבת שומר כשר יהודי כל דהאוהטעם
 א"א אזי בש"ק, בתורה והוגהכהלכתו
 בשבת, תשובה הרהור איזה לו יהאשלא
 בסעודה דרעוין רעוא בעידןובפרט

 יראים בנ"י כשמתכנסיםשלישית,



 הילוליםפרילד

 ואז הצדיק, אל חרא בצוותאושלימים
 וכמ"ש הקדושה, אל אותם ומקשרמעלה
 תלוה בסף אם עה"פ מגדים נועםבסה"ק
 שהצדיק המוכשר הזמן שעיקר עמי,את
 בשבת, ותורה בקדושה בנ"י לחבריכול
 העיקר אז וגם השלישית, בסעודההוא

 פירושו. ע"ש שבת בתוספתבחשיכה
 בש"ק ס"ג אחר האדם כשהולךומיד

 לו יש בודאי דקרושהבהתעוררות
 שילמוד בת"ת השבוע את מידלהתחיל
 ימים וזכרתי גפ"ת. דפים כמהלכה"פ
 הרה"ק אצל כשהיינו נערותי בימימקדם

 במוצש"ק לנו שאמר זי"ע מבעלזמוהרי"ד
 מיד לכו "בחורים הבדלה אחרימיד

 ענין הבדלה שאחר מאבי קבלתיללמוד,
 של זה בענין ובעוה"ר ללמוד". הואגדול
 השטן מתגבר השבת צאת אחר מידת"ת

 נרגא בי' שדא קדם מימי וכברלבטלו,
 בחא"ג ז"ל המהרש"א ישראלאור

 מת"ת לבטל העולם שנהגו עלומתמרמר
 ודיבורים בהבל זמנם ומבליםבמוצ"ש
 יו"ט ומוצאי מוצ"ש ואדרבהאסורים,
 בתורה, לעסוק גדולה סגולההמה

 את שמוציאים יציאה, מל' הואדמוצאי
 דבמו"ש הקדושה, אל מהסט"אהאדם
 נופל וכשנכשל רובץ חטאתלפתח
 מה ואפי' עמיקתא לבירא רמאמאיגרא
 ממנו הקליפות חוטפים - בש"קשנשכר
 מוצש"ק אשר בשופטני דברינו ואיןרח"ל,
 אלא אצלם, הטומאה זמן תוקף עיקרהוא
 עליהם אף אשר תומ"צ, שומריבבנ"י

 במוצ"ש להתגבר היצה"רמשתוקק
 א' יום בבוקר בקימה מאחר ועי"זדייקא,
 להשיג שעמל מה וכל ק"ש, זמןומאחר

 מזה ומתהווה במוצ"ש מיד מזלבשבת
 וערי'. ערום נותר והוא להסט"אחיות

 4ג( גיוון 6' כגס)ד"ת

 להתחיל קדמוננו שיסדו מה הטעםי"ל
 שבת במוצאי לסליחותבהשכמה

 דנשמתא יומא היא קודש דשבתקודש,
 התורה, כח לנו ויש דאורייתא,יומא

 דאיתא שבת, שמירת זכות גם לנוונתוסף
 ברא שלא גן ב, ,האשית הקדוש החייםבאור
 ימים ששת לעמוד זולת בעולם כחה'

 המקיים שיעור לעולם נפש משפיעובשבת
 העולם היה היום זה וזולת ימים, ששהעוד
 ובהו, לתהו וחוזר ימים ששת בגמרחרב
 כאילו ויכולו ואומר המקדש כלושלזה
 כי בראשית, במעשה להקב"ה שותףנעשה
 קיומו היא בעולם השבתמציאות
 ולזה באורך, עיי"ש וכו' אותושמקיימים
 ע"בן, פ.ו ,שבת לישראל תורה ניתנהבשבת

 שמירת העולם, לקיום השנים טוביםכי
 התורה. ולימודשבת

 בכח לא לבקש משכימים אנו כריבותוך
 צדיק בכח אלא גרידאתפלה

 ומציל עשוי שעשה מה שותף ומדיןגוזר,
 בי דכתיב רבנן מלכי מאן ים, שלמווטו
 נאמר ועליהם ע"א(, סצ ,גיטין ימלוכומלכים
 יעמיד התורה במשפט כולך דן כס,,משלי
 מנוחה במוצאי באים אנו וכאשרארץ,
 אותנו, לדחות אפשר אי התוה"קבכח

 אבל לדבר, מרהיבים היינו לא ש"קולפני
 לנו שיש תחלה, קדמנוך מנוחהבמוצאי
 על מתקיים שהעולם מכיון קדימהזכות
 לשמוע תהלה יושב ממרום אזנך הטידינו,



לה הפריחן

 יט( ב, ,אינה ועדה"כ תורה היינו הרנה,אל

 היען, מת.ת פ.1 ימב.ם ,יעי' בלילה רוניקומי

 התפלה.ואל

 שבטלנו על פנינו תכסה בושהוב:וצוון"ך
 בקלות ימינו ועברו התורהמן

 רק שאם רואים הרי זה ביום והבלימ,ראש
 תהא שלא ומדוע יכולים, להשכיםרוצים
 כל סליחות, כאמירת אצלנו חשובההתורה
 ומדוע בעולם שנעשה החורבן רואהאחד
 אל ה', אל להתחנן יום בכל נשכיםשלא

 בכל נתעורר לא למה ונחלתך, עמךתשחת
 שלא כדי קדושה דברי לומר השנהימות
 רק לא וקים חי הבוכ"ע הלא כבהמה,נחיה
 נדון ואדם השנה, ימות בבל גם אלאעכשיו
 ובימים ע'אן, ט"ז ,ר.ה שעה ובכל יוםבכל
 בנו שפגעו הצרות על מתריעים אנוהאלו

 לבו אל ישים והחי רחמים, בשעריומקישים
 צריכים היינו לא תורה בני היינואלמלי
 מבוקשנו כל פועלים היינו רק כך, כללזעוק
 דצדיק בלילה, רוני קומי התורהבלימוד
 מקיים. והקב"הגוזר

 ג'( ררך מיסוס סיס)פסע

 היא ששבת ע.א( ר"ה דף )ח"ב בזוה"קאורצא
 דאורייתא יומא דנשמתיןיומא

 הטרודים בעה"ב והנה ע"א(, קע.ד דף חע,שי'
 ועל המחיה על המעשה ימי ששתבכל

 בא התורה ללימוד פנוי זמנם ואיןהכלכלה
 שכל דאורייתא, יומא מנוחה באשבת
 יש אחד ולבל התורה קריאת שומעאחד

 ללמוד השבת ביום קבועיםשיעורים
 ע"י למקום בנים להיות חוזרים ועי"זתורה,
 התורה,עסק

 ועסק מנוחה יום מנוחה במוצאיולזה
 להבא, על תורה עול וקבלתהתורה

 הט ומחילה, סליחה לבקש תחלהקדמנוך
 הרנה אל לשמוע תהלה יושב ממרוםאזנך
 אין היגן מת.ת פ,1 ,ימב"ם ועד"ש תורה,זו

 קומי שנאמר בלילה אלא תורה שלרנה
 ויירצה שייראה ובקשתינו בלילה,רות
 שישמע התפלה ואל שלמדנו, המעטלפניו
 ברוב כי אבינו לנו סלח שועתינולקול

 כבודו על שמחל אב כי שגינו,אולתנו
 ומחילה. סליחה בספר וכתבנו מחול,כבודו

 )"5( שוט סינוט טיס)מסע

 הילידותגיאורי

 דברי עם ה' אל ושובו דברים עמכםקחו
 בתורה לעסוק רצוננו אמנםתורה,

 טירדות כי יכולים אנו שאין נעשה מהאבל
 עד בעדינו, מונעים הדעת וחלישותהגוף

 ולזה הגמרא, אל לגשת מאתנושנבצר
 היא היעוצה שהעצה הכתובממשיך
 אליו אמרו השי"ת, לפני תחנתכםלהפיל
 דבר אלא רוצים אנו ואין עון, תשאכל
 תורה, אלא טוב אין טוב, וקח בלבד,אחד
 ללמוד.שנוכל

 דורשיך נא דרוש הפייטן, שיסדוזה
 מבוקשם כל יען דייקא, פניךבדרשם

 אין נסה, אדון עלינו פניך אורהיא
 אל רק הגוף וצרכי הזמן הבלי עלמבקשים
 מעונך, משמי למו הדרש ממנו, פניךתסתר

 שאתה שנדמה עד מאוד גדולשההסתר
 רחוקים ואנו ח"ו מעונך בשמי יושברק



------- הילוליםפרילו
 על כשמתחננים אף ואולם ממך,ומופלגים
 דייקא, חנונם לשועת גשמיות צרכימקצת
 התחלואים כי אזנך, תעלם אל מזהגם

 על ומבקשים בעוכרנו, המה הגוףויסורי
 צלולה דעת לנו שיהא הדעת הרחבתקצת
 בתורה.לעסוק

 ג'( דרוס סרסור חרס)סיע

 ושמחנו קדשך הר אל תביאנואומרים
 שכתוב כמה תפלתךבבית

 בבית ושמחתים קדשי הר אלוהביאותים
 ה' פקודי על רומז ושמחתיםתפלתי,

 יצטרכו לא שאז ורצ"ל לב, משמחיישרים
 ילינו אלא תפלתי בבית בתפלהלזעוק

 תפלה בית ביתי כי הלכה, שלבעומקה
 תורה להם אין העמים העמים, לכליקרא
 שתהיו אתם כן לא ובקשה, תפלהרק

 ובכח התורה, בעסק בשמחהשרויים
 חפצכם, כל להמשיך תוכלוהתורה

 ג'( דרוס מליחוס חיים)פסע

 זועקים אינם להם בצר קדושיםישראל
 אלא הגשמיות, צרותיהםעל

 לפני ותחנונים רחמים תפלתםעושים
 וזה הגדול, שמו כבוד דבר עלהמקום
 תחלה קדמנוך מנוחה במוצאיאומרינו
 שנוגע מה על לבקש מקדימים שאנוהיינו
 הנוגעים הדברים על זאת ומעדיפיםלמענך
 רצ"ל תהלה, יושב ממרום אזנך הטאלינו,
 והמצב כביכול מרום יושב אתה כאשרגם

 כ"ת ,תענית מ"ש ובבחי' רע, בכי היאלמטה

 מרחם אתה ואין במרום וישבת עליתע'אן
 ישראל תהלות יושב אתה אז אף בניך,על

 כלל מתרעמים ואינם אותךשמהללים

 תפלתם וכל בחלקם, שמחיםאלא
 רנה הרנה אל לשמוע אלא אינהובקשתם

 ללמוד שיובלו התפלה, ואל תורה,של
 על כוונתינו עיקר ואין לפניך,ולהתפלל
 על אלא בתפלתינו לבנו משאלותמילוי
 ולרצון לרחמים שתתקבל התפלהעצם
 לראש עטרה להיות ותעלה כל אדוןלפני
 שפתי ה' שמבקשים וכמו צבאות,אלקי
 כל וזה תהלתך, יגיד ופי יהא למעןתפתח
 תהלתך פי יגיד גופא זה ועל ומגמתי,חפצי
 ה' לפני בתפלה שפתי לפתוח שזכיתיעל

 וגואלי,צורי
 ו'( דרוס כלחוס חייס)מסע

 טרודים כאשר הקדושים בימיםגם
 ובליל יוה"כ בערב החגים,במצוות

 לו אסור וכו', הסוכות חג ובימייוה"כ
 כי קט, לרגע אף תורה מדברילהרפות
 סכנת של במצב כעת אנחנועומדים
 שהוא ברגע ובו ורגע, רגע בכלנפשות
 מתרחש מה ידוע מי הגמרא מןפונה
 ממקומו, פרסאות אלפי במרחק זהבסיבת
 מובא ,בתחלתו( קדושים דעתבסידור
 מעתה מכוין הריני בוקר, בכל לומרנוסח
 את להכריע וכו' ממעשי ופרט פרט כלעל

 כל ואת ישראל בני עם כל ואתעצמי
 אברך כשיושב עיי"ש, זכות לכףהעולם
 אזי לשמה גפ"ת דף ולומד משכנובמקום
 של הרעה מחשבתו מופרת לימודובזכות
 טבח לערוך שהתכונן ומשחית מחבלאיזה
 שע"י ונמצא פרסאות, אלפי בריחוקרח"ל
 ישראל, מבני נפשות הרבה הציללימודו
 לדעת לו אפשר השמימה שעולה מיורק
 נותנת שהתורה ולראות ולהבחיןזאת



לי הפרייין
 ה' אל ונשובה לכו כן על לבעליה,חיים

 וכל התורה, לימוד עול עצמינו עללקבל
 תורה עול עליוהמקבל

 מעביריי
 עול ממנו

 פ.גן. ,אנות ארץ דרך ועולמלכות

 הר אל תביאנו אומרינו לבאר ישובזה
 הד ע,אן ט.ז )תענית ועפמ"שקדשך,

 לישראל, הוראה ממנו שיצאהמוריה
 יתרו( פרשת ראובני בילקוט )הכאובמדרש

 המוריה הר נעקר התורה קבלתשבשעת
 מקום על התורה שתנתן כדי למדברובא

 אומרינו כוונת וזה עיי"ש, הזההמעולה
 ניתנה שם אשר קדשך הר אלתביאנו
 מאמר ע"ד מזה והתועלת לישראל,תורה
 הר לפני קרבנו אילו פסח[ של ,הגדההמגיד

 כי היינו דיינו, התורה את לנו נתן ולאסיני
 בנו מעורר היה כשלעצמו והמקוםהמעמד
 המצוות. לקיוםחשק

 יאיר ששם קדשך הר אל תביאנוולזה
 נתינת של והכח המקום קדושתבנו
 שאמרו ונשמע נעשה ואמירתהתורה
 על נקבל אנחנו שגם ההיא, בעתישראל
 לפניך וידוע גלוי כי התורה, עולעצמינו
 וסיבת התורה, את ללמודשרצוננו
 אנו שאין מפאת ח"ו אינה ממנהבטלותנו
 חסרון מהמת אלא ערכה, יקרתמעריכים

 ומרוב מהתאוות אנחנו שיכורים כידעת,
 תפלתך, בבית ושמחנו ואזהתלאות,
 לא אסי ור' אמי ר' לא( ח' ,ברכותועד"ש
 ועל גרסי, דהוו היכי עמודי ביני אלאמצלו
 על לרצון וזבחיהם עולותיהם יהיו זהידי

מזבחי,

 קולנו שמע לבקש, ממשיכים זהועל
 )ב"ר ועד"ש התורה, לימוד קולהיינו

 וכו', יעקב קול שהקול בזמן ס"ה(פרשה

 שלומדים המעט זה שגם יודעוהשי"ת
 טומאת מחמת נפש במסירת לנועולה

 עיקר ואשר שבדורנו, העולםוחשכות
 לימוד על היא הטומאההתגברות
 כשרונות להם שיש אלו ועלהתורה,
 להטריד תורה גדולי להיותושאיפתם
 אובד, כצאן תועים והםמנוחתם,
 חוס התורה, קול קולנו שמעומבקשים
 ואומץ חיל להוסיף כח בנו תן עלינוורחם
 ברחמים וקבל זה ידי ועל התורה,בלימוד
 היכי דמצלו וכנ"ל תפלתנו אתוברצון
 ישמע התורה לימוד ובזכות גרסי,דהוו

 בית תפלות וכל שועתינו, קולהשי"ת
 אדון לפני ולרצון לרחמים יעלוישראל
 אכיה"ר,כל

 )"5( דרוס סליחות ס"ס)ספע

** 



 הילוליםפרילח
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 האיתניתירח

 א'ן מאמר תשרי ,חרש יששכר בבניזקה"ק

 מיוחס הוא תשרי שחדשכותב
 רגיל היה אפרים כי עיי"ש, אפריםלשבט
 וישם ויחיו, פרשת ,יש.י בתלמוד יעקבלפני
 להורות מנשה לפני אפרים אתיעקב
 התורה, לימוד ע"י הוא השלימותשעיקר
 ניצוץ להשיג אפשר תורה לימוד ע"ישרק

 הוא שלומדים אף ובעוה"ריהדות.
 ולא עמם בל ושפתם בעלמאבהרהור
 ובחדש בכך, התורה לימוד מצותמקיימים

 להתבונן צריכים לאפרים שמיוחסהזה
 שהיא תורה ביטול עון על בתשובהולחזור
 לא ירושלים ואף החטאים, לכליסוד
 תדא.ר ,עי' תורה ביטול בעון אלאחרבה
 תלה ע.אן כ"א ,שטה בגמ' ומבוארפי.ח(,
 לעולם מגין אור מה לך לומר באורהכתוב
 לאדם משל וכו' לעולם מגינה תורהאף

 ואפילה לילה באישון מהלךשהיה
 שם ובתוס' וכו', הקוצים מןומתיירא
 ת"ח דסתם משום הרע מיצרדניצול
 שעה כל ומהרהר בה ועוסק אומנתותורתו
 וזה עיי"ש. תורה בלא ד"א הולךואינו
 תפול שלא שמתיירא חטא יראתמחמת
 לפניו תזדמן שלא או רעה, מחשבהבדעתו
 ללמוד הוא מוברח וממילא אסורה,ראייה

 לאסוקי יכול והוא רגע, הפסק בלי עתבכל
 דהלכתא. אליבאשמעתתא

 ק"ס( עמ' ח"נ ט"ימניס יזח חתם)מטע

 העדר לשמה, שלא לימוד אלה,שלש
 דברים הנם, שנאתקדושה,

 העיקריים הגורמים הם בלבהתלויים
 משפה שתורתו היינו התורה,לשכחת
 לקבל השי"ת לכבוד הלב כוונת בליולחוץ
 את ולהמליך שמים מלבות עולעליו

 ומחמת העולם, כל ועל עצמו עלהשי"ת
 און חורש ולבו הקדושה ממנו נעדרכן

 ובחשיכה וטומאות רעיםבהרהורים
 שכחה כי משנתו שוכח והואיתהלך,
 יבקש לתאוה זה ידי ועל החשך,אותיות
 כאיש להיות בחברותא ללמוד שלאנפרד
 כן ועל ישראל, באהבת אחד ובלבאחד

 נתבשרנו שבו הזה השביעיבחודש
 נצטוינו סלחתי ויאמר לנו נתפייסשהקב"ה
 בחינות ג' לתקן הללו מועדיםבמצות
 לכם יהיה תרועה יום השנה בראשהנ"ל,

 דברים, קול בלי הלב שמתוךבתקיעה
 וו צד, ,תהלים וכד"א השי"ת אתוממליכים
 המלך לפני הריעו שופר וקולבחצוצרות

 שלא ולעבדו העולם כל על להמליכוה',
 לכבוד הכל ולעשות פרס, לקבלע"מ

 הכפורים וביום למענינו. ולאהשי"ת
 לחבירו אדם בין ומתרציםמתפייסים



לטהזהפרי

 ובתי כנסיות לבתי יחדומתאספים
 עם לך יש ואומר מודה השטן ואףמדרשות
 מלאכי מה וכו' השרת כמלאכי בארץאחד
 ביום ישראל כך ביניהם שלוםהשרת

 ומקבלים מפדר.אן, תרת סי' וטורהכפורים
 וזה יושבת, אנכי עמי בתוך לקייםעליהם

 לפה לעמוד שיוכלו רצ"ל תטהרו, ה'לפני
 רבים של בתפלתן מואס הקב"ה שאיןה',

 ע.אן, ח' ,נרכנת ימאס ולא כביר אל הןשנא'

 רצ"ל כח( יד, ,משלי מלך הדרת עםוברב
 כאחד ונכללים יחד כשמתאספים עםברוב

 שביניהם והשנאה הקנאה אתומשליכים
 יומא רבה הושענא ואח"כ מלך, הדרתאז

 בגי' ערבה קודש בזרע ומבוארדערבה,
 הידוע, חטא לתקן נוסד זה שיום היינוזרע,
 בחי' לתקן בקרקע הערבה חבטת עניןוזה

 בתשובה שחוזרים וכיון ארצה,ושחת
 יכולים הללו בחינות שלשהומתקנים
 כי תורה, שמחת ביום התורה אתלהתחיל

 ראש ועד רגל מכף פגומים שהיו עודכל

 חוקי לספר לך מה אלקים אמר לרשעהרי
 וחוזרים השי"ת ובעועוזר טז(, נ,,תהלים

 כלל בתוך להיכלל שלימהבתשובה
 התורה. את לקבל אפשר אזישראל

 אחד שכל המנהג תורה בשמחתולזה
 כל שמעתה להראות לתורהעולה

 כל כי התורה, להשגת ראוי יהאאחד
 דברים בגלל היה הארצות העםסיבת
 זאת שתיקנו וכיון בלב. התלוייםהנ"ל
 וגם רבא, והושענא סוכות יו"כבר"ה

 כדי גשם על שמבקשים עצרתבשמיני
 וכמ"ש כדת, כשירה במקוה ליטהרשנוכל
 בו איך תמימך תכנם( )המתחילבפיוט

 מסיימים ואז מים, שיעור בו אין אםיטהרו
 ישראל כל לעיני התורה את תורהבשמחת
 שהתורה ברא, בראשיתומתחילים
 רמז ב', באות ומתחלת ל' באותמסיימת

 ועל אלקים, לי ברא טהור ל"ב בחי'על
 לו ושיהא שבלב, ואחדות ישראלאהבת
 יוכל אז או שבשמים, לאביו אחדלב

 התורה. אתלהשיג
 קפ"ט( עמ' ס"3 ס"יתגיס ירע חרס)מסע

 על שמבקשים הבקשות בכלהמכוון
 זכרנו הקדושים, בימיםהחיים

 היינו וכו', חיים אלקים למענךלחיים
 במקור דבוק ולהיות תוה"ק ללימודשנזכה
 בך על ולבקש להתפלל יש שהרבההחיים,
 אמר לרשע שהרי זוכה אדם בל דלאוכיון

 יעל טזן, נ, ,תהלים חוקי לספר לך מהאלקים
 לשמור המתהפכת החרב להט הושםזה
 עץ אשר התורה היינו החיים עץ דרךאת
 לעכב כדי וזאת בה, למחזיקים היאחיים

 הקדש, אל יגש שאל ראוי שאינו מיבפני
 ומניעות ביטולים מיני כל לוומסבבים
 שבהיות בעצמו מדמה לב וחסרשבעולם,
 ואונס בדבר אנוס הריהו ביכולתושאין
 אשמתו כי ידבר בדעת ולא פטריה,רחמנא
 נחת להקב"ה היה אלמלי שהריבראשו,
 ביטולים. לידי בא היה לא ממנורוח

 נ'( ג14ן ו' סגד)ד"ס

 השוהנרנן

 וחתימה לכתיבה שתזכווברכתנו
 תורה, אלא טוב ואיןטובה,



 הילוליםפרימ

 עול ע"ע מקבלים אם זוכיםשלכוח"ט
 מזונותיו שכל שכשם אצלי וברורהתורה,

 בביצה כמאז"ל מר"ה לו קצובים אדםשל
 הרוחניים מזונותיו כל לו קצובים כןט"ז,
 השנה, וידע ילמד גפ"ת דפי כמהוכגון
 האדם, שבידי הבחירה למרותוזאת
 עול ע"ע יקבל שכאו"א אבקשולזאת
 גברא בין קרה"ת בעת בר"ה אףתורה
 וביום בעיוה"כ וכן התפלה, וקודםלגברא
 בקדושה לזכות שיבולים עצמוהקדוש
 עת, בכל בתורה שיעסוק ובלבדעילאה
 הכה"ג שאפי' יומא במס' מצינווכבר
 צריך שהי' אף יוה"כ בליל בתורהעסק

 בקודש הקרבנות בעבודתלעסוק
 קדושות שעות אותן על וחבלהקדשים,
 למגנא ומתכלים המתבזבזים הללובימים
 בימי כן וכמו רח"ל, תורהבביטול
 שעות מאותן טוב, יותר זמן ישהסליחות
 שחרית תפילת ועד הסליחותשלאחר
 לתורה.שיוקדשו

  מ"י(  גלון 5' סנט)ד"צ

 תורה אלא טוב אין - טובים להייםנכתב
 הרע, היפך וטון: ע"א(, ה' דף,ברבות

 מהול שנולד הוא טוב כי אותוותרא
 י.ב רף )סוטה אורה הבית כל ונתמלאכדחז"ל
 זםנןן - ע"בן ט.ז דף )מגילה תורה זו7 -ע.א(,

 התורה, מתיקת שנרגיש - ומתוקהטובה
 וגו' הנחמדים יאי יט, )ההליםכמאה"ב
 בתורה עמלים בתואר לא - וגו'ומתוקים
 בפ' חיים בדברי זי"ע הקדוש זקנינושביאר

 עיי"ש,בחקותי
 כ"ג( מכסי מכ"ח חים)ספע

 ישראלשונה

 אפשר אי שלימה לתשובה כי לדעתיש
 שירבה התורה לימוד ע"י אלאלזכות

 זי"ע אאמו"ר כ"ק לי וסיפר בגפ"ת,לעסוק
 להיכל שופר תקיעת קודם פעםשנכנס
 מתעמק ומצאו זי"ע מצאנז זקה"ק שלקדשו

 שוב דמגלא, דקתא בסוגיא התוס'בדברי
 ועוסק יושב ומצאו יוהכ"פ בליל פעםנכנס
 לימודו שהיה ובודאי החשן, קצותבספר
 ,עייז תואמים יחדיו ונסתר בעלהמשולב
 פשטות ע"פ גם אבל עשתן, חיים לדבריבהקרמה
 לתשובה לזכות אפשר שאי מזה ללמודיש
 טעם בזה י"ל ואולי התורה, בעסקאלא
 אתה פיוט השבועות בחג לזמר צאנזלמנהג
 איני יודע, מי אחד נגנו ובר"הנגלית
 כוונותיו לעומק יורד שאני לומרמתיימר
 עושה שאינו שאמר זקה"ק שלהקדושים

 טעמים מאות שלש לו יש אא"כ דברשום
 בזה ההוראה כי י"ל אפשר בדרך אבללכך,
 ישראל בר שהוא בזה האדם יסתפקשלא

 שעליו אלא ואמהות, האבות אחרומתייחס
 חומשי חמשה לידיעת ולהגיעלהתייגע
 לזכות יוכל ואז משנה, סדרי וששהתורה
 ברורה לידיעה להגיע וגם דברים לשארגם
 ובחג ובארץ, שבשמים אלקינו אחדבי

 להורות לר"ה השייך פיוט ניגנוהשבועות
 אהדדי שייכי מישך אלו טובים ימיםששני

 לתורה לזבות אפשר שאי בזה, זהואגודים
 לתשובה להגיע אפשר ואי תשובה,בלי

 תורה, בלישלימה
 ס"ס( עמ' מ"ר ס"יתגיס ירח חמס)ספע



מא הפרייין

 ציד גבור כנמרר יאמר כן עלבמסורה
 בספר יאמר כן על ט(, י,,נראשית

 איש יאמר ולציון יד(, כא, ,במדבר ה'מלחמות
 מ"ש ע"פ וי"ל הן, פז, ,תהלים בה יולדואיש
 ד' מאמר תשרי חודש מאמרי בבנ"יאא"ז

 תורה דלומד החיד"א מהרב י"דדרוש
 ואפשר ע"ש, כפרה חלוקי לד' א"צלשמה
 פליגי ע"א ה' דף ברכות בהש"ס תליאשזה
 בהם שאין כל וכו' וראב"ח ריב"אבה

 עדיף דתורה דס"ל וע"כ וכו', תורהביטול
 עוונותיו ממרקין דיסורין כיון ולזהמיסורין
 והבן. תורה כ"ש אדםשל

 כנמרד יאמר שע"כ שאף המסורהוז"ש
 מועיל לו גם אפ"ה ציד,גבור

 מלחמות בספר יאמר ע"כ ידי עלתשובה
 נצרך יהיה ולא תורה של במלחמתהה'

 איש יאמר לציון כי ממרקין, ומיתהוייסורין
 ספכ"ט אמור דויק"ר וכהדא בה, יולדואיש

 תרועה יום ה"ח דר"ה פ"רובירושלמי
 אני מעלה בני וכו' ועשיתם לכםיהיה
 כאלו לפני נעשיתם היום כאילועליכם
 ע"ש, וכו' חדשה בריה אתכם בראתיהיום

 חדשה, דבריה והמעליותא הרבותאומה
 נעשה לשמה דתורה תשובה דע"יוי"ל
 א"צ חוטא, אותו ואינו חדשהבריה
 יום וז"ש ודו"ק. ומיתה דיסוריןלמירוק
 הללוהו על נהורא כתר ובסידורתרועה,
 ע' תורה הוא דתרועה תרועה,בצלצלי
 בריה נעשה ועשיתם זה שע"יעיי"ש
 בספר יאמר ע"כ שע"י וז"ש ודו"ק,חדשה

 ואיש איש יאמר ולציון יהי' ה',מלחמות
 ודו"ק. בהיולד

 בשלת כי ואף ה"א עד ישראל שובהוזהו
 מ"מ כפרה, חלוקי לד' ובעיבעוונך

 ה', אל ושובו ועי"ז ד"ת, דברים עמכםקחו

 כל שיתמרק עון תשא כל אליו אמרוויהיה
 חדשה בריה נעשה דיהיה משוםהעון,
 ה"ד, מתשובה פ"ב כרמב"ם החוטא,ואינו

 אותו ואינו הוא אחר כלומר שמו,ומשנה
 או עיי"ש. המעשים אותן שעשההאיש
 טוב קח ע"י רק זה עון, תשא כל אליואמרו
 פרים ונשלמה ויהיה תורה, אלא טובאין

 ודו"ק. צריכין, לא לקרבן דאפי'שפתינו,

 וכו' נגלית אתה בשופרות אומריםולזה

 שמקבלין שע"י תורה, מתןפסוקי
 וזה ודו"ק, חדשה בריה נעשים תורהעול

 הוא דשופר גאון סעדי' דר'מטעמים
 ועשיתם תרועה יום שיהיה מ"תלהזכיר
 ודו"ק.וכנ"ל,

 )"ע( ))כתנ מס"ת חיש)פסע

 כשלת כי אלקיך ה' עד ישראלשובה
 אל ושובו דברים עמכם קחובעונך

 צותא, ר'( ליח ,שמהר ובמדרש ידן, )הושעה'

 עמכם קחו שנאמר מבקש אנידברים
 כל על מוהל ואני ה' אל ושובודברים

 תורה דברי אלא דברים ואיןעונותיכם,
 תווכח שכאשר לאדם הכתוב ומורהוכו',

 לעשות ותרצה בעונך שכשלתלראות
 עמכם קחו היא לכך העצה ע"ז,תשובה
 תוכלו וכך לשמה, תורה לימדודברים,
 לזכות אפשר תורה ע"י רק כי ה', אללשוב

 תעלומות. היודע עליו שיעידלתשובה
  )"ד( גלון ט' סגם)י"ס



 הילוליםפרימב

 כשלת כי אלקיך ה' עד ישראלשונה
 אל ושובו דברים עמכם קחובעונך

 כשלת כי מ"ש וכן הלשון, כפל וצ"בה',
 הלשון הנה כי י"ל בזה הרמז אךבעונך,
 על ומורה וחשיבות שררה לשון הואישראל
 העם ופשוטי העליונה, במדריגה שהםבנ"י
 לאלו ואמה"כ יעקב, בני מכונים הםהע"ה
 שובה העליה, מבני שהם להםשנדמה
 ה' עד להגיע יכול שהיית עלישראל

 אלקיך יהיה שה' הכבוד, לכסא עדאלקיך,
 הקב"ה ככן ,איש לך ויקם אומר ותגזרבחי'
 והקב"ה גוזר וצדיק מבטלה וצדיקגוזר

 בעוונך, כשלת זאת ותחת סג.ן, ושבתמקיימה
 העליונים בעולמות שפגמת בלבד זאתלא
 הקדושה, בנשמתך ופגמת כשלתאלא
 טובה נפש קדושה נשמה על חסת לאמדוע
 איזהו בגדר היית הרי בך, שהי' תורהודעת
 עמכם קחו לו, שנותנים מה המאבדשוטה
 שפגמת מה על לא ה', אל ושובודברים

 ששטית על אלא הכבוד, ובכסאבאצילות
 עדשים, נזיד תמורת הון ואיבדתעצמך

 לומדים אברכים או שבחורים ככלולכן
 לשפלות מזה להגיע עליהםיותר

 או מסכת, שסיימ לו וכשנדמהיתירה,
 ומקבל גפ"ת דפים מאות ג' עלכשנבחן
 דפים מאות שש או מרבנן", "צורבאתואר
 דף אלף על כשנבחן ואפילו "חבר",ונעשה
 לפינה ילך "מורינו", בתואר ונתעטרגפ"ת
 ויחשוב שקיבל התעודה עםנסתרת
 טובים כשרונות לי שיש כנראהלעצמו,
 הש"ס כל את לדעת יכול כבר הייתיאולי
 רבש"ע, תאוה, ובעל רשע הייתילולא
 ילד וכשרואה עצמי, את אמללתיהלא

 עוד הוא כי בו, לקנא עליו א-בהלומד
 וע"ה בור הנני ואני ת"ח לצמוחמסוגל
 בוריה, על יודע אינני שלמדתי מהואפילו
 ענוה להוסיף ת"ח של מידתם היאוכך

 בתורה והולכים שגדלים ככל רוחושפלות
 א"ל א( פט, ,חולין הגמ' וכמאמר ה',ועבודת
 שאפילו בכם חושקני לישראלהקב"ה
 אתם גדולה לכם משפיע שאניבשעה
 לפני. עצמכםממעטין

 ח'( נ14ן '"5 סגת)ד"ת

 הזריויזכך

 תורה, ביטול עו7 על היא הדיןעיקר
 דינו תחלת אין לבא שלעתידוכמו

 ו' ,סגהררין תורה דברי על אלא אדםשל

 שבא מי אשרי ע-א( נ' )פסדים אמרו וכןע-א(,
 בראש הדין ביום כך בידו, ותלמודולכאן
 למדת כמה תחלה אותו שואליםהשנה
 נתחדשו הלכות כמה השנה,במשך
 פעמים במה זו, בשנה אצלךונתבררו
 מיום לנו אוי - תורה ביטול עון עלעברת
 של מעלבונה לבריות להם אויהרין
 איגר עקיבא ר' הגה"ק על מסופרתורה,
 ארונות אל ניגש היה לילהשבבל
 ביקש ותחנונים ובבכי שבחדרוהספרים
 ולא בכבודם שפגם על מהספריםמחילה
 בתרי' אנן נעני ומה יום, באותו בהםלמד
 מלא ובית המדרש בבית ישבנוכמה
 בהם, למדנו ולאספרים

 אמונה העדר היא המכשילהושורש
 שצריכים שחושביםובטחון,



 גמ הפרייין

 יגיע בעצמם ומקיימים בסחורה,להרבות
 גבול בלי תעשה אשר ובכל תאכל כיכפיך

 ואין היממה שעות כל עובר וכברושיעור,
 שערי בנ' נמשך הוא כך ומתוך לו,די

 ובא עמלק, וגבר ידו יניח ובאשרטומאה
 כלל ומכיר יודע שאינו עד שכחהלכלל
 שעשה. הרעים המעשיםאת

 הוא בדין דין לכסא עולה נשהקב"הוזה
 של עלבונה על לרון היינועולה,

 )ע"1 וכמ"ש לישראל, ומשפטיו חוקיותורה

 שהקב"ה ראשונות שעות שבשלש ע"ב(ד,
 בה דכתיב תורה וכו' בתורה ועוסקיושב
 משורת לפני עושה הקב"ה אין וכו'אמת
 מפחדים קדושים וישראל עיי"ש,הדין
 תרועה, בקול ותוקעים הדין מיוםמאוד
 בצלצלי הללחו )בפסוק נבורא כתר בסי'וכתב
 פנים ע' ע' תורה נוטריקון תרועהתרועהן
 מאוד שמתחרטים בזה ומראיםלתורה,

 בשבעים הנדרשת התורה מן שבטלועל
 בידיהם שופרותיהם ונוטליםפנים,

 כחם על לסמוך שנשתטו זה עלומתודים
 עסק תחת כפים ביגיע ולעסוק ידםועוצם
 לפני להתפלל פה אפתח ואיךהתורה,
 והלא שפתים ערל שאני בעודהמקום
 תפלתו גם תורה משמוע אזנומסיר
 אלקים אמר ולרשע ט(, כח, )משליתועבה
 פיך עלי בריתי ותשא חוקי לספר לךמה
 כי הקב"ה לפני תוקעין ורק נין )תהליםוגו'

 השנה כל שנפגם הפה לפתוחבושים
 וכיון בטלים ודברים אסוריםבדיבורים

 ע"ב( יב )ברכות וכמ"ש עונם סרשמתביישים

 בה ומתבייש עבירה דבר העושהבל
 הקב"ה ולכן עונותיו. כל על לומוחלין

 דין מכסא ועומד עליהם רחמיםמתמלא
 רחמים. כסא עלויושב

 ג"פ( גליון ו' סגם)ד"ת

 אין ז' וסנהדרין מ' בקידושין אמרווחז"ל
 ד"ת, על אלא אדם של דינותחלת

 רבא אמר ל"א דשבת מהך בתוס'והקשו
 לו אומרים לדין אדם שמכניסיןבשעה
 באמונה. ונתתנשאת

 דמסתפינא לולא שכלי נקטולכענ"ד
 שפירש הקדושמרש"י

 לעתיד אדם של דינו תחלתבסנהדרין
 דינו תחלת דאין הך אשר אמינאלבא,
 דבריש שכיון בר"ה, הדין ביום ארםשל
 פירותיהן אוכל שאדם דברים אלופאה

 כולם, בנגד תורה ותלמוד וכו'בעוה"ז
 מתלמוד בעוה"ז פירותיהן עיקרוא"ב
 ראשית מים פוטר הדין ביום לכךתורה,
 כך למעשה קודם שדינו וכשםמדון,
 גוים ארצות להם ויתן שנא' קודםשכרו
 קודמת, התורה ולזה עוה"ז, היינווגו',
 לדין אדם שמנניסין בשעה קאי רבאאבל

 שואלין אז מיתה, לאחר היינו לוואומרים
 וגם והבן, באמונה ונתת נשאתמקדם
 תחלת היום וזה עולם, הרתרהיום
 התורה בשביל ובראשיתמעשיך,
 לא תורה ואלמלא ראשית,שנקראת
 אליעזר דר' כהדא וארץ שמיםנתקיימו
 תחלת אין לכך ל"ב, ונדרים מ"חבפסחים
 והבן. ד"ת על אלא ]בר"ה[ אדם שלדינו

 תחלת היום זה דאמרינן בזה מיבןואולי
 ד"ה כ"ז, ר"ה בתוס' ועייןמעשיך,



 הילוליםפרימד
 אלא עולם של ברייתו משום דלאוכמאן,
 בו נידון שהעולם דין מעשה תחלתמשום

 תקצ"א ס"ס דהב"ח הבנתי ולאלהתקיים,
 עיי"ש, מצאתי מהרי"ח פי' בשם זהכתב

 של תחלת דאין דכיון מאוד מובןולפמ"ש
 היום זה וא"ב תורה, דין על אלאאדם
 הדין מעשה מעשיך תחלת ד"ת עלשמדון
 ודו"ק. התוס'וכמ"ש

 כ"ז( מכף מכ"ח חמס)פסע

 נטשפטלדלוגו

 מזלי' דמיך שתא בריש דדמירמאן
 השנה דבראש כיין ר"הן,ירושלמי

 ולא באמת תורה עול ע"ע לקבלצריך
 וזקה"ק בלילות, גם מגירסא פומי'יפסוק
 הירושלמי כמשמעו בפשוטו קייםמצאנז
 כלל, ישן הי' לא דר"ה בלילות ואףהנ"ל

 להגביר העיקרים עיקר זהווכאמור
 ויום לילה ולקשר בלילות, לתורהחילים
 לחבר גדול סוד בשל"ה וכדאי'בתורה
 בבוקר הן בתפלה או בתורה ולילהיום
 דמשכימים הטעם י"ל ולזה בערב.הן
 ולילה יום לקשר בנ"ל לסליחותקום

 תפילת כשגמרו ובצאנז הבורא,בעבודת
 לפנות כבר הי' השנה דראשהמוסף
 השעה בגלל העמוד לפני וקידשוערב,

 ולא מנחה התפללו ומידהמאוחרת,
 ר"ה ועיקר לתשליך, ללכת הזמןהספיק
 רגילים והיו הלילות ולתקן להעלותהי'

 השנה דראש ב' יום סעודתלהמשיך
 תורה בשמחת ההקפות גם וכןללילה,
 אחד לדבר וכולם הלילה, לתוךנמשכו

 ובעבודת בתורה ולילה יום לקשרירמזון
השי"ת.

 ג"פ( ג'יין ג' לגס)ל"ר

 בעמדינו היעוצה העצה נראהולכענ"ד
 ראש של טוב ביוםבתפלה

 שבכללה התורה לימוד על לבקשהשנה
 לב ומשאלות הבקשות כל מוצאאתה

 ביטול משום בהם יש יסורים שהריהאדם,
 מתלמוד מבטלת הפרנסה דאגת וכןתורה,
 אין אם פ-ג( )אבית התנא וכמאמרתורה
 ע-אן ע-ב ,כ-ק מצינו וכן תורה, איןקמח

 לו גרמה דתורא בישרא אכילתשחסרון
 צרות גם עיי"ש, והבנה בדקדוקחסרון
 וכמ"ש בעוכרינו, הנה הן הזה החלהגלות
 אין ממקומן ישראל שגלו כיון ע-בן ה',חגיגה
 איפוא יוצא מזה, גדול תורה ביטוללך

 צריך כדבעי בתורה לעסוק שנוכלשבכדי
 די איש לכל ולתת מכאובינו לרפאהשי"ת
 בתשועת ולגאלינו לו יחסר אשרמחסורו
 הכל. כוללת זו שבקשה הריעולמים,

 בקשה רק ה' מאת שאלתי אחתוז"ש
 בקשה לבקש לי ובחרתיאחת,

 לעסוק חיי ימי כל ה' בבית שבתיכללית,
 זאת להשיג ובכדי ולילה, יומםבתורה
 שיהא ה' בנועם לחזות צורך יהאממילא
 אלא עוד, ולא דקדושה, הדעת הרחבתלי

 בגאולתינו יראה ה' בהר בהיכלולבקר
השלימה.

 כתר בסי' ועפמ"ש התרועה, עניןוזה
 תרועהן בצלצלי הללשו )בפשקנהורא

 וי"ל עיי"ש, ע' תורה נוטריקוןתרועה



מה הפרי%ן --  
 ומתמרמרים ומתודים מודים שאנולדרכינו

 עליה באו שבסיבתה תורה ביטול עוןעל
 יז( לא, וימיה הכתוב וכדבר הצרות,כל

 השיבני לומר לא כעגל ואוסריסרתני
 היסורים עלי שבאו רצ"ל וגו',וכנשובה
 כעגל והייתי למדתי שלא בגללונתייסרתי

 דלתיך דפקנו וכרשים וכדלים לומד.לא
 שבתורה פנים השבעים שמכלבראותינו

 לחטוא לנו שגרם וזה אחד, אף השגנולא
 תורה ביטול עון כי ופשעים, עונותבשאר
 גבחי מורה זה ועל מרעין. כל ברישהיא
 גונח שפקידם ע-אן ל.ד ,ר.ה יליל וילוליגניח
 ומוסיף שבידו, תורה ביטול עוןעל

 עבירות לשאר מרר שבסיבתהלהתבונן
 ילולי דא ועל נפשו, צרות וכלשבתורה
יליל.

 ח"ד( ג'יין (' סגד)י"ח

 במוסף לומר שיסדו ענין בזה לומריש
 זכרונות מלביות פסוקידר"ה
 לפסוקי ענין מה שלכאורהושופרות,
 לנו שיסדו אלא יו"ט. תפלת בתוךתורה
 על ונפעול נבקש בהם הללופסוקים
 ובאו בפסוק ולדוגמא ישראל,גאולת

 על זכות ללמד יש אשור בארנןהאובדים
 ותעו הם אבודים כי קדושיםישראל
 דבר על אשמים ואינם אובדכצאן

 היינו מצרים בארץ והנדחיםחטאתם,
 להיות להם גרמה העמים אשןשטומאת
 נעוריך חסד לך זכרתי ה' אמר כהנדחים,
 במדבר אחרי לכתך כלולתיךאהבת
 קל הדברים והרי וגו', זרועה לאבארץ
 אם - מעצמו דן אדם וק"ו -וחומר
 שהיו דיעה דור באותו אמוריםהדברים

 נהו ישראל עדת וכל עמהם ואהרןמשה
 בלי שנותרנו כזה שפל לדור ק"ואחריהם,
 שבעים בין אחת כשה ויושביםמנהיג
 נפשם שמוסרים מה לזבות שנחשבזאבים
 אחת ועל ומצותיה, הקדושה התורהעל
 זה חסד הקב"ה לנו שיזכור וכמהמבנ

 ג( נ, )יזמיה האמור וכדבר בקרוב,ויושיענו

 שם שמקדישים היינו לה' ישראלקדש
 כל כן ובגין נפש, במסירת באהבהשמים
 ה'. נאום אליהם תבא רעה יאשמואוכליו

 הכתובים כל לפרש יש זהובדרך
 גוי ישראל על יושרבמליצת

 יותר פועלים התורה ובדבריקדוש,
 חוזרים ולזה גרידא, בתפלהמאשר
 היינו "ונאמר", פעם בכלואומרים
 בתורה, כתוב כך אבא להשי"תשאומרים
 רם בקול היא התורה לימוד כן עלואשר
 הם חיים כי ע-א( )-ד ,עירובין כאורז"לדייקא

 התפלה כעבודת ודלא בפה,למוצאיהם
 שבא זה כי ישמע, לא וקולו בלחששהיא
 ממלאכי אף להתיירא לו אין התורהבכח

 ואף היא, בשמים לא תורה שהריהשרת,
 אחרת בתורה לפרש יכולים אינםהם
 במה לבאר יש ובזה בתורה. שלומדמזה

 יש אם ר"ה תפלת בעניןשהאריכו
 ס"ט תקפ,ב סי' שו"ע ,עי' רם בקוללהתפלל

 והבן. שמה(,ובשע-ת
 ג'( ג'יין ו' כגס)ד"ת

 העיקרים עיקר האלו הקדושיםבימים
 בתורה, שאת ביתרלהרבות

 את פותחים החשובות דבתפילותוחזינן
 רחמים לבקש בכדי והכל הקודש,ארון



 הילוליםפריסו

 לנו שתעמוד התוה"ק בזכות ית"שמלפניו
 שיהודי גמרא בדף היגיעה וע"ילמליץ,
 יותר משפ"ר אמותיו בד' לשמהלומד
 בשוקים וסובבים ההולכיםמאלו

 העולם, בתיקון ועוסקיםוברחובות
 לימודו עוזב תורה כשבן ח"וולהיפך
 על להשפיע קרי' לחוצות יוצא זהובזמן
 ובן תורה, עול מעליו פורק הריהואחרים
 כבן בתורה כשדבוק דייקא מתקריתורה
 באביו.הדבוק

 ג"ח( גרן י' סגם)ד"ת

 מישראל ולבקש לזרז חובה אנירואה
 תורה, עול עליהם שיקבלוקדושים

 ר"ה הבעל"ט הקדושים בימיםובפרט
 מתים וספרי חיים ספרי בהםויוה"כ
 הרי בצדק, איש מעשי כל ודניםפתוחים
 אומץ להוסיף אוריין ובר דעת בר לכלראוי
 בדביקות שאת ביתר התוה"קבעסק

 בחי לדבקות יזכה זה ידי על אשרבתוה"ק,
 בימים תפלתו תהיה זה ועל ב"ה,החיים
 לזבות יכוון לחיים זכרנו ובבקשתואלו,

 אשר כזאת ולעת חיינו, היא אשרלתורה
 את לבטל עלינו עומדים רב הערבכתות
 נגדם נעמוד אנו אף מישראל,התורה
 תורתו כבוד על להשי"ת נפשנולמסור

 ולהוסיף להרבות עלינו וחובההקדושה,
 בתלמוד המדרש בבית ולהעריבלהשכים
 ובטהרה. בקדושהתורה

 וזה והמניעה, הקטרוג עיקר היא זהועל
 גוג ומלחמת משיח חבלי צרותעיקר

 הדעת קטני שסוברים כמו ודלאומגוג,
 האומות בין מלחמה על בזהשהכוונה

 של בפמליא עיקרה אלא מטה שלבפמליא
 בשרי ברוחניות מלחמה והיאמעלה,
 את להעביר ילחמו אשר במרוםמעלה
 הזאת עת ועל ומצוות, מתורהישראל
 צרה עת להיתה שרן וברשיי א יב, ,דניאלנאמר
 מבוהלים ישראל ובני וגו', נהיתה לאאשר
 חושך בדור לעשות מה כדת יודעיםואינם
ק אשרהזה ר ב  ומאיימת כוחה מגברת 
 שם יזכר לא ואומרת נצחיים חייםעל

 ח"ו. עודישראל

 כזאת בעת לנו יש אחת עצהואולם
 הזה ובדור בתורה,לעסוק

 יותר התורה בלימוד לפעוליכולים
 יודע האדם אין בתפלה בימבתפלה,
 מה ועל להתפלל מה על בנפשולשער
 המקום לפני ותחנונים רחמיםלבקש
 שילין היעוצה העצה ולזאת לנו,לטוב

 שמעתתא לאסוקי הלכה שלבעומקה
 ה' על יהבו וישליך דהלכתא,אליבא

 באופן יעשה בעיניו הטוב הואאשר
 עולמים, תשועת בה' נושע ישראלשיהא
 הדביקות ע"י רק להגיע אפשרולזה

 דבוק הוא שבזה הקדושהבתורה
 אלקיכם בה' הדבקים ואתםבהשי"ת,
 הפייטן שיסד וזה היום, כולכםחיים

 היינו רינה התפלה, ואל הרנה אללשמוע
 מ"ז( פרשה )שמחר וכמ"ש התורהעסק

 תורה של רנה שאין רוני קומימפסוק
 לתפלה. רנה והקדים בלילה,אלא

 כ"ג( דרוס סטטוס חיים)ספע

 קודם דורש שהחכם ישראל מנהגלזו:
 תורה, ודברי מוסר תוכחתתק"ש



מז הפרייין

 מסירים ואינם מוכיח לקול שומעיןוישראל
 תתקבל זה ובזכות תורה, משמוע ח"ואזנם

 ח"ו תועבה מתפילתו היפוךתפלתם
 צלך, וה' לו, מודדין מודד שאדםשבמידה

 לוי בקדושת ,מתא הקדוש הבעש"טכפי'
 גם שוכןעת, אזנו כמשוא לחנוכהברחושים
 ולבקשתו. לקולו שומע שלמעלהאוזן

 אב בחודש החורבן עיקר היה לזהובעוה"ר
 ט' אות שהמליך יצירה בספראשר

 תמוז מאמר יששכר בבני ועייןבשמיעה,
 דף ,כשבות לאיברים תחילה ח"ו ונכווהאב,
 ביטול בעוון אלא ירושלים חרבה ולאה'ן

 טובה שט' בשמיעה ט' אות שהמליךתורה,
 תורה, אלא טוב ואין נ"ח, בב"קעיין

 נפשכם ותחי שמעו לתורה רקשהשמיעה
 ורצע משפטים פ' משה ובישמת ג(, גה,,ישעי'
 ז' מד בנפש, שערים 1' יצירה מספראדוניו

 משה, שמאל אוזן יעקב, ימין אוזןצדיקים,
 כשמקדשין ולזה קדשו, דבריעיי"ש,

 ובית ומשה יעקב זכות נתעוררהשמיעה,
 בספרים כמבואר יעקב בזכותשלישי

 מלכנו בביאת ממדברא ומשההקדושים,
 בא פ' ירושלמי בתרגום כמבוארמשיחא,

 עיי"ש, שימורים ליל פסוקעל
 )""( מכסס מכ"מ חים)פסע

 ונרועוןווגך

 תרועה יודעי העם אשרי הכתוב דברוזזן
 התרועה כוונת לכוון שיודעיםהיינו
 פניך באור ה' התורה, לימוד עלשמרמזת
 שנמשלה התורה ע"י שרק רצ"ליהלבון
 ותורה מצוה נר כי בג( ו, ומש* כאומרולאור,

 לאדם לו חפשך ע.אן, כ"א סשה ,שייןאור
 כוונת גם וזה הולך. בדרגת להיותמישראל
 לך ויקם אומר ותמר כח( כנ, ,איובהכתוב
 עסק כשתשים היינו אור, עה דרכיךועל

 אז ושאיפותיך דרכיך כל בראשהתורה
 וכנ"ל משאלותיך, כל לך ויקם אומרותגזר
 משאלות לכל כללית בקשה היאשזו

האדם.

 אשרי במדרש, יאשיה ר' אמר זהועל
 לרצות שיורעים ישראל אלוהעם

 שאי שיודעים רצ"ל בתרועה, בוראםאת
 לימוד ע"י אלא ישראל להיותאפשר
 יושר למליצת וזה תרועה, בחי'התורה
 והטירדות המניעות רוב דמחמתעליהם
 שגרמה והיא תורה, ביטול בעוןנכשלו

 פשע, על עון בהוספתלהחטיאם
 ועומד בוראם את מרצים הם זוובאמתלא
 רחמים, בכסא ויושב דיןמכסא

 ס"ל( הון ס' סגר)ד"ת

 כדי האדם צריך דשמיא סייעתאהרבה
 ולהרבות תורה, ללמודשיובל

 אל המקום לפני ותחנונים רחמיםבבקשת
 ממש, תקח אל קדשך ורוח מלפניךתשליכנו

 לו נותנים לא כדת מתפלל שאינודמי
 בטלת אם פ"ד( ,אבות ועד"ש בתורה,לעסוק
 מדך. בטלים הרבה לך ה2 התורהמן

 יום נאמר השנה דראש היוםיבמצות
 כתר ובסידור לכם, יהיהתרועה

 בחב תרועה בצלצלי הלליהו ,בפסוקנהורא
 שיש לתורה רמז ע' תורה נוטריקוןתרועה
 כאשר דהנה ויבואר פתם, שבעיםבה



 הילוליםפריסח

 הגיע ובאים ממשמשים הקדושיםהימים
 אנו האיך עולם של חשבונו לחשובעת

 מן בטלנו כי התורה, מלימודרחוקים
 ונחלה חלק לנו ואין וימים, לילותהתורה
 חוזרים כל ראשית ולזה ה', בתורתח"ו

 וכתקוע התורה"ק, את לפייסבתשובה
 לעסוק עלינו מקבלים אנו בקולשופר
 תורה פסוקי אז אומרים ולכן תמיד,בתורה
 ושופרות. זכרונותבמלכיות

 מתבוננים אנו זה עם יהדואולם
 הרבה ובטלים ועיכוביםבמניעות

 השכחה קליפת ששולט ואיך לנו,שיש
 רואים הדין, ליום נענה מה לנו אוירח"ל,
 והזוהמא, החשכות בעולם שגברהאיך
 ביתו ולגדל יהודי להיות שרוצה מיואף

 ואיך אותו, מניחים אין היהדותבדרכי
 ,פ"1 הרמב"ם כתב והלא ה' אל נשיבובמה
 טורפיך מצוות העושה דחוטא ה"1(מתשובה
 בתפלה להרבות צריכים ולזה בפניו,אותן

 קדשך ורוה מלפניך תשליכנו אלותחנונים
 הקדושה תסולק שלא ממנו, תקחאל

 הסט"א. אחר ח"ו ניגרר ולאמאתנו

 להשכים קדמונינו לנו יסדו כן עלאשר
 השנה, ראש קודם סליחותלאמירת

 ולהתפלל ולבקש ה', אל לבם צעקלהיות
 בתשובה לשוב ויזכה אותו ידחושלא

 כהוגן, ולהתנהג וללמוד להתפללשלימה
 תורה, עול עצמו על לקבל יקרבואז

 י"ג( דרוס מלסוס סייס)פסע

 הללוהו על נהורא כתר בסידורקניין
 עיי"ש, ע' תורה תרועה,בצלצלי

 תורה אמרנו שלא ע"ז שעברנוומחמת
 לרמז תרועה, ביום תוקעין אנחנובפה
 להוציא בפינו שנונין תורה דברי היהשלא
 בעוכרינו היה וזה האותיות, היטבהדק
 להציל עלינו מגינה התורה היהשלא
 ופשע. מחטאאותנו

 כ"ג( מכסי מכ"מ סייס)ספג

 לתקיעת בטעמים הרס"ג מ"ש לבאריש
 שהיה תורה מתן שנזכור כדישופר

 בזה וקשה מאד, וחזק הולך השופרקול
 מתן זמן שבועות בחג לתקוע הי"לדא"כ

 שב לא שעדיין זמן כל כי וי"לתורתנו,
 לתורה, לזכות יוכל לא פשעיו עלכהוגן
 בתשובה שב מישראל שאדם ר"הוביום
 תוקעים אז רוחניי כולו ונעשהומזדכך
 הזברון יום כך ובגין התורה, קבלתלהזכיר
 עיקר אשר מצרים ליציאת זכרהזה

 ביו"ט ואכן התורה, קבלת היתהמגמתה
 התורה, לקבלת באמת זוכים אנוזה

 זכרונות מלכיות סדר שכל הדברומפליא
 לא וגם תורה, פסוקי על מיוסדושופרות
 מחילת על ובקשה תפלה שום שםמוזכר
 עוונות להזכיר שאין מזוה"ק וידועעוונות,
 להבא על הקבלה זה ביום העיקר כיבר"ה,
 תורה, אהבת ולהשפיע התורה,בעסק

 תורה. פסוקי לומר יסדולפיכך
 כ"ס( עמ' ח"3 ס"יתמס ירס חחס)ספע

 לפמ"ש לומר אפשר שופר תקיעתענין
 דאשכחתיה בברוריה ע"ב מעירובין

 בטשא בלחישא, דגריס תלמידאלההוא
 וכו' ערוכה כתיב הכי לאו ליה ואמרהביה
 והפלא עיי"ש. בפה, למוציאיהםאלא



מט הפרייין

 ח"ו. צניעות כהעדר הוה וגם ביה,שבטולא
 ב"ק ריש המהרש"א דברי עפ"יוהנראה

 עשו של כוחו בשל אדם, זה מבעהגבי
 בחינת וזה בשיניו, אלא כוחו ואיןהרשע
 אכלה האומות דבל ומדקה, אכלהרביעית
 שארית, שנקרא ישראל לגבי אךבשיניה,
 תהיה לא רפסה, ברגליה ושארהוהיינו
 שלה הטומאה בכח בשיניה לכלותןכוחה
 רפסה ברגלה אלא גרה, מעלהשאינו
 נאמר וע"ז טהרה, סימן לה שישממקום
 דבריו עיי"ש לשיניהם טרף נתננישלא

 מכח היינו ולפענ"ד והנפלאים,הקדושים
 בפה. שעוסקיםהתורה

 תלמידא לההוא ברוריה רמזהולזה
 הייה ביה, שבטשא בלחישא,דגריס

 משום רק בפה, לא ברגל עשו נחשעיקר
 והבן. יזהר, ולכך תורה,שלומדין

 ח"ג( מכש מכ"ח סיס)פסע

 בשופר לתקוע הרחמן האב צוהלזה
 סיני הר מעמד להזכירםשהוא

 לעורר מאוד, חזק שופר קול בושנאמר
 חיים התורת בו שביאר יסף ולא גדולהקול
 פסק לא במ"ת שיצא שהשפע פ-ה( דף,נ.מ

 במצותיו יקדשינו כן לעולם,ומתקיים
 שקבלנו בזכות עלינו מלכותו מהודוישפיע
 מקדם נעשה שאנחנו ונשמע, נעשהעלינו
 ולא גדול הקול לשמוע נזכה לא שח"ואף
 אמונת על נפשנו נמסור לעולם, הקייםיסף
 שפירש ארץ, בהמיר נירא ולא עולם,אלקי
 לא הארץ כל ר"ל ימירו שח"ו אףהת"ס
 רז וזה נזכיר, אלקינו בשם ואנחתנירא

 צריכין שאינם בו משתמשיןשמיו"ש

 המתחדש היצה"ר נגד גדוללהקול
 והבן.והמתגבר

 כו מו' תקעי דן פא, ,תהלים הנתוב רמזיע"ז

 משפט שהוא הוא, לישראלחק

 רק צבאות אלקי יהיה שלא יעקב,לאלקי

 אהבתו בנו ויטע יקרא, ישראלאלקי
 באור אשר וגו' העם אשרי וזהויראתו,
 ח"ו יהיה שלא טז(, פט, ,תהלים יהלכוןפניך

 יסף, ולא גדול קול ורק השכינההסתלקות
 ופסוקי מלית אתה בשופרות, מזכיריןולזה
 סי' אפרים ,מטה תורה בנ"י ומנהג תורה,מתן

 דאורייתא מילי לוינך פנחס( פ' ובתולדותתקפה,
 כדרך הכל תק"ש, קודם תורהוחידושי
 עלינו. מ"ת שפעת לעוררהזה

 כ"ס( מכסס מכ"ח חייס)תסע

 דתרועה מובא נהורא נתרבסידור
 פנים שבעים ע', תורהאותיות

 שמדה"ד בתרועה, אלקים עלה וזהלתורה,
 שחסרנו בתורה פנימ הע' על הואוהקטרוג
 על ממליצים בנ"י אבל מהתורה,ובטלנו
 ולא האומות כל על חזר שהשי"תעצמם,
 ע' תורה תרועה וזה התורה, לקבלרצו

 את קבלה ישראל אנו ורק לשון,בשבעים
 בתורתך, עינינו והאר מבקשים ואנוהתורה,

 הקדושה, ונרגיש ההסתר שתסירע"י
 ובזה שמים, כבוד התגלות עלומתפללים

 וע"י רחמים, לה' אלקים מדתנהפך
 על ישועה ממשיכים ע', תורההתרועה,

 פי שנסתם בגשמיות גם ישראלכלל
 שכל רואים כאשר והמשטין,המקטרג
 רבה. שמי' ויתקדש שיתגדל הואכוונתם

 עקם( רעד"ר ררוסליס יסודם)מגחם



 הילוליםפרי

 נהורא כתר בסי' מבואר התרועהענין
 שהוא תרועהן בצלצלי הללוהגן,בפסוק
 עיי"ש, לתורה פנים ע' ע', הורהנוטריקון
 דין ליתן עלינו בו ר"ה יום שבבואונראה
 השנה, במשך שעשינו תנועה כל עלוחשבון
 ועל זרה, מחשבה כל ועל רע, מעשה כלעל
 מפשפש וכשהאדם המקום, לפני תפלהכל

 ולא ונתקלקל שנפל איך ורואהבמעשיו
 הוא תשובה, הרהור של ניצוץ אף בוהיה

 איך הזה כדבר נהיה איך ושואלמתמה
 לו מזכירים ולזה כך, כל ונשקעתינפלתי
 מן שבטל דלפי ע', תורה תרועה,יום

 כמדו. הרבה בטלים לו ישהתורה

 שבעים על מרמז שהע' עוד להוסיףויש
 עצם שכל נתן ולהורותאומות,

 היא העמים כל על ישראל עםמעלת
 בנו בחר אשר וכאומרינו התורה,בלימוד
 לנו ונתן אשר, ידי על חאת העמים,מכל
 ככל אנו הרי התורה ואלמלא תורתו,את

 נהג )ביצה וכמ"ש מהם, גרוע ואףהגויים

 שהן מפני לישראל תורה ניתנה מהמפני
 וכו', באומות ישראל הן עזין ג' וכו'עזין

 של טוב שביום לכם, יהיה תרועה יוםוזד:
 בא הישראלי האיש כאשרר"ה
 איך לראות ונוכח עולם של חשבונולחשוב
 בלי ריקנית נפש והוא בטומאהשנשקע
 ה' אהבת בלי חטא ויראת שמיםיראת

 זה שכל הכרה לידי בא הוא ה',ודביקות
 שבין ההבדל כי תורה, ביטול עוןבאשמת

 בתורה, הוא אומות לשבעים ישראלעם
 ללמוד בתוה"ק הדביקות ע"י ורק ע',תורה
 אפשר בשו"ע סימן ועוד גפ"ת דףעוד

 העיקר האלו התשובה ובימי יהודי.להיות
 הגורם היה מה ולראות להתבונןהוא

 היה לא התורה מן שבטל ידי שעללחטא,
 ברשת נתפס וממילא יצה"ר, מד התבליןלו
 שנפל ועוד יצוהו אשר בכל לעשותיצרו
 רח"ל.לגמרי

 ר-ו( פא, ,תהלים הכתוב דבר בזהויפירש

 ליום בכסה שופר בחדשתקעו
 לאלקי משפט הוא לישראל חוק כיחגנו
 תקעו וגו'. שמו ביהוסף עדותיעקב
 את רק הזכיר הנה שופר,בחדש

 בכסה וזה התרועה, את ולאהתקיעה
 הזכיר ולא הכתוב ביסה שכאן חגנוליום
 התרועה, והוא בתורה האמורדבר

 בי התרועה, וענין רמז ואזילוקמפרש
 יעקב, לאלקי משפט הוא לישראלחוק

 ליעקב דבריו 13גיך יט( קמז, ,תהליםעדה"ב
 ע"י שרק ואצ"ל לישראל, ומשפטיוחוקיו
 אפשר ומשפט בחוק והעסקהלימוד
 ולקיים יעקב לאלקי דבוקלהיות
 יסוד היא התורה לימוד כימצותיו,
 קיומה. חיזוק ועיקרהיהדות

 ק"ג( עמ' מדוח '"ג סיס)פסע

 על מורה השופר כי בזה עוד לרמזיש
 על נהורא כתר בסי' ונמנואר התורה,לימוד

 ולזה ע'(, תורה מטטרון תרועה תרועה בצלצליהלליהו
 ענין על להורות התפלה אחריתוקעים
 כמבואר התפלה אחרי מיד הלימודחובת
 אינו שאם נתן ולהורות ס.אן, קנה ,סי'בשו"ע
 ,משלי שנאמר מה בגדר הריהו בתורהעוסק
 תפלתו גם תורה משמוע אזם מסיר טןכח,

 ג"ג( גצן ו' כגס )י"סתועבה,
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 ן הכיפוריםיום

 תטהרו ה'לפני

 בתורה לקרות הקדושים אבותינומנהג
 עשרה שלש יום הנקרא הזהביום

 לימוד מעלת עוצם דעת למעןמדות,
 אשר את שוב ולספר לחזור ועליהתורה.

 יום בליל שפעם זי"ע אאמו"ר ב"ק לישח
 בעל זקה"ק של קדשו להיכל נכנסכפור
 בספר ומתעמק יושב ומצאו חייםדברי
 מה בעצמיכם והגעו החושן,קצות

 קדוש אצל יוה"כ ליל שלמשמעותה
 היה שמחברו בספר ועסק ישב ואזבמותו
 תקיעת לפני בר"ה ופעם דורו,מגדולי
 דברי את ולומד יושב ומצאו נכנסשופר
 דמגלא, דקתא בסוגיא הארוכיםהתוס'
 זקה"ק ישב יוה"כ ערב שלפני בלילופעם
 אחת, עגונה בהיתר תשובהוכתב

 יוסף ר' הגאון לפני הדבריםוכשהגיעו
 מרוב כפיו את ספק לבוב אבד"קשאול

 את תראו הלא ואמר, והכריזהתרגשות
 זאת ובכל חסיד אינני אני הזה,החסיד
 את לצמצם מסוגל איני יוה"כ ערבבליל
 והרב כזו, עמוקה תשובה לכתובמוחי
 ומקבל היום כל ויושב רבי הואמצאנז

 כל ועם אנשים לבקשות ושומעפתקאות
 בליל כזו בעמקות תשובה כותב הואזה

 כולו היה קדושתו שבעוצם יוה"כ,שקודם

 י-ב ,ב"ב מנביא עדיף חכם ובמדריגתתורה,
 עדיף התורה וכח חכמה, היא ותורהע-אן,

מנביאות.

 עשרה שלש ביום בתורה קוריםואנו
 יום שלפני יום שהואמדות
 את ולראות להתבונן ועלינוהכפורים,
 שנקבל ע"י בוראינו את ולרצותערכנו
 שיתן מהשי"ת ונבקש תורה, ללמודעלינו
 שבתי מהתורה, ח"ו נתרחק שלא כחבנו
 העינים עוד כל חיי ימי כל ה'בבית

 בתרייתא זיבולא עד ולבקשפתוחות,
 ח"ו מהתורה אותנו יסלקו שלאשלמא
 ,שבת וכמ"ש האחרון, רגע עד ללמודונוכל
 עוסק תהא מיתה ברועת אפילך ע-בןפ-ג

 בבחי' חיים, באלקים להתדבק כיבתורה,
 אלקיכם בה' הדבקים ואתם ר( ד.,רנתם
 לימוד ע"י אלא יתכן לא היום, כולכםחיים

 חרא וישראל אורייתא דקוב"ההתורה,
אינון.

 לטהר עליכם יכפר הזה ביום ביונאמר
 על וזאת חטאתיכם, מכלאתכם

 ע"י בה' להתדבק כלומר ה', לפני אשרידי
 ובכך חד, ואורייתא דקוב"ההתורה
 בדברים להתחסד תדמו ואלתטהרו,
 במקוה טבילות אלפי לטבול וכגוןשונים
 כי בידו, ושרץ כטובל תהיה בזה כיוכדו'



 הילוליםפרינב

 אינו בתורה והעריק ע.אן, נ-א וסוטה החטא עול קבלת ע"י אלא ליטהר אפשראי
 לקרבנות, זקוק ה'. לפניתורה,

 להוכיח ראוי שאיני בעצמי אניוודע
 את מפרש רק ואנילאחרים

 אבוה"ק, של אמת דרך ואומרהפסוקים
 אשר שקר של בדרכים תטעו שלאואבקש
 לך תדעי לא אם אבותינו, שערוםלא

 שעיקר הצאן, בעקבי לך צאי בנשיםהיפה
 דף עוד התורה בלימוד להוסיף היאהכל
 דין ועוד תוספות של דיבור ועודגמרא
 בהשי"ת. להתדבק אפשר עי"ז ורקבשו"ע,

 של רובם שיצאו מה יצאו נברובעוה"ר
 מקום ומכל תשובה, ימיעשרת

 ובקשתי לפנינו, וחשוב גדול זמןעוד
 בתורה לעסוק עליכם שתקבלואליכם

 וגם ויו"כ, יו"כ ערב הללו ימיםבשני
 ובחג לסוכות יוה"כ שבין ימיםבארבע
 עליכם ותקבלו בתורה, רק תעסקוהסוכות
 תטהרו, ובכך ה' לפני תורהעול

 קג"ב( עמ' מדות י"ג חיים)ספע

 הקב"ה לפני דוד אמר ע-אן " ,ממתמצינו
 שהיו אדם בני שמעתירבש"ע

 בנו שלמה ויבא זה זקן ימות מתיאומרים
 כי הקב"ה לו אמר וכו' הבחירה ביתויבנה
 אחד יום לי טוב מאלף, בחצריך יוםטוב

 עולות מאלף לפני בתורה עוסקשאתה
 גבי על לפני להקריב בנך שלמהשעתיד
 בתורת העוסק כל כי הגמ', עכ"להמזבה
 ע-א(, ק"י ,מגחות עולה הקריב כאילועולה

 מגינות אינם אבל לכפר באיםוהקרבנות
 מן מגני אגוני תורה ואילו החטא,מן

 נאמר הקרבנות פרשיות בתחלתולכן
 לימוד על רומז אלף זעירא,אל"ף

 אלופי רבי חכמה, ואאלפך ומלשוןהתורה
 היא הקרבן הבאת שסיבת ולרמוומיודעי,

 ואין אצלו נתמעטה שהלימוד מחמתרק
 כי בעיניו, וגדולה חשיבות התורהלעסק
 דתורה קרבן, להביא צריך היה לאאז

 מקרבנות.עדיפא

 זעירא שהאל"ף במפרשיםולהמבואר
 של עונתנותו עלמורה

 התבונן שמשה לדרכינו יבוארמרע"ה,
 לעשות שנצטוה זה על רוחובשפלות
 ניחוח, לריח קרבנות בה להקריבהמשכן
 שאתה יום לי טוב נאמר המלך לדודואילו
 זאת אין וכו', עולות מאלף בתורהעוסק
 לפני רצויה אינה שלי שהתורה בגללאלא

 זעירא, אל"ף עצמו על וכתבהמקום,

 אדם בו שנברא יום ע.א( ח' ,ע-וומצינו
 חמה עליו ששקעה כיוןהראשון

 חשוך עולם שסרסתי שבשביל לי אויאמר
 אמר השחר עמוד שעלה כיון וכו'בעדי
 שור והקריב עמד הוא עולם שלמנהגו
 לא ליצירתו הראשון ביום ואילווכו',
 שבתחלה ונ"ל לה'. קרבן שהקריבמצינו
 הקדוש באוה"ח וכמ"ש תורה,כשלמד
 אלו לעבדה מאחז"ל עיבןצא טון ב,,בראשית
 תעשה לא מצות אלו ולשמרה עשהמצות
 כי קרבן להביא צריך היה לא אזעיי"ש,
 הקרבנות ממעלת גדולה התורהמעלת



גגייזהפרי

 בבוכ"ע מתדבק בתורה העוסקשהרי
 אחרי ונמשך שחטא אחרי אבלבעצמו,
 ממנו אכלכם ביום כי שאמר הנחשפיתוי
 טוב יודעי כאלקים והייתם עיניכםונפקחו
 היה ולא תורה דעת בינתו אבדה אזורע,
 ולשמרה, לעבדה בעבודתו להמשיךיכול
 היה זה לפני אבל פר, להקריב באואז

 דעדיפא התורה בלימודמדריגתו
מקרבנות,

 מכם יקריב כי אדם הכתוב כאן שרמזוזה
 לאדה"ר רומן אדם לה',קרבן
 נזקק שלא תראו שממנו והיינוכבפרש"י,
 ממדריגת ונפל שירד עד קרבןלהביא
 שמיעטתם לפי אתם וכן התורה,לימוד
 מן אשר גרמא דין זעירא, אל"ףבלימוד,
 את תקריבו הצאן ומן הבקר ומןהבהמה
קרבנכם.

 קג""( עמ' מדות י"ג חיים)ספע

 ידוע כי הקרבנות, פ' דקורין הטעםנ"ל
 שמקבל הקרבנות טעם הואשזה

 עם שעושים מה כל עמו לעשותעליו
 על להשרף מס"נ שמקבלים ועי"זהקרבן,
 פגם לתיקון זה מועיל יתברך שמוכבוד
 בספ"ק חז"ל שאמרו מה וידועברית,

 סרסורי תרי וליבא עינא בירושלמידברכות
 מעשה וכלי חומד ולב רואה עיןדעבירה
 לבי בקרב לרשע פשע נאם וז"שגומרים,
 זה רשע, לעשות חומד שהלב באמהיכן
 עיניו, לנגד אלקים פחד שאין ע"יבא

 עיניו עוצם להיות העינים שומרשאיננו
 עיניו אלא ולזככם, לטהרם ברעמראות

 בעיניו אליו החליק כי רע, בכלמשוטטות

 עינים, בראיית לתפסו אומרשהיצה"ר
 מעשה שכלי לשמא עונו למצואועי"ז

 חטא על הבונה עון שסתם וידועגומרים.
 אברים רמ"ח כל בהרגש הנעשההלזה
 וזה ו"ו. נו"ן עי"ן כזה במילואו עו"ןכמנין
 לכל ושורש מקור שזה לידע כ"אצריך

 ביוה"כ עונותיו על ובהתוודותוהחטאים,
 וידוע הנ"ל, הידוע חטא עליתמרמר
 ברית כנגד מכוון הלשון שבריתמספה"ק
 לבסוף אסורים דיבורים שמדבר וע"יהמעור
 און פיו דברי וז"ש ר"ל, הברית בפגםנכשל
 אח"כ אותו מכשילים זה ידי שעלומרמה
 להטיב להשכיל חדל ואמר הברית.בפגם
 ממנו לוקחים כי הלזה חטא על העונששזה
 ומה תורה, דברי מבין שאינו והבינההדעת
 בחורתיך עינינו והאר שמתפלל במהיועיל
 שערי ממנו סותמים עונותיו שע"יבזמן
 מהפך ולבסוף בתוה"ק, השגותיו וכלבינה
 שעון בשביל לו בא וב"ז חיים, אלקיםדברי
 וגו'. משכבו עליחשוב

 ירננו משכבותם, על ד"פ המסורהוז"ם
 על ינוחו קמטן, ,תהלים משכבותםעל
 3)שכבוי7בן על וילילך נ.זן, ,ישעי'משכבותם

 בן. ,מיכה משכבותם על רע ופעלי ו'ן,,הושע

 משכבותם, על רע פועלי ח"ו הוא באםכי
 יילילו וכעת והעון הפגם גודל מכירואח"כ
 על ובוכים מיללים המה משכבותםעל

 אלא לעשות, העצה ומה נעורים,חטאת
 דלא מתרצים, בו שחוטאים בדברצדיקים
 ממנו שנוטלים ואף דבר, שום עלישגיח

 ולהשכיל להבין לו וקשהההשגות
 ויגבר ישקוט ולא ינוח לא הואבתוה"ק,
 ויקבל הלילה כל המשמר על לעמודחילים



 הילוליםפרינר

 וזה נשמתו, בו עוד כל בלילות ללמודע"ע
 של רנה אין כמ"ש משכבותם, עלירננו
 בלילה, רני קומי שנאמר בלילה אלאתורה
 כל ללמוד משכבותם על ירננו שיהיהוע"י

 שטן באין משכבותם על ינוחו יהיההלילה
 שינוחו ע"י כי ג"כ עד"ו וי"ל והבן. רעופגע
 השוכבים ו' בעמוס כמ"ש משכבותם,על
 עי"ז ערסותם, על וסרוחים שן מטותעל

 לכן משכבותם, על רע פועלי לידיבאים
 משכבותם על ויילילו לשוב שרוציםבעת
 וכנ"ל משכבותם על ירננו להיותהעצה
והבן.

 בגרונם, אל רוממות המסורה יל"פובזה
 גרונם, פתוח קבר בגרונם, יהגולא

 פגם לידי ובא גרונם פתוח שקבר ע"יכי
 יהגו שלא הדין משורת היההברית,
 חכמה שערי כל בפניו וינעלובגרונם
 לו נותן רחמיו ברוב השי"ת אבלובינה,
 שיקיים בתשובה לדופקי דלת ופותחעצה

 משכבותם על וירננו בגרונם אלרוממות
 מס"נ מענין ג"כ שזה מעיניו, שינהלנדד

 יום בא בטרם ע"ע נקבל ע"כלהשי"ת,
 מחסום, לפינו לשמור והנוראהקדוש
 למען מס"נ קבלת ע"י שפגמנו מהולתקן
 ית'. שמוכבוד

 ע"ד( עמ' מדש י"ג מיס)ספע

 תורה, עול עלינו לקבל לנו יש אחתעצה
 יצר בראתי ע.ב( ל' ,קידושיןשארז"ל

 אתם ואם תבלין, תורה לו ובראתיהרע
 ואם בידו נמסרים אתם אין בתורהעוסקים
 נמסרים אתם בתורה עוסקים אתםאין
 מן מצלי ואצולי מגני אגוני דתורהבידו,

 בגמ' מחלוקת ומצינו ע.א(, ב.א סוטההחטא
 במקום שהוא גדול בית על ע"א( כץ)מגיה

 או תורה בו שמגדלין מקום זה אםקרבנות,
 י.ח ו" אמרו וכן תפלה, בו שמגדליןמקום
 אבל מתכפר אינו ובמנחה בזבחע"א(

 מקרבנות. עדיף דתורה בתורה,מתכפר
 חטא וכעל ע"ב( רפד דף 1""נ מהזוה"קוידוע
 מתיובתא לבר תשובה מהני לאהידוע

 כל על לחפאה אתחזיא דאיהישלימתא
 התיובתא מהי לבאר בזה והאריכועובדוי,

 הכוונה אצלי נתברר זמן ומזהשלימתא,
 יומם ללמוד תורה עול עליו לקבלבזה

 יפסוק ולא לד"ת רק פיו יפתח שלאולילה,
 על יקבל אחד כל ולכן מגירסא.פומיה
 שעות על הפחות לכל הדיבור תעניתעצמו

 לפחות לפיהם מחסום וישימואחדות,
 קדוש, מקום בביהמ"ד היותםבמשך

 תענית עליו יקבל ליזהר שרוצהואברך
 יכול אינו שאם אכילתו בשעתהדיבור
 ידבר ולא ישתוק בקדושה דיבור כללדבר
כלל.

 אלף יתענו אם אף במוני אנשיםובאמת
 יספיקו לא לשבת משבתשנה

 גם ומה שפגמו, ממה אלף מני אחדלתקן
 בחי הכשיל עוני בנו ונתקיים חלששהדור
 מצוות לא לנו ואין להתענות, כח בנוואין
 מהי מה עד יודע אתת ואין תעניתולא

 והעצה בנו. סוכן יצר כן אמנם כיתשובה
 התורה עסק רק היא בשבילנוהיחידה
 ידי ועל הקרבנות, מעסק מעלתהשגדלה
 שערי מנ' אף לצאת יכולים התורהלימוד
 קורים ולכן אמת, בספרי כמבוארטומאה
 שכל הקרבנות, פרשיות הקדושהבתורה



 עולה הקריב כאילו עולה בתורתהעוסק
 וקרבנות תורה עושים ובזה ע"אן, ק"י,מנחות
 יחד.גם

 משה, אל ויקרא הכתובים, לביאורונבא
 שמלאכי לשון חיבה שלבקריאה

 אליו, ה' וידבר בו, משתמשיםהשרת

 הרי ולכאורה אהרן, את למעטוברש"י
 מצינו ומדוע היו שקולים ואהרןמשה
 ובמתן כאן ממנו יותר נתקרבשמשה
 צלותהון עמוד היה דאהרן אלאתורה.

 כסן, כ, ,במדבר יוב"ע בתרגום כמובאדישראל

 משה התורה, עמוד היה רבינו משהואילו
 שלמד התורה ידי ועל אמת, ותורתואמת
 השרת ממלאכי יותר נתעלה ישראלעם
 אלא רוני קומי לקיים יכולים אינםשהם
 היא. בשמים לא דתורה וזמרהברינה

 בלשון משה אל ויקרא אומרווזה
 כי בו משתמשים השרתשמלאכי

 וידבר ממדריגתם, יותר אף ונתעלהעלה
 ואזיל וקמפרש אהרן, אל ולא אליוה'

 ישראל בני אל דבר לאמר הדבר,סיבת
 יאמר שהוא היינו וגו', אליהםואמרת
 נאמר באהרן וגם תורה, עמהםוילמד
 דעת ישמרו בהן שפתי בו ז( ב,)מלאכי
 צבאות ה' מלאך כי מפיהו יבקשוותורה
 נתעלה התורה לימוד ידי שעלהוא,
 של רבן משה אבל ה', מלאךלדרגת
 ישראל כל עם תורה שלמדישראל
 משה המלאכים, מדרגת יותר עודנתעלה
 האלקים.איש

 קי"ט( עמ' מלוח י"ג ח"ס)ספע

 דרניחלוזא
 קיטל ללבוש שלא המנהג בטעםי"ל

 בקידושין לפמ"ש ראשונהבשנה
 בתורה ויעסוק בצוארו רחיים ע"בכ"ט
 וענין ותוס', ברש"י לדו הא לן האעיי"ש
 כנ"ל דמלה"ש דוגמא הקיטוללבישת
 מרמז שג"כ דרבנן חלוקא ענין כמוהוא

 לבישת קודם יחוד בלשם וכמ"שלמלאך,
 לעוה"ב דרבנן לחלוקא אזכה כךהטלית
 הקיטול שפושטין המנהג גם ולזהבג"ע.

 בסו"ס הטו"ז כמ"ש לביהכ"סכשנכנסין
 י"ל ולפי"ז ע"ש, תר"י בסי' ובא"רכ"א

 דוגמא דרבנן דחלוקא ענין שזההטעם
 לביהכ"ס. בזה להיכנס ואסורדלמעלה

 חלוקא שבג"ע הלבוש נקרא דלכךוי"ל
 למעלה ששם שמורה דייקא,דרבנן
 וכמ"ש ררקיע במתיבתא ולומדיםיושבים
 לא דקודם יהורה גבי ע"א צ"ב ב"קבש"ס
 סליק ולא דרקיע למתיבתאמסיק

 וכן ע"ש, דהלכתא אליבאשמעתתא
 דסליק דשמואל באבוה ע"ב י"חבברכות

 ע"ש, אבראי, יתיב ולא דרקיעלמתיבתא

 על שמורה דרבון תלוקא דייקאולוה
 השרת מלאכי ענין וגם תוה"ק,לימוד
 ותורה כמ"ש תוה"ק לימוד עלמורה
 ולזה וגו'. ה' מלאך כי מפיהויבקשו
 שח"ו שחוששין ראשונה בשנהבאברך
 מלימוד ינתקנו צווארו עלהרחיים
 הקיטול לובש שאינו לו מרמזיןתוה"ק,
 גדולה סכנה שיש דרבנן דחלוקארוגמא
 באם דרבנן החלוקא לו יהיה לאשח"ו



 הילוליםפרינו

 יראה ואדרבה בצוארו, לפירחייםיכנע
 בלימוד פעלים ועז שאת ביתרלהוסיף
 .תוה"ק

 ג"ו( מכסס מס"מ סיס)פסע

 תורה גביטולווילה

 אזנו מסיר טן בת, ,משלי אומרהכתוב
 תועבה, תפלתו גם תורהמשמוע

 אנו שבו הוה, הקדוש יום בבוא כןעל
 נפשינו, על ולבקש להתפללעומדים
 של עלבונה על לשוב עלינו דברראשית
 הקדושה התורה את ולפייס ולחזורתורה,
 תכסה ובושה לה, שגרמנו הצער גודלעל

 לנגוע הקודש ארון את לפתוח בגשתיפני
 ולנשק טמאות בידים הקדושה תורהבספר
 מן שבטלתי איך בידעי גם ומה טמא,בפה
 שלימות ששעות שעברה בשנהתורה
 מה אבל התורה, לימוד בלי עליעברו
 את ולפייס לגשת בהכרח הריאעשה
 תורה עול עצמינו על נקבל לפיכךהתורה,
 דבוק להיות ורגע רגע בכלבאמת,
 מלכנו אבינו לבקש נוכל ועי"זבתוה"ק,
 שנתפלל לתפלתינו שמים שעריפתח
 זה, כפורים ביוםלפניך

 ק"י( עמ' ח"ג ס~יחגיס ירח סייס)מסע

 היא תורה ביטול לעון הסיבותאמת
 לעסוק כדי רח"ל, הידועהחטא

 עינים קדוש לפה זקוקים תורהבדברי
 העינים וכשמטמאים קדוש, ולבקדושים
 אי אסורים והרהורים במראותוהלב
 דבר וזה הקדושה. בתורה להתדבקאפשר

 זרך"וג ע"ב(, כ"ז )מגילה תורה זו או"רהכחוב,
 בזוה"ק, כמבואר ברית נוטר דאלצדי"ק

 ונזהרים לבם את המיישרים ל"בולישר"י
 עיניכם, ואחרי לבכם אחרי תתורובולא

 לב. משמחי ישרים ה' בפקודישמח"ה
)סם(

 שאלף לעולם, ירדה שכחהבעוה"ר
 שיהא ולואי לביהמ"דנבנסין

 בי אמרתי וכבר להוראה, יוצא מהםאחד
 השכות שמתמת חשך, אותיותשכח

 וצריכים התורה, שכחת נגרםהעוונות
 ודבק בתורתך עינינו והאר הרבהלבקש
 וז"פ תליא, בהא הא כי במצותיךלבנו

 לא על דייקא, עינ"י ירדו מים פלגיהכתוב,
 תורה דברי נשתמרו שלא תורתך,שמרו
 רבו כי בגלל ממני, ונאבדו שמנבואצלי
עונותי.

)סם(

 להיצה"ר לו עלתה זה בדורנובעוה"ר
 עם כי זו, בדרכו יתירההצלחה

 בלימוד ובפרט לעולם, ירדההארצות
 ומתירים העזובה, רבה למעשההלכה

 הדשות, מצוות ומחדשיםאיסורים
 למצוות. ועבירות לעבירות מצוותמהפכים

 מה היא המנשול סיבתושורש
 ספרי על להלכהשמסתמכים

 ולא שונים וקיצורים שבאחרוניםאחרונים
 שו"ע הגמרא מתוך לבררמשתדלים
 אליבא שמעתתא לאסוקיופוסקים
 ולזה תורה. של לאמיתהדהלכתא
 נבקש הקודש ארון את עכשיוכשפותחים



נו הפרייין

 על הקדושה התורה מן וסליחהמחילה
 להיטיב עצמינו על ונקבל הימנה,שבטלנו
 ביתר התורה בלימוד ולהתמידדרכנו
 אחד כל יגש הס"ת את כשנוציאשאת,
 עצמו על ויקבל סליחה לבקש פניםבבושת
 בגפ"ת שיעור לקבוע בלב גמורהקבלה
 לבא נוכל ובזה תמיד יום בכל ובוקרערב
 פתח מלכנו אבינו פניו ולחלות המלךלפני
 לתפלתינו. שמיםשערי

 קי"ג( עמ' ח"נ ס"יחג'ס ירח חיים)מסע

 ידי שעל וסופרים ספרים מפיודו"צ
 הראייה בקדושתשפוגמים

 מדרך ותועה דעתו מסתלפתוהמחשבה
 ההלכה את לראות יכול ואינוהאמת
 לומר, המנהג ולזה תורה, שללאמיתה

 צדיק ברית נוטר דא לצדי"ק זרועאור
 שיש שמח"ה ל"ב ולישר"י עולם,יסוד
 אז כי רח"ל, חומר לב ולא ישר לבלהם

 להכשילו, לגמרי עליו משתלטהיצה"ר
 להוסיף נהג זי"ע משה ישמח בעלחקה"ק
 שמרו לא על עיני ירדו מים פלגיהפסוק,
 עיני שירדו על בוכה שאני רצ"לתורתך,

 וזה העינים בקדושת שפגמתימקדושתם
 ע"ז תורת"ך, שמר"ו ל"ת ע"לגרם

 עצמינו על ומקבלים עכשיומתודים
 ולא באזהרת למהר מעללינולהשיב
 עיניכם, ואחרי לבבכם אחריתתורו
 בתורתך עינינו והאר מהשי"תלבקש
 עינינו והאר במצותיך לבנוורבק

 שיהא בתורתך לבנו ודבקבמצותיך
 ישרים ה' בפקודי שמחה לבלישרי
 לב.משמחי

)סם(

 יוק שלעיולו

 ונורא קדוש יום הוא הבפורים יוםהנה
 היום כל עסוקין אנו בואשר
 קיים היה המקדש שבית ובזמןבתפילה,

 שכה"ג איך היום בעבודת להסתכלבאו
 ושריפת השעיר את ושולח קרבנותמקריב
 הרואה ע"ב( ס.ח )יוחא וכמ"ש ושעיר,פר

 ושעיר פר רואה אינו קורא כשהואכה"ג
 ליזהר חובה ומ"מ עיי"ש. וכו'הנשרפין
 ביום גם ולילה יומם בו והגיתבמצות
 זי"ע אאמו"ר מב"ק ושמעתי הזה,הקדוש
 מצאנז זקה"ק של קדשו להיכל פעםשנכנס
 בספר ומעיין יושב ומצאו יוהכ"פ בלילזי"ע
 בן כמעט היה )שהמחבר החשןקצות
 תלמוד גדול ע"ב( ו' ,מגילה ומצינודורו(.
 כי עיי"ש, תמידין מהקרבת יותרתורה
 כס( בג, ,יימי' שנאמר לאש משולהתורה

 נמשלה וגם ה', נאום באש דברי כההלא
 כל הוי א[ גה, )ישעיה האמור כדברלמים
 אפשר התורה שע"י למים, לכוצמא

 רחמים להמשיך הדינים כללהמתיק
 רוסיש במדינת צדיקים כמה והיווחסדים,
 כל כמו אצלם נהוג היה יוה"כ שלילפולין
 רצו בי התורה לימוד בשיעורילילה

 לימוד ידי על בנ"י על רחמיםלהמשיך
 לעסוק יש התפילה אחרי ועכ"פהתורה,
 תורה.בדברי

 בל נעורים ירושלים יקירי היוולזה
 בכ"ג וגם בתורה, ועוסקיםהלילה

 ואבו דורש חכם היה אם עען י.ח )יימאאמרו
 וכו' לפניו דורשים חכמים תלמידילאו



 הילוליםפרינח

 הרבה פעמים אומר קבוטל בןזכריה

 שהכ"ג בזה התכוונו בדניאל. לפניוקריתי
 תורה, לימוד ע"י רחמים ימשיךבביהמ"ק

 שעליו לו לרמז דניאל בספר קראוולזה
 אז שגם הימין, קץ את ולהחישלהמשיך

 השלישי המקדש בית לבנין מצפיםהיו
 שעבר וכשראו השמים, מן אש שלמקדש
 כה"ג לפני באו נושעו לא ועדיין שנהעוד

 תורה, תלמוד ע"י זאת ימשיךשהוא
 עתה נולהו תני אי ע"אן ח' ,ב.בוכמ"ש
 היו לא ירושלים ויקיריאקבצם,
 ואיך גדול כהן של בעבודתומתבוננים
 היו אלא מלבין, זהורית שלשלשון
 ע"י הדינים בהמתקת היום כלעסוקים
 התורה.לימוד

 שדרכו זי"ע סופר החתם על מובאוכן
 שיעור להגיד יוהכ"פ בליל היהבקדש

 וזה יוהכ"פ, עבודת בהל' התלמידיםלפני
 היו בגבולין שאף הנ"ל בש"סכמבואר
 רצה כן שגם למקדש, זכר כןעושין

 התורה. לימוד ע"י הגאולה אתלהמשיך
 היה שתמיד אמר ת"ר שבשנת ממנווידוע
 וכיון הגאולה שנת זו שנה עלמצפה
 רוצה אינו נושענו לא שעסייןשרואה
 נסתלק, ההיא בשנה ואכן עוד,לחיות
 היה זה ועל אז, נסתלקו צדיקיםוכמה
 של כעבודתו יוהכ"פ בלילי ימיו כלעובד
 לימוד ע"י נפשנו פדות להחישכה"ג

 ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כיהתורה,
 פעולת שעיקר לא ז(, ב, ,מלאכי מפיהויבקשו
 בכניסתו לא ואף הקרבנות, בעבודתהכהן
 נעלה מאוד מדרגה היה אשר ולפניםלפני

 להיות הורשו לא המרכבה חיות שאףעד
 לימוד אלא ההן, רא יומא ,מושלמישם

 דקוב"ה כולנה, על שעולההתורה
 בתורה עצמו וכשמדבק חד,ואורייתא
 יותר מדריגה שזה בהשי"ת, דבוקהריהו
 ולכן הקדשים, קדש לבית מכניסהגדולה
 היום עבודת חובת עליו היה כשלאבלילה
 בתורה. ועוסק יושבהיה

 ק"3( עמ' מ"ג ס"יממס ירח חיים)מסע

 להתמיד צריכים כפור ביום גםלזזך
 הפנאי, מסת כפי התורהבלימוד

 ביל או במונים מאריך שהחזן בשעהאם
 שביום לדעת וצריכים לגברא,גברא
 יתגברו ולכן לשנה, נחשב רגע כזהקדוש
 בדברי תמיד לעסוק התענית חולשתעל

 זי"ע אאמו"ר מב"ק שמעתיתורה,
 זי"ע מגארליץ זה"ק של בקדששדררבו
 סדין על יוהכ"פ בליל לנוח תמידהיה
 כישן, היה ונראה ביהמ"ד לרצפתפרוס

 לדעת נוכחו ואו ידיו, נטל ולא קםובבוקר
 ממלל היה אלא שינה טעם טעםשלא
 לעת גם היה וזה הלילה, כל תורהבדברי
 ראיתי זי"ע אאמו"ר מב"ק וגםזקנותו.
 מטתו על שוכב שהיה אתת בלילהפעם
 בפירוד הקיר על הימנית קדשו ידושם

 כפים, בנשיאת הכהנים כמואצבעותיו
 ידיו נטל ולא שעות כמה משך כךושכב
 הצדיקים של בקדש דרכם היה כךאח"כ,
 יומם תמיד אמת בתורת דבוקיםשהיו
 עבדו ועי"ז רגע, הפסק ללאולילה

 הקץ. אתלהמשיך
 ק"ו( עמ' ס"3 סמיסמס ירח חים)פסע



נט הפרייק ש--  

 מעשיך את אלווח רעהכנר

 ,ן טז, ,קהד מהמדרש תרצד( ,סי, בטוראיתא
 יוצאת הכיפורים יוםשבמוצאי

 בשמחה אכול לך ואומרת ומברזת קולבת
 רצה כבר כי יינך טוב בלב ושתהלחמך

 לבאר ונראה מעשיך. אתהאלקים
 כך מכריזין למה קול הבתמשמעות
 שסיפר מה בהקדם דייקא, יוה"כבמוצאי
 ששמע מה מדוקלא טעבלי מוה"ר הגאוןלי

 מהה"ג ששמע משה, יוסף מוה"רמחמיו
 זקינו מפי ששמע אטינגער, יצחקמוה"ר
 שבהיותו זצ"ל, יעקב ישועות בעלהגאון
 עיירה )שהיתה ביערוסלאב התגורראברך
 הגיע בעיו"כ אחת ופעם מתעדים(,של

 זי"ע מבארדיטשוב לוי קדושת בעלהרה"ק
 לביהכ"נ נכנס נדרי כל יקודםלעיירה,
 וניגש רגליו, ועל ידיו על מהלךכשהוא
 נדרי כל באמירת ופתח העמוד אלמעצמו
 מבין איש היה שלא והגם וביראה,באימה

 מכל הזה, האורח מיהו שידעהמתפללים
 ערב היה קולו כי להתפלל הנידווהומקום
 לאחר מעם, מורם שהוא עליווהכירו
 שיר את לאמר המשיך ערביתתפילת
 תהלים אמר כך ואחר התיבה, לפניהיחוד
 כל רגליו על עומד ונשאר רם,בקול
 להתכנס הקהל כשהתחיל בבוקרהלילה,
 והתפלל עולם אדון באמירת החללביהכ"נ
 בתורה, בעצמו וקרא התיבה, לפנישחרית
 תפילת גם להתפלל המשיך כךואחר
 מסופק היה שהוא אמר והישויע"קמוסף,
 השמים, מן מלאך או אדם בן הוא אםאז

 לפעמים אך למלאך, נדמה וכוחובקולו

 מכל אולי חשב שתק והוא הקהלכשאמרו
 לתפילת בהגיעו אבל אדם, בן הואמקום
 ממש, ארי בשאגת כשהתפללנעילה
 לכל שהיה לתשובה הכבירוהרושם
 רק שזה וגמרו כולם נמנו אזהנאספים,

 תפילת שגמרו אחרי עליון, מלאךיכול
 הישויע"ק החליט יוה"כ במוצאיערבית
 לראות לאכסניא בהליכתו אחריולעקוב
 או להתענות ימשיך אם כעת יעשהמה
 ששמע איך וראה אדם, בני כדרךיאכל

 לו שיתנו ביקש ותיכף מאחריםהבדלה
 מיד רעבה, כי נפשו את להחיותמשהו
 הוא אבל פירות, ומיני מזונות לפניוהגישו
 נתכוין לכך שלא ואמר מהם לטעוםסירב
 הגמ' את ונטל סוכה, מסכת לו שיביאורק

 לנוח הולך שהוא באומרו לחדרוונכנס
 מעשהו מה לראות שרצה הישויע"קמעט,
 שהוא איך וראה החדר לתוך הציץכעת
 עצמו הוא אבל בהתלהבות, ולומדיושב
 ונרדם, מעמד להחזיק יכול היה לאכבר

 השחר האיר שבבר איך ראהוכשנתעורר
 לומד עודנו זי"ע מבארדיטשובוהרה"ק

 את לסיים עומד כבר והואבהתלהבות
 הרה"ק שבנו לוי הקדושת היה זההמסכת,

 כתר לספרו בהקדמה מעיד זי"ע מאיררבי
 שכמה העולם לכל ידוע שזאת ח"א,תורה
 כבוד העמיד אשר תלמידיםאלפים
 חידושי אותם למד אשר שיחיהאאמו"ר
 לבם נתלהבו כן וגם ופוסקים,גפ"ת

 בהדרכה הק' תורתו בשמעם ב"הלעבודתו
 סדר שערך ולאחר עכ"ל, לעבודתוישרה
 נתקנאו ושרפים שמלאכים כזההיום

 דעתיה נח לא כן פי על ואף הק',בעבודתו
 לאחר ורק מלימודו, זה ביום שחיסרעל



 הילוליםפריס

 דעתו, נתקררה סוכה מסכת אתשסיים
 אבתריה. אנן נעניומה

 לכל להזכיר קול הבת באה זיוהוראה
 הכיפורים, יום במוצאייהודי

 להתחיל היית לחמך, בשמחה אכוללך
 דגיגה ד, ט, ,משלי ועדה"כ תורה, ללמודמיד
 כי תדעו ובזאת וגו', בלחמי לחמו לכו א,יד,

 סימן שזהו מעשיך, את האלקים רצהכבר
 סופר החתם וכמו טוב, יו"כ לכםשהיה
 ולא טליא הוי דכד עצמו על שהעידזי"ע
 היה והישיבה, הרבעת עול עליוהיה
 כי לסוכות, יוה"כ בין פזמוניםמחבר
 כל בלי השנה ימות כל בה' דבוקבהיותו
 ולא יוה"כ וכשהגיע ועבודה, מתורהביטול
 ברשפי לבו נתלהב רבב, כל בעצמומצא
 למקום אהבה ומרוב קה שלהבתאש

 לא-ל ותשבחות שירות שפתיותרננה
 מתלהב התפילה לאחר וכשיהודיעליון,

 וחוטף וממהר תורה ללמוד ומשתוקקלבו
 שתפילתו הוא סימן ללמוד, ויושבגמרא

 ה' להיפך, הוא כאשר אבלנתקבלה,

 ושמחים ששים אשר הענין וזהירחם.
 תורה, ושמחת בשמע"צ התורהבשמחת
 הללו הקדושים הימים עבודתשלאחר
 עד בהשי"ת כך כל דבוק יהודינעשה
 הספר ולוקח בעצמו לעצור יכולשאינו
 בשמחה עמה לרקד ומתחיל בידותורה

 שתפלותיו סימן וזהוובהשתוקקות,
 כל. אדון לפני ולרצון לרחמיםנתקבלו

 ג"פ( גלון '6 מגס)ר"מ

 אלץ האבען "זאלסט לאחל נהגווסדיקים
 ובפשטות אויסגיבעטן",גוט'ס

 ע"אן ה' ,ברכות וכמ"ש רוחניות עלהכוונה

 תורה. אלא טובאין
 קט"1( עמ' ח"ג מהמגיס ירח חיים)מסע

 % הסוכות חג1
 .,-,י,,-4,,,,,,,,( -,,,,,,. ,. ,, ",.".,ג,,,,,...,,

 שלחתיתוילד

 ישראל בני ישבו בהם הסוכות דברעל
 מ"ד לחד מצינו מצרים מארץבצאתם

 ועמדו להם. עשו ממש סוכות ע"ב( י.א)סוכה
 בעשיית להם היה צורך מה לבארבזה

 הכבוד. בענני מוקפים שהיו בשעהסוכות

 בכמ"ק, סופר החתם שהביא עפ"מונראה
 משכן גם הקימו המשכן הקמתשבשעת
 שם לעסוק המדרש בית לשם מיוחדואוהל
 להם הקימו ג"כ זה שבאופן ונ"לבתורה,

 כדי ואהל סוכה לעצמו ואחד אחדכל
 התורה ללימוד מיוחדת פינה להםשיהא
 המן אוכלי שהיו אף ועל מפריע,באין

 ושבעים ואהרן משה שלובמחיצתם



מאייזהפרי ה _
 להינצל שבכדי ידעו זאת בכלהזקנים,
 הפסק בלי בתורה לעסוק עליהםמיצה"ר
 בכמ"ק קודש בזרע שכתב וכמוכלל,

 מאימתי במ' מתחלת שבע"פשהתורה
 וכמו בשלום, סתומה במ"מומסתיימת
 כך שפתיו בולם האדם מ' אותשבהברת
 להפסיק שלא היא אדם שלאומנתו
 חולין שיחת שח הוא ואם בטלה,בשיחה

 טומאת וזה הממי"ן שני בין היצר נכנסאז
 עכתד"ק.מצרי"ם

 שבעת תשבו בסכות הכתוב דברוזזך
 ישבו בישראל האזרח כלימים
 הם שאף עליה בני גם לרבות כלבסוכות.
 ועליהם קט, לרגע התורה מן לבטלאסורים
 ישראל בני את הושבתי בסוכות כילדעת

 שרק רצ"ל מצרים, מארץ אותםבהוציאי
 יצאו בתורה ועסקו בסוכות שישבו ידיעל

 עסק ידי על ורק מצרים, ארץמטומאת
 אלקיכם. ה' אני להיות יתכןהתורה

 ולא הזה בחדש זו מצוה זמןולפיכך
 צאתנו מועד ניסןבחדש

 )סי' הטור בזה שהקשה וכמוממצרים,

 וכל המראים הימים שעברו אחרי כיתרכ.הן,
 כל על והתודה לבו כמים שפך ישראלאיש

 לומר כבר שיכול ידמה כן כי הנהעונותיו
 במצות הרמז בא ולזה דשיטנא, בעינאגירא
 כי שיידע בתורה ההתמדה חובת עלסוכה
 ישוב התורה מן יבטל ראם הדבר,בנפשו
 כבתהלה. יצרו ביד ויפוללסורו

 את ולהתחיל לסיים נוהגים זהובקטעם
 תורה, שמחת ביוםהתורה

 בחג כן לעשות מהראוי היהולכאורה
 דאחרי אלא תורתנו. מתן זמןהשבועות

 איש לב והרצון הרחמים ימיעבור
 לקראת וחרדה דאגה מתמלאהישראלי
 ימי להם הולכים זה הנה כיהעתיד,

 הארוכים טבת לילי ובאיםההתעוררות
 לנו יש כי לו מזכירימ ולזה יתחזק,ובמה
 ותעריב שתשכים ידי ועל הקדושה,תורה
 כוחות לכלות תוכל המדרשלבית

 מספר מחדש אז ומתחיליםהטומאה,
 בי התורה, בשמחת ושמחיםבראשית
 את ולקיים להחזיק איך עצהמצאנו

 בימים בלבנו שעלו התשובההרהורי
 מגני. אגוני תורההקדושים,

 תחלה חייב לתורה לזכות בנדיאמנם
 כן לא שאם חטאיו, עללשוב

 ולרשע טזן נ, )תהלים שנאמר מה בגדרהריהו
 אמר וכן חוקי, לספר לך מה אלקיםאמר

 ה' עד ישראל שובה י.ד( )הישעהכתוב

 ששבת אחרי ורק בעונך, כשלת כיאלקיך
 אלא דברים אין דברים, עמכם קחואז

 שייך לא ולכן ל.ח(. פרשה )שמו.ר תורהדברי
 דעד השבועות, בחג שמחתנו זמן כךכל
 ה', ולתורת לנו מה מתעותנו שבנושלא

 כשחזרנו הנוראים ימים אחריאלא
 כיפר הכפורים יום של ועיצומובתשובה
 בתורה לעסוק יכולים אנו אזבעדנו
 בה,ולשמוח

 ג"פ( גלן ו, סיס)ד"ת

 והוא הסוכה, מן פטור המצטערקיי"ל

 יש קלות מצוות הרבה דהנהפלאי
 עליהם לפזר והחיוב ויגיעה בעמלשעולים



 הילוליםפריסב

 קדושה במצוה ודייקא ממונו, חומשעד
 קל, צער המצטער את אף פטרו כזווחביבה
 יסורין תכלית היכן עד טז,( ,ערכיו דמצינואלא
 לו ומזגו בחמין למזוג נתכוונו אפי'וכו'
 סוכה במצות רמזו וע"ז עיי"ש, וכו'בצונן
 אף עצמו את יפטור התורה עול קבלתשע"י

 לא ממטר מחסה שאף כאלו, קליםמיסורים
 של ועולה עליו, תכפר התורה כי לו,יחסר
 שאף עד היסורים כל מעליו תסלקתורה
 ו( ט,, ,משלי וכמ"ש מנוחתו, יפריע לאזבוב

 אתו ישלים אויביו גם איש דרכי ה'ברצות
 ופרעושים יתושים כגון א( נד, ,ב"רובמדרש
 לרב שרא רב ,נו.( סוכה בגמ' ולבןוזבובים,
 משום בסוכה בכילתא למגנא ברדלאאחא
 זבובים או פשפש מהערוך ובגליוןבקי,

 עיי"ש, ס"ד תר"ם בסי' ולהלכהקטנים,
 שלא תזכה תורה עול קבלת שע"ילרמז
 הוא רפאות ואדרבה כלל, צער שום לךיהא

 מרפא, בשרו ולכל לעצמותיך המקוילשריך

 עדה"כ שמחתינו, זמן סוכות הויולכן
 משמחי ישרים ה' פקודי טן יט,,תהלים

 שמחה נכנס תורה עול בקבלת שתיכףלב,
 לעורר התוה"ק טבע שזו האדם,בלב

 בספה"ק, כמבואר האדם בקרבשמחה
 שכינה בתורה שהעוסק הנ"לוכמחז"ל

 שורה השכינה אין ל,ן )שבת אמרו והריעמו,
 דבר מתוך אלא וכו' עצבות מתוךלא

 בתורה שעוסק וע"י מצוה, שלשמחה
 שכינה וממילא בשמחה, שרוי בטבעהנהו
 ולכן מצוה, של השמחה ע"י כנגדושרויה
 הוי תורה, עול קבלת זמן שהיאבסוכות
 שמחתינו.זמן

 קט"ס( עמ' ח"נ סתימגיס ירח חייס)פסע

 רטהיטנוהאללא

 בתשובה וצעקו בכו שבנ"י יוהכ"פאחר
 פוחדים עודם אבללהשי"ת,

 חילוקי ד' מהני חד על עברו שמאודואגים
 גרידא, תשובה עליהם מהת דלאכפרה
 שחייבים חטאים על עברו ח"ו שמאומב"ש
 על אדם, בידי או שמים בידי מיתהעליהם
 עצה לנו נתן ית"ש רחמנותו ברובכן

 והרמז לסוכה, ולהיכנס הבית מןלצאת
 צרכי מסיפוק לגמרי דעתו שיסיחבזה

 עליו המקבל כל הן ג, ,אבות ארז"ל כיהבית,
 ועול מלבות עול ממנו מעבירין תורהעול
 באשר וידאוג האדם יפחד שלא ארץ,דרך

 עליו מוטלין המלך ומסי ביה תלייןטפלי
 לפנות יכול ואיך הב, הב צועקיםשאוה"ע
 הבטיחה לכן התורה, ללימודמחשבתו
 מעבירין תורה עול המקבל שכלתוה"ק
 ארץ, דרך ועול מלביות עולהימנו

 מביתו שיוצא סוכה מצות מורהוזל"ז
 דמהימנותא צילא בסוכהויושב

 להשליך שעליו דעת למען דקוב"ה,צילא
 כל לו יספק שהוא השי"ת עליהבו

 והוא גבוה, משלחן ויזכהומחסוריו
 הבית, טירדות מכל דעתו יפנהכשלעצמו

 והבן. הסובה, מן פטורות נשים כןועל

 ,עייז אמות ד' לכתחילה סוכה שיעורולכן
 למ"ש רומז ציד(, סי' צבי חכםשו.ת

 ד' אלא בעולמו להקב"ה לו אין ד.()ברכות

 סובה במצות ורמז הלכה, שלאמות
 ויקדש אמותיו ד' בתוך האדםשיסתגר



סג הפרייזו

 מאה"ב בו יקויים ואז הלכה, שלהד"א
 בה למחזיקים היא היום עץ יח[ ג,,משל'

 בתורה ועוסק והיושב מאושר,ותומכיה
 עוזרו והקב"ה 1.( ,נרכנת עמושכינה

 דרך ועול מלביות עול מעליושמעבירים
 ירצה, אשר כל לו יתן חלקו מנת וה'ארץ,

 קפ"ס( עמ' מ"6 ס6יכגיס ירח חיש)פסע

 לעצמו ומכין הסוכות חג ימי בבאזקנה
 וכלים סוכה בנויי מפוארתסוכה

 מתבונן דקוב"ה, בצילא בסוכה ויושבנאים
 הלא עצמו אל ואומר הישראליהאיש
 צילא בסוכת להיות יכול אתההיית

 ומפאר בתורה עוסק היית אילודקובה"ו
 לברר בעמקות התוה"ק בעסק שלךד"א
 היה השנה ימות כל אז לאמיתההלבה

 דמהימנותא בצילא להיותבאפשרותך
 להיות אתה צריך ולמה דקוב"ה,צילא
 ואוי לי אוי הסוכות, לימי ומצפהיושב
 מעט וחנני השי"ת לי נתן דהרילנפשי
 ואילו בתוה"ק, בחכמתו להביןבדעת
 מבין הייתי מעט א"ע מייגעהייתי

 היו יכולים השנה ימות וכל בה,ומשתעשע
 של בד"א בישיבתי אצלי כסוכותלהיות
 מה ועל ית', כ"ש משכן שם אשרהלכה
 מפוארים. בכלים זו סוכה אנימפאר

 ת"ו( ג16ן 6'  ~וי)ד"ח

 למ"ד ובפרט סוכה, ישיבת מצותבטעם
 חייבים למה עשו, ממשסוכות

 דהנה נ"ל לזה. זכר לעשות ודור דורבכל
 לאהלה שרומזת כמ"פ מצינו אוהלתיבת
 איש ויעקב בז( כה, ,נראשית ובד"א תורה,של
 שמח יחן לג, ,דירים ובה"א אהלים, יושבתם

 ,נמרבר וכן באהלך, ויששכר בצאתךזבולן
 על טז.( )ברכית דרז"ל ה' נטע כאהלים ווכד.

 של לימודו שעיקר בזה והרמז תורה.אהלי
 בית ישיבת כי מיוחד, באהל יהאאדם
 דבר הבעל ששם התורה, ללימודקשה
 וכמו שונות, והפרעות ביטוליםמזמין
 צחות בדרך לגמר העולם בפיששגור
 שהעיקר דרכי, ידעו לא )בבית(והיי"ם
 שאר בין הלכה של אמות ד' בתוךלשבת

 חיות האדם משיג שם אשרהלומדים
 בביהבנ"ס הלומד כל ולז"א ללמוד,וחשק
 רמה סי, יור"ד ,שו"ע משכח הוא במהרהלא

 ואף בישראל לפנים וזאת מהיר1שלמין,סכ.ב
 שישבו אברכים הרבה הכרתיבדורנו

 משבת או רצופים ימים כמהבביהמ"ד
 היה ובביהמ"ד הביתה, ללכת מבלילשבת
 הדלה, סעודתם אכלו שם דירתםמקום

 ספסלי על שכבו אותם תקפהוכשעייפות
 זה ובאופן שינה, מיעוט לישון מדרשאדבי

 וכל ישראל, גדולי מאורי ונתרבונתגדלו
 נתגדלו כולם הצדיקים ושאראבוה"ק
 תורה. של אהלה מתוךונתעלו

 כי עשו, ממש סוכות מ"ד כוונת שזוונ"ל
 לתוכם שהאירה ה' ענן בתוךאף
 יתירה, בפרישות והתנהגו עילאהקדושה
 כראוי צדיק היה שלא שמי מצינושהרי
 תתקל"ח, רמז תצא לקיט ,עייז הענן מן נדחההיה

 עם בהתערבות הוך שם ע"מ שפן, רענןבזית
 הפרעוז. להם והיה וכדו' משפחתםבני

 מחוץ ממש סוכות להם עשו כן ועלשונות,
 ועל התורה על לשבת יובלו שםלמחנה
 זכו ועי"ז והשקט. בשלוההעבודה
 שדור הרמב"ם כמ"ש עליונות,למדריגות



 הילוליםפריסד

 וזבו תהיה, ולא נהייתה לא כזודעה
 כד"א בעין עין ולראות התורהלקבלת
 לון, ד, )דברים הגדולה אשו את ה'הראך

 זאת והשיגו נבואה, במדריגת היושכולם

 יב.( ,ב"ב רז"ל ועד"ש התורה, חכמתע"י

 תא עגו ,נ"נ ובש"ס והבן, מנביא, עדיףחכם

 ודמו חזיתינהו אזלי מדבר מתי לךאחוי
 למ"ד ואף עי"ש, וכו' דמיבסמיכמאן
 חלק להם אין המדבך דוך וקי:ן קח.,סנהדרין
 בזה שהמכוון בכתבים איתאלעוה"ב,
 עוה"ב, מבחינת במעלה גבוהיםשהם

 זולתך אלקים ראתה לא עיןבבחינת
 באהלי שישבו ע"י זכו זה ולכלוהמ"י,
 נשמע רשע אותו של ומברכותיותורה,
 יעקב. אהליך טובו מה ה( כד,,נמדבר

 הימים שעברו אחר סוכה, מצות עניןיזה
 לא שעדיין ישראל בן ורואההנוראים

 יהב באולתו, שונה וככסיל בתשובהחזר
 לסוכות זכר בסוכה לישב עיטא רחמנאלן

 נשוב אנחנו וגם במדבר, בנ"י שעשוממש
 בתוך ביהמ"ד כותלי בין התורהללימוד
 שלימה, לתשובה נזכה ועי"ז הקהל,עם

 קס"6( עמ' ס"6 ס6'מגיס ירח חים)ספע

 המוציא פרוסת שטובלים העניןוי"ל
 להראות הסוכות, חג בימיבדבש

 היא כך ד( 1, ,אבות שארז"ל הגם כיבזה
 אכן וכו', תאכל במלח פת תורה שלדרכה
 התנא שדקדק ע"ז, העולם מאמרידוע
 מי היינו תורה, של דרכה היא כךלומר

 מי אבל התורה, לימוד אל בדרךשעודנו
 )שם אמרו עליו התורה ללימוד הגיעשכבר

 זוכה לשמה בתורה העוסק כל א,(משגה

 העולם שכל אלא עוד ולא הרבהלדברים
 מלכות לו ונותנת וכו' לו הואכדאי

 הסוכות בחג עליו שמקבל וע"יוממשלה,
 עם חלה לאכול יסתגל תורה שלעולה
 שנה לו שיהא במלח, חריבה פת ולאדבש
 ע"י טובה שנה ח"ו ולא ומתוקהטובה
 קבלת ע"י ורק עונותיו, הממרקיםיסורים
 עי"ז בע"פ, לומר שידע באמת תורהעול
 ולזרעו. לו מצוי' פרנסתותהא

 נראין כוכבים שיהיו בסוכה בעינןלכן
 מהירושלמין, מ"ג תרל"א ס" )ש"עמתוכה

 בינו המבדיל מסך שאיןלהראות
 אז תורה עול ע"ע מקבל שאםלשמים,
 ישגיח שהקב"ה סוכה בבחי' תמידיהיה
 ח"ו יתקיים שלא בתמידיות,עליו

 מהם פני והסתרתי יז( לא, ,דיריםמאה"כ
 רבות רעות ומצאוהו יהיהושעי"ז
 על וקיבל לסוכה שנכנס מכיון כיוצרות,
 יעשה הלכה, של אמות בד' לישבעצמו
 השגחה עליו ותהא נסים, השי"תלו

 את לו ויספק תנועותיו, כל עלתמידית
 יפריע לא זבוב שאפילו עד מחסורוכל

 ימי וכל וצוקה צרה מכל וינצלמנוחתו,
 ,פסחים וכמ"ש ועונג, נחת חיי יהיוחייו
 בחנינא הזהרו ברקיע דמכרזןקיב:(

 הקליפות שאף היינו ע"ש,ובתורתו
 יוכלו לא רעים פגעים מיני וכלושדים
 ,תהלים וכמאב"כ אמותיו, ד' תוךלגשת
 וגו' מימינך ורבבה אלף מצדך יפולצאן

 שבוטח היינו וגו' מחסי ה' אתהכי
 רעה אליך תאונה לא וממילאבהשי"ת,

 שמלאכי וגו' לך יצוה מלאכיו כיוגו'
 כפים על תלך, אשר בכל ישרתוךמעלה



מה הפרייין

 מכה צער אף ממך שימנעו וגו'ישאונך
 שברגל.קטנה

 ק"5( עמ' ח"5 ס6יסמס 'לח סיס)פסע

 שבעת תשבו בסוכות הכתוב לבארוווט
 בשם נחל בערבי עפמ"ש וגו',ימים
 ,שבת הגמ' דברי לבארהאריה"ק

 מכדי לא"
 והתם ממשכן להו ילפינן מלאכותכל

 א"ל הוא במקומו שלא לבנות ע"מסותר

 יחנו ה' פי על דכתיב כיון התםשאני
 בכל כי דמי, במקומו לבנות ע"מכסותר
 ענני בתוך היו במדבר בנ"י שהלכומקום
 בכל וממילא אר"י, בחינת שהםהכבוד
 ונראה אתד"ק, אחד במקום היומסעיהם
 ארץ לבחינת זוכה שיהודי שעי"זלומר
 תורה שלומד ע"י בסוכה בישיבתוישראל
 מן כשיוצא שאף זוכה וכנ"ל,לשמה
 בכל אר"י בחינת עמו הולכתהסוכה
 נא. ,סוטה התוס' למ"ש י"ל וביותרמקום,

 בלי ד"א הולך אינו ת"ח דסתם ת"חן (הבד-ה
 ד"א הולך שאינו כיון וממילא עיי"ש,תורה
 הולכת הילוכו מקום בכל הרי תורהבלא
 אם ולכן והבן. וכנ"ל, הסובה בחינתעמו
 יכול עליו מיושבת יותר דעתו לסוכהחוץ

 ולע"י כוון ס-דן, תיל-ט ,סי' לסוכה חוץללמוד
 הוא שהוא מקום בכל התורהלימוד
 והבן. סוכה,בבחינת

 ימים" שבעת תשבו "בסוכותוז"ש
 היאך ואזיל וקמפרשתמימות,

 לצאת מבלי בסובה ימים ז' להיותיתכן
 כי דרתיכם ידעו למען לז"אמשם,
 בהוציאי בנ"י את הושבתיבסוכות
 בתוך שישבו היינו מצרים, מארץאותם

 וכן שהלכו, מקום בכל הכבודענני
 אר"י בחינת שהיא הסוכה סוכה,במצות
 אם יפנה אשר מקום בכל עמוהולכת
 לימוד עול בסוכה עצמו עלמקבל
התורה.

 ק5"6( עמ' ח"6 ס6יסמס ירס חים)מסע

 לסוכה מבני קדישאכשהאושפיזא
 הישראלי אישורואה

 הוי בעצמו לקיים עליו ומקבל בהשיושב
 מצות בחינת שזה תורה למקוםגולה
 שלא תמי"ד ה' ונחך מברכו, הואסוכה,
 שבשמים אביך ובין בינם הפסק שוםיהא
 וקוב"ה מתוה"ק, דעתך תסיח שלאכיון

 ע"א(, ע"ג רף ח"ג ,זוהר חד וישראלואורייתא

 והרד"ק פרעו"י נפשך בצחצחותוהשביע
 תהיה אז שגם כלומר ובצורת, צמאוןבעת
 בתורת חיותך מקור שכל כיון ומעונגשבע
 תתנהג שאם תורה דברי על דקאי אוה',

 נפשך תשבע אז ממעדניםבצחצחות
 בתענוגים תתפנק אם משא"כ תורהמדברי
 טעם לטעום מבלי צמאה נפשךתהא
 אשר מים וכמוצא רוה כגן והייתתורה,
 למים שנמשלו דב"ת אלו מימיו, יכזבולא

 לתוה"ק. שתזנה היינו ע.אן, ו')תעית
 ק"מ( עמ' ח"3 ס6יסמס יום כייס)ספע

 היינו שבהם ויו"כ ר"ה ימי שעברואחר
 בתשובה וחוזרים ובוכיםמתודים

 ששוב רואים והננו העתיד, עלבקבלה
 האומר בגדר ואנחנו בחטאיםנכשלנו
 מתבוננים ע"ב(, פ-ה )יימא ואשובאחטא
 למסקנא ומגיעים הדבר ושורשביסוד
 אלמלי כי תורה, ביטול עון בסיבתשהכל



 הילוליםפריסו

 אמת תורת ללמוד בלילות נעורהייתי
 ומאחרים לבוא מהמקדימיםולהיות
 פומיה פסיק ולא המדרש מביתלצאת

 כזו. אומללת נשמה הייתי לאמגירסא,
 ,פרשת בתנחומאוז"ש

 אמורי
 לכם ולקחתם

 ט"ו והלא הוא ראשון וכי הראשוןביום
 עוונות. לחשבון ראשון אלאהוא

 שמדקדק היינו דייקא, עוונותלחשבו"ן
 לידי הגיע איך עולם של חשבונוומחשב
 בה' מאמין אחד כל והלאעבירה,
 ותמיד הדין, ויום מהשי"ת ויראותורתו,
 יהא מה בהתבוננו ומתחרט בוכההוא

 לסורו. חוזר תמיד הוא ומדועבסופו,
 ,טיש משה בישמח זקה"ק בזה עוררוכבר
 ג, ,סוטה חז"ל מ"ש שזה וכתב נצבים(פרשת

 בו נכנס אא"כ עבירה עובר אדם איןע-א(
 נאמנה ה' עדות אמנם עיי"ש. שטותרוח

 שלא האדם את ומצלת פתימחכימת
 דעת, הוא שתורה שטות, רוח בויכנס
 הפכיים, שני הם שטות ורוחודעת

 מתורה ריק שהוא איך רואהוכשהאדם
 והממון, התאוות אחר ורודףומצוות
 הבטילה הוא הדבר שסיבת כנ"לומתבונן
 ימיו וכל הצהרים, ושנת הילדיםשיחת

 יזקין כי וגם לבטלה, מבלה הואולילותיו
 תורה רוח מ"מ הימנו בטלותוהתאוות

 גיהנם שערי כל הרי תורה ובלי בו,אין
 לסובה מיד נכנס הוא לזה לפניו,פתוחים
 על ומקבל תורה, למקום גולה הוילקיים
 בכדי הכל ויזניח ב"ב את שיעזובעצמו
 כל רוזה תורה, של לכתרהלזכות

תשוקתו.
 ק"ת( עמ' ח"3 סמיסגיס יזח ת"ס)מסע

 כי להראות הסוכה, אל נכנסים כרבגין
 ממצות הפרידה לנו קשהמאוד

 עזה תשוקה בלבנו נכנס כיסוכה,
 צילא דמהימנותא לצילאלהתקרב
 לפרוש לנו שקשה עד ושכינתי'דקוב"ה
 דפנות את ברק ומנשקים והולכיםמזה,

 והרגשת התשובה גודל מחמתהסוכה
 אאמו"ר מב"ק ושמעתי המצוה.מתיקות
 שנזכר מה ביאור ישן בספר שראהזי"ע

 פעם כי ח"ן, ,שופטים סוכות אנשיבתנ"ך
 למצות נדבק שמאוד אחד צדיקהיה
 קט, לרגע הסוכה מן יצא ולאסוכה

 בשמע"צ גם שם לישאר בדעתווהחליט
 יושב נשאר החורף בימות וגםושמת"ת
 קשה חורף היה שנה ובאותהבסוכה,
 והקור מרובים ושלגים עזותברוחות
 נחוש והוא עצמותיו, לשד ערהקפיאו
 שהיה )בנראה משם לצאת שלאבדעתו

 שנפשו בעצמו שהרגיש כזובמדריגה
 לפתע הסובה(, באור ודבוקהקשורה
 ואותו הסוכה את ונשאה סערה רוחבאה

 שם והניחתו החמים למקומותבתוכה
 בסוכה, יושב נשאר ובך יישוב, מקוםליד
 שקשה להראות הסוכה אל נכנסיםולבן
 להיות זכינו לא ואמנם ממנה, לפרושלנו

 תמיד, בסוכה יושב להיות זובמדריגה
 לנו גם אפשר בתוה"ק עכ"פאבל

 עלינו שקיבלנו מה ולקייםלהתדבק,
 ומינה בגמרא להתדבק ההקפותבשעת
 מס' תמיד שלמדו צדיקים והיו נזהצ,לא

 לקדושת תשוקה בקרבם בערה כיסוכה,
 בהלכותיה, לעסוק עב"פ ורצוהסוכה,

 עפ"ד( עמ' ס"3 שיתגיס ירח חלס)פסע



סו הפרייין

 ליליהארבעה

 לשמה, תורה מילי תלת הני לרמזויש
 במצות ישראל אהבתקדושה,

 שאתרוג בספה"ק דאיתא המינים,ארבעת
 וריח טעמ לו יש וגם תורה, בגי' הכוללעם

 במדרש, כמבואר ומצוות לתורהשמורה
 להגיע נפשו את נער יזכה במה נתןולהורות
 לולב תמרים, כפת לוקחים לזה כך,לידי

 לאביו לבו את לשעבד רצ"ל לב לונוטריקון
 כל לעשות עצמו על שיקבלשבשמים,
 ה' מתורת יעשה ולא השי"ת לשםמעשיו

 עץ וענף בה, להתגדל ועטרה לחפורקרדום
 בני כולנו לכולנו אחד ששורש מורהעבת,
 ויעקב, יצחק אברהם זרע נחנו אחדאיש

 וערבי האחדות, מדת לתקן בזהומקבלים
 סי' טור )עי' המים פני על שגדליםנחל

 באין דפסול התוס' מדעת שם ובר"מתרמ"ז
 וטהרה לקדושה רמז עיי"ש(, המים עלגדל
 תוה"ק ילמוד שלא המקוה, מיבחי'

 בראשית תיהר אאע"ה אצל מצינו ובןבטומאה,

 יכיל לא מסחב דאיהו נש בר דאפילו ק"בןדף
 הוה דמיא ומעיינא וכו' לביתיהלקרבא
 מיד טבילה דצריך ומאן אילנה ההואתחות
 שיקבלו וע"י עיי"ש, וכו' לגביה מלקיןמיין
 אלו בחינות שלש לתקן נפש במסירתע"ע
 האתרוג ולפיכך אתרוג, בחי' לתורהיזכו

 לצורך הם אלה שלש להורות עצמו,בפני
 לאוגדם, חייב המינים ושלשתהאתרוג,
 הנ"ל מדות שיתקן האחדות בחי' עלמורה
 יוכל אז שרק ישראל כלל בתוך עצמוויקשר
 החיים, עץ פרי לתורהלזכות

 ק"3( עמ' ח"3 ס"ימגיס ירח חיים)פסע

 המינים ארבעת לקחת השי"ת ציותלזה
 וכדברי אברים ארבעהכנגד
 ,ברכות ועד"ש הלב, כעד אתרוגהמדרש,

 רומז י(.ן, ,שם תבונה יהגה לבך מבין, לבסא.1
 פטפוטי ולחוץ מהשפה ח"ו ללמודשלא
 הגיוניו כל שישית אלא הלב, עיון בלימילי

 את ימלאו תורה והרהורי התורה,בלימוד
 להבין בינה בלבנו ותן וכבקשתינו לבו,כל

 וכו',ולהשכיל

 של לשדרה דומה לולב שלהשדרה
 כא.ן ,מגילה דאיתא ע"דאדם,

 תורה למידין היו לא ר"ג ועד משהמימות
 לעולם חולי ירד ר"ג משמת מעומד,אלא
 דקיי"ל כמו ולזה מיושב, תורה למידיןוהיו

 ס" ,שו"ע ישר להיות צריך הלולבששדרת
 בלימודו אדם של השדרה כן ס"טן,תרמ.ה
 בעמידה, שילמוד דהיינו ישר שיהיהצריך
 היינו ואמריעי הדורות משנחלשואמנם
 הרבה משך ולומדים יושבים ואעפ"כרבנן,
 בזה הוי הגמרא, על רכונים רצופותשעות
 וע"ז כנ"ל, כפרה חילוקי ארבעה עלכפרה
 תחוס שלא לולב, במצות ההוראהבאה
 כל רכון תשב או תעמוד אלא גופך,על
 תוה"ק. ללימוד אבריך כל את ותכניעהיום

 ת,( ,נרכות למ"ש רומז לעין, דומהוההדס

 וכמו עדך, יישירועפעפיך
 שעל בתורתך, עינינו והארשמבקשים

 תוה"ק, ע"י עיניו את ולהאיר לקדשהאדם
 תו( ,עירובין דאיתא ע"ד לפה דומהוערבה

 דהוה תלמידא לההוא אשכחתי'ברוריא
 לא לי' אמרה בי' בטשה בלחישא גריסקא
 אל למוצאיהם הם חיים כי וכו' כתובכך



 הילוליםפריסח

 בפה, למוציאיהם אלא למוצאיהםתקרי
 בתוך הערבה את ג"כ מצרפיםולכן

 תורה ילמוד שלא להורותהמינים
 קול להרים רק עין, ובמבט גרידאבמחשבה
 חי, א-ל אל ירננו שפתי ע"ד בפה,בלימודו

 שוכח הוא במהרה שח"ו בלחישהולא
 סכ"ב(, רמ"ו ס" יוריד)שו"ע

 אלא הוא ראשון וכי המדרש דברוזה
 בר שאז היינו עונות, לחשבוןראשון

 ומתבונן בנפשו, חשבון עושהישראל
 ארבעה של חשבון וגמרו מנושרז"ל
 לא הרי עוונות אותן ועל בפרה,חילוקי
 ע"י בפרתן כי ויוה"כ, תשובההועילו
 לא מעוות זה והרי ב"ד, מיתת אויסורים
 ביום לכם ולקחתם ולכן לתקן,יוכל

 השדרה לקשר וגו' הדר עץ פריהראשון
 ולתוה"ק השי"ת אל והפה העיניםהלב

 המדרש, מדברי וכנ"ל התורה עולבקבלת
 חילוקי הד' של החשבון כל בטלוממילא
 ראשון וז"ש התוה"ק, ע"י יתכפרו כיכפרה
 גם נתקן שאז היינו עוונות,לחשבון
 והבן, כפרה, חילוקי ארבעה שלהחשבון

 רש"י ועד"ש ה"א, לפני ושמתתםילז"א
 שנתכפך ד13י אררבהן ברה כ.)מנחות

 עוד ידאוג שלא בזה ואמה"כ שמח,חטאו
 העוונות, בגלל לקראתו הצפוי' מדה"דמן

 ללמוד לתוה"ק אבריו את שיכניע ע"יכי
 תכופר. וחטאתו עונו סר ולילה,יומם

 קס"ו( עמ' ח"6 ס6יסגיס ילח סייס)מסע

 הראשון, ביום לכם ולקחתםבתוה"ק
 לחשבון ראשוןובמדרש

 בזרע וכתב אתרוג, זה הדר עץ פריעוונות,
 יש וגם תורה, בגי' הכולל עם אתרוגקודש
 ומצוות לתורה שרומז וריח טעםבו

 תורה שבלי היינו ובפייט, במדרשכמבואר
 נוטריקון לולב, זה תמרים וכפת מצוות.אין
 וכן להשי"ת, לבו את שישעבד לב,לו

 אלא לו אין תמר מוז ל'1 פריתו ,ייקעאמרו
 אחד לב אלא להם אין ישראל אף אחדלב

 אלו עבת עץ וענף שבשמים.לאביהם
 בפייט, במבואר לעינים שדומיםהדסים
 וערבי בתורה. יביטו לנכח שעיניךלהורות
 ששפתיו הפה, לשפתי דומים הםנחל
 ישמרו כהן שפת"י כי תורה, בדבריידברו
 1(, ב, )מלאכי מפיהו יבקשו ותורהדעת

 כד, )משלי נכוחים דברים משיב ישקשפתי"ם

 מודה הנני להשי"ת, בכך וכראיםכון.
 התורה מן ימי כל שבטלתי עלומתחרט
 על מקבל ואני מכל, ריק נהייתי כןומחמת
 באמת ללמוד והלאה מהיוםעצמי

 ולא להיזהר, כדי בתורה עינילהשקיע
 עיניכם, ואחרי לבבכם אחריתתורו
 בהרהור ולא לבי, הגיוני כל יהיוובתורה
 ולשעבד שפתים, במוצא גם אלאגרידא
 רמז זרע, בגי' וערבה להשי"ת, אברייכל

 זה בדרך ולתנכם הבנים, על גםלהשגיח
 התורה, לימוד הוא הכל שעיקרשידעו
 שיהיו לבניך ושננתם מצות יקייםובכך
 ובמדרש בפיהם, מחודדים תורהדברי
 ונראה ללב, דומה שהאתרוג עודמבואר
 הלב כמד בשמאל האתרוג נוטליםשלכן

 בימין, לוקח המינים ושארשבשמאל
 ולא שלם בלב עצמו על שמקבללהראות

 להשי"ת אבריו כל לקדש ולחוץ השפהמן
 מהאריז"ל איתא ולכן בתורה.לקשרם



סט הפרייין

 להראות הסוכה, בתוך 11 מצוהלקיים
 כל מנגד ומשליך נדוד מרחיקשהוא
 לכת בהצנע תורה וילמוד עוה"ז,תענוגי
 להשיג נוכל ועי"ז השי"ת, זולת רואהבאין

 לטובה, עלינו הבאה בשנהשלימות
 קס"6( עמ' ח"3 ס6יסגיס 'רה חייס)מסע

 שאתרוג המינים, ארבעת במצות הרמזזה
 תורה על מורה וריח טעם בהשיש
 ל,ן, פרשה )ייקש במדרש כמבוארומצוות

 על מורים עבת עץ וענף תמרים כפתואילו
 תורה בלי מצוות על או מצוות ללאתורה
 המדרש דלדעת בזה, מחולקים דיעותשיש
 וטעם טובים מעשים על מורה ריחהנ"ל
 ,שחרית הפייטן לדעת ואילו תורה, עלמורה
 בהיפוך, היא קרושה( תעלה לך ולכן רסוכות א'ליום

 בלי האחד על מורה דתרוייהו אליבאוענ"פ
 מישראל אדם שחייב נתן ולהורותהשני.
 לא זה בלי דזה במעשים, וגם בתורהלעסוק
 טעם או טעם בלי ריח בו שיש דמייתכן,

 ולהיות הכל את לאבד סופו ריחבלי
 ריח. ולא טעם לא בה שאין זוכערבה

 ימין ביד וערבה הדס שלולב קיי"לולזה
 כולהו ולא שמאל בידואתרוג

 לרמז סק.ג(. תרפא סי' מגא ,עי' יראבחדא
 בחדא עבת עץ ענף או תמריםשכפת
 בה שיש דבזה ערבה, עם מחתינהומחתא
 שום בה אין לבד ריח או לבדטעם

 הנופל יפול דבר של בסופו כימעליותא,
 כן אם אלא יצרו נגד תקומה לו יהאולא

 שממד זה וכאתרוג יחד גם השניםטובים
 ומצוות. תורה וריח, טעם בושיש

 ג"פ( גחן ו' בגס)ד"ת

 שהיא התוה"ק על רומז תמרים,כפת
 צופים, ומפת מדבשמתוקה

 וכפי התענוג, עבור אדם ילמוד לאואעפ"כ
 תלמידי הקדושים רבותינו לנושהורו

 עריבות מחמת הלומד שגםהבעש"ט
 ולזה לשמה, שלא לומד בגדר הויהתוה"ק
 את ה"א נא והערב הברכה בנוסחתיקנו

 נהיה כן ולמרות וכו', בפינו תורתךדברי
 מאה"ב ובזי"ל והבן. לשמה, תורתךלומדי
 רב ומפז מזהב הנחמדים יב( יא, יט,,תדליח

 גם אבל צופים, ונופת מדבשומתוקים
 שלא שנזהרתי היינו בהם, נזהרעבדך
 כי התוה"ק, וחמדת עריבות בשבילללמוד
 קדשנו אשר השי"ת מצות לקייםאם

 וכך תורה. בדברי לעסוק וצונובמצותיו
 ללא אמת, צדיקי של לימודם אופןהיה
 מצות לקיים רק עצמית הנאהשום

 על זי"ע מצאנז זקה"ק שסיפר וכמוהשי"ת,
 עומד שהיה זי"ע, הפלאה בעלהגה"ק
 במשך ומחורדים עמוקים פלפוליםודורש
 היו השומעים וכל רצופות, שעותכמה

 חידוד מרוב ממקומותיהםניתרים
 הזמן כל זע ולא נע לא והואהדברים,
 בכפות הרמז וזה קטנה, באצבעאפילו
 היינו לולב, נוטריקון לולב, שנקראתמרים
 תמרים, כדבש אמריה שנעימיםשאף

 מצותו לקיים השי"ת אל מיוחד לבואעפ"כ
 כלל, עצמו הנאת לשםולא

 קס"ח( עמ' ס"6 ס6יסמס 'רה חייס)מסע

 המינים, ארבעת מצות בטעםנ"ל
 אם ואף מעשיו, את יסתירשהאדם

 לולב אתרוג בחי' ומצוות תורה בידויש
 יתראה חוץ וכלפי מעשיו, את יצניעוהדס



 הילוליםפריע

 נ"נ )בס וכמ"ש וריח, טעם בה שאיןכערבה

 במסכתא מילייהו דמשני רבנן דעבידיעצ(
 פלוני מסכת בידך יש אותו שואליםשאם
 לו היא שסדורה אע"ג בגירסאסדורה
 עיי"ש. לאויאמר

 רס"ב( עמ' ס"3 ס~יסגיס ירח סייס)שפע

 השואנה 3יתשמחת

 שהיו השואבה בית בשמחת הרמזי"ל
 זו אורה בי ואבוקות, נרותמדליקין

 בשמן הדליקו וגם ע"ב(, ט"ו )מגילהתורה
 יששכר בבני זקה"ק כמ"ש לחכמההרומז
 ,פ"ח ברמב"ם ומבואר ב,(, אות ב' מאמר)נפלו
 עמי אותה עושין היו שלא הי"ד( לולבמהל'
 חכמי גדולי אלא שירצה מי ונלהארץ
 היתה מיוחדת זו ששמחה וכו',ישראל
 בשמחת שמחו אשר התורהלחכמי
 בידיהם כהונה מפרחי ילדים וכןהתורה,
 לוכד וספל ספל לכל מטילין שהן שמןכדי

 ללימוד הילדים את גם חינכו כי ע"א(,מא
 שאינה בירושלים חצר היה ולאהתורה,
 שכולם ,שם(, השואבה בית מאורמאירה
 בשמחה, תורה ללמוד עצמם עלקבלו

 לא השואבה בית שמחת ראה שלאומי
 היתה כי לב(, ,שם מימיו שמחהראה

 ישרים ה' בפקודי מצוה שלשמחה
 בשעת השמחה היה ולכן לב.משמחי
 למים נמשלו תורה שדברי המים,ניסוך
 בחרטה לבם כ13יני ו7~13כ1 ע"אן, ו',תענית
 כן ועל אמת, תורת ללמוד גמורהוקבלה
 בשמחת לשמוח נוהגים הסוכות חגאחרי
 עם שמקיפים ההקפות ברקידתהתורה

 שרויים נהיה שמעתה להראותהס"ת,
 עוד לבכות נצטרך ולא תמידבשמחה
 מקבלים שאנחם כיון סליחות,באמירת

 מן אותנו שתשמור התורה עולע"ע
החטא.

 השואבה בית שמחת היה נרובגין
 מת"ת ,פ"1 הרמב"ם ועד"שבלילה,

 שנאמר בלילה אלא תורה של רנה איןהי"ג(
 1( ו, )ונרים כתיב וקרא בלילה, רוניקומי

 הקדים ובקומך, ובשכבך וגו' בםודברת
 התנא גם ולזה הלימוד. עיקר שאזשכיבה
 את קורין מאימתי תחלה בערביןפתח
 כוונת שזה ואולי ע.א( נ' ,גרנות בערביןשמע
 דכתיב קאי אקרא תנא שם הגמ'תי'

 העבודה עיקר וזה ודו"ק. ובקומךבשכבך
 מבחינת היפוך יאיר, כיום לילהשיהא
 עיקר שבלילה יתהלבו בחשכהרשעים

 שמקבל וע"י רח"ל, הטומאההתגברות
 איש כשאין בלילה התורה לימוד עולעליו
 יתדבק אלא לעיתו שינה יתן ולארואה,

 כלל ידע ולא עייפות ירגיש ולאבתוה"ק,
 בחטא. ייכשל לא בכן יום, פנהכי

 קס"6( עמ' ח"3 ס6יסגיס 'רח סיס)ספע

 ערניתון3ן

 מדת חסד בחי' הוא שיום בספה"קאיתא
 ולזה מדה"ד, בחי' ולילההרחמים

 חשוכא ומהפך בלילה ניעורכשהאדם
 ולזה לרחמים. מדה"ד להפך זוכהלנהורא
 שולטת שמדה"ד אדם לבן לוכשנראה
 שזקוק או ביתו בתוך חולה לו שישעליו,



 אע הפריייז

 נפלאה סגולה יש אחרת, ישועהלאיזה
 כמו מדה כעד ומדה בלילה, תורהללמוד
 השי"ת יעזרהו ליום הלילה מהפךשהוא
 שנעורים הענין וזה לרחמים. מדה"דלהפך
 תורה, משנה ולומדים רבה הושענאבליל
 בלילה מקרא ללמוד שאין מאריה"קוידוע
 וזקה"ק מדה"ד, בחי' אש מדתשהוא
 לזה סמוכין הביא ק.ב[ :סימן צדק אבניבשו"ת
 יום בהו"ר אך עיי"ש, המדרשמדברי
 ח"ו שמא מתייראים הפיתקאיןמסירת
 בלילה נעורים כן על הדין, במדתנתחייבו
 מקרא בו ולומדים לאורה הלילה אתלהפך
 לקרוע לרחמים מדהיד יתהפך ובזהכביום,
 לטובה. להופנו דיננו גזררוע

 ליל, בעוד סליחות אומרים טעמאוכמהאי
 נרות להדליק נוהגים ביוה"כוגם

 יום, שכולו הקדמן? יום ונקראארוכות
 נהג זי"ע מזידיטשויב מהרי"אוהרה"ק
 שאז טאג, גיטן א יוה"כ: בליללאחל
 דלעתיד מעין והוא הדינים, כלנמתקים
 ארוך. שכולויום

 ס'( ג14ן ג' סגם)ד"ת

 את לוקחים רבה הושענא ביוםלכן
 בכך ומראים לפה, הדומההערבה

 שהיא היות שבכולם, החשובהשהיא
 איזהו קיד.1 ,שבת וארז"ל בפה, ללימודרומזת
 מקום בבל הלכה אותו ששואלין כלת"ח

 בעל התורה כל את שזוכר היינוואומרה,
 יו"ד הט"ז וכמ"ש הנרצה, תכלית שזוהיפה
 ולכן ודו"ק, א' ס"ק מ"ז ובאו"ח ה' ס"קא'

 והבן, הערבה, שהעיקרמראים
 קס"ט( עמ' ח"כ ס6יסמס ירח סייס)פסע

 שלערבה האמת חכמי בספריאיתא
 פנימי. לענין והוא עלין, י"זצ"ל
 ואין טו"ב, גימ' יץ דבנה י"לובפשטות

 זו ערבה שלוקחים תורה, אלאטוב
 לי אוי לנפשו הארם ואומרומתוודים,

 קודם נבראתי, שלא לי וטוב הדיןמיום

 התורה בל לומדת נשמתי היתהשנולדתי
 קיוו ראשי, עלי נרו בהלו אמי במעיכולה
 אגדל ובכשרונותי העולם לזהשאצא
 הריעותי ולבסוף לאיש, ואהי'בתוה"ק

 תורה ללא ריקם ריקם ואתיא מעשיאת
 בה שאין זו ערבה וכדמיון מצוה,וללא
 הטעם י"ל ובזה ריח. ולא טעםלא

 מנהג והוא בהו"ר הערבהשחובטין
 שמע"צ יום קרב דכבר להורותנביאים,
 שקשה א' יום עלי עצרו השי"תשאומר

 דבר לפעול יכולתי ואני פרידתכם,עלי
 שאעסוק ע"י מאתנו הקב"ה ייפרדשלא
 ללמוד יכול איני ולבסוף הלכה, שלבד"א
 ולכן מע"ס, בי ואין תורה בי אין דהאכלל
 זו שלא להורות עלין, בטו"ב בערבההובס
 טעם בלי במדבר כערבה שנותרתיבלבד
 אני חבוט אלא בלשהי, ומתיקותוריח
 ובלא טו"ב בלא ושרוי עלין, ללאלגמרי
 בעוה"ר.תורה

 מ"1( גלן 6' אגס)י"ס

 המלר דדוד אושפיוא יום הו"רולכן
 בנשף קדמתי אמר אשרע"ה
 וגו' אקום לילה חצות וגו'ואשועה

 בשינה לילה חצות עליו עבר לאומעולם
 גם מקבלים זה גדול וביום ז"ל,כמאמרם

 יומם בה לעסוק תורה עול ע"עבנ"י
 ואומרים הלילה כל וניעוריםולילה



 הילוליםפריקב

 ואל טוב, וקח עון תשא כללהשי"ת
 במדרש ואיתא מלפניך.תשליכנו
 בלילה בתורה עוסק המלך דודדכשהיה
 דוד אם ואמרו תורה חביריו שומעיםוהיו
 )שוח"ט עאכו"כ אנו בתורה עוסקהמלך

 יראיך וזש"ה פ"א(, ברכותוירושלמי
 שבכל גרם ובתורתו וישמחו,יראוני
 בלילה, בתורה עוסקים היוירושלים
 התוה"ק והיינו בה ילין צדקוזשה"כ
 והולכים סובבים וע"ז וצדק, אמתתורת
 תשליכנו אל הק' בימים בנ"י תפילותכל

 בינה בלבנו ותן וכו' קדשך ורוחמלפניך
 הק' הימים שעברו ואחר וכו',להבין
 את והסיר השי"ת אל מעט שבוהאדם
 יותר מרגיש מעצמו הזוהמאמעטה

 בתוה"ק. ודבקותהתקשרות
 ב"ו( ג~יון 6' סגם)י"מ

 מהוראחטרוה

 על בריתך. למען אמתך, למעןהושענא
 )משלי הכתוב שאמר מהפי

 עסק דעיקר תמכור, ואל קנה אמת כג(בג,
 לשמור וללמד ללמוד לזכות הואהתורה
 שמעתתא ולאסוקי אמת בדרךולעשות
 לשמה, בלימוד והוא דהלכתאאליבא
 כבוד או ממון עבור כשלומדהולא

 שאמר וזה בה. לחפור קרדוםלעשותה
 דרך על תורה שתלמוד קנה, אמתהכתוב
 שלא מאד הזהר תמכור, ואל אךהאמת,
 וכבור. כסף בצע תאות עבורתמכרנה
 לאמיתה התורה להשיג אפשר שאיוידוע
 אם גדול, למדן והוא בה משתדלאפילו

 ועל עליון, ובדעת ברי"ק בנטירת פגםח"ו
 לזכות יוכל ולא הדעת ממנו ניטלת זהידי

 חטא תיקן לא בשעדיין תורה שללכתרה
 קב"ה סי' דפרקא באגרא זקה.ק ,ינמ.שהברית

 נוטריקון ובראשית באריכות(, דבה"קעיי"ש
 א( א, נראשית )ישי חז"ל ואמרו אש,ברית

 והבן. ראשית שנקראת התורהבשביל
 אמתך, למען הושענא שאומריםוזה

 אך כיאות, האמת דרך על ללמודשנזכה
 בריתך, למען גם מתפללים אנו זהעל

 הושענא. הברי"ק לנטורשנוכל
 ק"3( ג14ן '"5 סגם)ד"ס

 לימודך, למען כבודך, למעןהושענא
 שירדה הזה השפלדבדור

 הסופרים וחכמת התוה"ק וקרןכבוד
 בתלמוד שיתיגע מי שאין וכמעטתסרח,
 קמאי, בדרי שהיה כפי ולילה יומםתורה
 לא שעדיין דמיעוטא מיעוטא אתואפילו
 מיד בתורה ועוסק הזמן מפגעינפגע

 לבטלו היצה"ר כוחות עליוסובבים
 לבטל אותו ומשדליםבמזימותיהם,

 כבוד למען לפעול עליו שהרימלימודו
 מבקשים אנו זה ועל וכדו'. המחוללשמים

 מחולל יהיה לבל כבודך למעןהושענא
 תורתך ללמוד שנוכל למודך, ולמעןובזוי.
 )סם( והבן, היצה"ר, של מניעותיוללא

 מצינו שעשועות. הוגיהושענא
 נקראים תורהשפלפולי

 יש מעטים ובעוה"ר דמלכא,שעשועין
 אליבא שמעתתא לאסוקי שיודעיםהיום

 מפלפלים עכ"פ אבלדהלכתא,
 מבקשים ולזה תורה. בדבריומשתעשעים



ע3 הפרייין

 אף שעשועו"ת הוג"י הושענאבזכותם
 וחידות"ם בעלמא, הוגים רקשהם

 משתעשעים רק שהםמשתעשעו"ת
 לפי לברר יודעים שאין אףבדב"ת
האמת.

 כט"ו( עמ' ח"3 ס5'תמס יזח טייס)תטע

 סיימנו להעצימה. פרחיםהושענא
 כנגד שהיא חמישיתהקפה

 שפתי כי ב'1 )מלאכי ביה דכתיב הכהןאהרן
 ולזה מפיהו, יבקשו ותורה דעת ישמרוכהן

 לבני דעת שיחון מהשי"ת עכשיומבקשים
 לחדש שיובלו הישיבה וצעיריתורה

 חידודים דברי ולומר נכוניםחידושים
 שזה דבריהם על לומר שיוכלואמיתיים,
 להעצימה, פרחי"ם וזה ופרח.כפתור
 בתורתך. ופרחים ציצים לעשותשיוכלו

 רט"1( עמ' ח"כ ס5יסגיס ירח פיס)שפע

 ג בראשית עצרת/שבתשמיני
 .,,,,14,4 _,4,,יי"_.,",4, ,,,,.,,י,.,_. .,,, "," .,ג,

 לכס תהי'עטרת

 ז'ן אות הרגל )שמחת פנים בייטב זקה"קכתב

 עצרת השמיני ביום הכתובלפרש
 חציו לחלקהו היא יו"ט דמצות לכם,תהיה
 מנהג בשמע"צ אבל לכם, וחציולה'

 ובהקפות בתפלה להאריךצדיקים
 ורמיזא ושתיה, אכילה של זמןומאחרים
 עצור שיהא לכם תהיה עצרתבאורייתא

 הצדיקים קיימו כך ואכן עיי"ש. לכםבחי'
 בשירות היום כל שעסקובעצמם

 שלא וכמעט להשי"ת בדביקותותשבחות
 הנה כי עוד להוסיף ויש לפיהם, אוכלבא
 יום עוד עמי עצרו אומר הקב"ה זהביום
 מזיו שנהנים שבעים גופא ומהאאחד

 שמן לכם, תהיה עצרת וזההשכינה.
 תקבלו השי"ת עם עוצרים שאתםהעצרת

 לכם בחי' עצור יהא וממילא הלבם,בחינת
 ואז ושתייה, לאכילה תצטרכושלא

 עול עליו לקבל רמז הס"ת, עםמקיפים
 וכידוע בתורה יהא שלו שהחיותתורה

 רוחניי, מזון היא שהתורהמאריה"ק
 תענוגו שכל באופן אמת בתורתויתדבק
 בעל הגה"ק וכמ"ש ממנה, יהאבעוה"ז
 כמו וו סג, )תהלים הכתוב לפרש קדושיםדעת
 יהלל רננות ושפתי נפשי תשבע ויאזןחלב
 יהלל רננות שפתי אשר שבשעה היינופי
 ומזה ודשן, חלב כמו מזה נפשי תשבעפי,

 שחרית פת חובת ידי יוצאים אםנסתפק
 לימוד ע"י שכן ומכל תהלים, אמירתע"י

התורה,

 נצטוינו שלא טעם לומר נראהובהנ"ל
 מועד הפסח בחג בסוכהלישב

 ,סי' הטור בזה שעמד ממצרים,צאתנו



 הילוליםפריקד

 בסוכה הישיבה שע"י מכיון אלאתרמהן.
 של רנה אין והרי תורה, עול לקבלתזוכים
 היגן, פ"י ת.ת הל' )המבש בלילה אלאתורה

 הסוכות בחג סוכה ישיבת מצות כןעל
 לילי תמנו לא כי ה' בחסדי באיםשאחריה
 של לבתרה לזכות ונוכל הארוכיםחורף
 הלילות שאז הפסח חג אחר משא"בתורה,

 התורה בחכמי מצינו זה ומטעםמתקצרים,
 המנחה פלג אחר ערבית להתפללשמיהרו

 ט"ו )עי' אשכנז חכמי נהגו וכן דן, כ"ז ברכות,עי'

 התפלה שאחר מהרוה.ד,, סק"נ רל.הסי'
 הלילה כל משך ברציפות ללמודהתיישבו
 השחר באור הבחינו ולא בתוה"קונתעמקו
 גדול, היום היה שבבר עד ועולהשבוקע
 שאור צדיקים אצל זאת שראינווכמו

 מפני אור גולל בבחי' אצלם היההתורה
 אור. מפני וחושךחושך

 שמחת שאחר צדיקים מפיושביוצקני
 ארוך המועד חול ישתורה

 כשעוזרהו וזה הפסח, חג עדשנמשך
 כיום ולילה לשמה תורה ללמודהשי"ת
 חול בחי' מאיר ועי"ז התורה, באוריאיר

 מן ולהבדיל החורף, ימות לתוךהמועד
 ותאוות, מטומאה חיותם שכלהתועים
 חשיבות בלילות נפרד יבקשולתאוה
 ע"בן י"ח ,ברכות ארז"ל ועליהםוטמאות,

 שמת דכמו מתים, קרויים בחייהםרשעים
 הרשעים כך וצלמות חושך במקוםנקבר

 בחשוכא ושרויים יתהלכוןבחשיכה
 קכ"א )שבת ובמ"ש לקבר, שנמשלתבטומאה

 יש ובזה וכו', הקבר פתיחת מאומתיע.אן
 נפש לכל השוה ודבר קטנהמדריגה
 יזכיר הנר את מכבה שהואשבשעה

 ולא חושך הוא אשר יום שיבואלעצמו
 ובגמ' בקבר, ולמחר כאן הוא והיוםאור,
 דרב ברתיה ליה אמרה ע.א[ ס.הועירזבין
 פורתא מינם מר בעי לא חסדא לרבחסדא
 וקטיני דאריכי יומי אתו השתא ליהאמרה
 תיכף זאת וכשנזכר עיי"ש, טובאונינום
 לתוה"ק לחזור וממהר ממקומו ניתרהוא
 שעיניו זמן וכל מגירסא, פומיה פסיקולא
 ועי"ז תורה, מדברי יפסוק לא רואותעדיין
 קרויים במיתתם צדיקים לבחינתיזכה
 בקבר, דובבות יהיו ששפתותיוהיים
 ויוכל הדיבור כח לו יהא כשלעצמושהגוף
 תורה.ללמוד

 ג'( גלון ג' הגס)ד"ת

 תורהשטחת

 התורה, את מתחילים תרהבשמחת
 לעלות נהג זי"ע מצאנז)וזקה"ק

 באמירת המבואר שלפי בראשית,לחתן
 לתלמידי נועדה תורה חתן עלייתהרשות
 ד' או הש"ס את שסיימו אלו כגוןחכמים

 חתן ועליית החג, לבבוד שו"עחלקי
 תורה, מחזיקי הנדיבים עבור היאבראשית
 מהלומדים עצמו החזיק לא קרשוובענוות
 כדי וזאת דאורייתא(, תמכין מבעה"באלא
 זה הנה בהתבוננו האדם יתייאששלא

 בחלום ועברו הקדושים הימיםנסתיימו
 כליתי כחי ותהו ולהבל יגעתי ולריקיעוף
 בתשובה, חזרתי ולא מאומה השגתי לאכי
 בכך ומורים התורה את מתחיליםלכן

 שי' אמרו והלא בתורה, לעסוק עליושיקבל
 עולה בתורת העוסק כל ע"א( ק.ימנחות



עה הפריחז

 ילמוד אם כן וכמו עולה, הקריבכאילו
 יוה"כ בחי' ימשיך יומא במס' לשמהתורה

 של יו"ט בחי' ימשיך ר"ה מס'ובלימוד
 בחי' ימשיך סוכה מס' ובלימוד השנהראש
 ושמש במאור איתא זה וכעין הסוכות.חג

 העץ( תחת והעורנו ד"ה דסוכות א' יום)רמזי

 בפסח להמשיך בידו יכולת יששהצדיקים
 של האור וכן הסוכות חג של האורותגם
 בזה ויישב יחודיו, ע"י הסוכות בחגפסח

 סתירת בדבר י"א בר"ה התוס'קושיית
 המלאכים ביאת זמן על חז"למאמרי
 עייש"ה.לאברהם

 תורה שמחת חג עישית טעמאומהאי
 דאחר הקדושים, הימיםבגמר

 שבנו לא שעדיין ורואים ימה"קשעברו
 שבעל בתקוה מתחזקים הננומתעותינו,
 התוה"ק, מחכמת ניצוץ לנו יתןהרחמים

 קדושת שוב להמשיך נוכל חכמה בחי'וע"י
 כי בעיגול, ומקיפים רוקדים ולכןהזמנים.
 אין עיגול אבל וקץ סוף לה יש מרובעדבר
 התורה לימוד שע"י בזה והרמז סוף,לה

 לאורות תמיד לזכות אפשרהקדושה
 וסיום, סוף להם יהא ולא הקדושיםהימים
 עצמו על מקבל מישראל אחד כלואו

 יבטל ולא יצה"ר נגר כוחותיו בכלשיתגבר
 התורה.מלימוד

 6'( גחן ס' מגס)ד"ת

 זכינו בהם הסוכות חג ימי אחרילזה
 אנו בהם, ולכוון החג מצוותלקיים

 תורה שמחת ביום כך אחרשמחים
 נצח ודידן תקוה, אפס לא כיכשרואים

 עלינו שעמדו והמקטריגים הרשעיםנגד

 וקורים התורה, את מאתנו לבטלורצו
 כי אף שעל לרמז משה מיתת פרשתאז

 ועדיין לי' אנו זאת בכל מת, רבינומשה
 מוכנים ואנו יהדות, של נקודה בנונשאר
 כבוד למען עצמינו להקריב רגעבכל
 הס"ת את מוציאים ולזה יתברך.שמו

 שישו ומרננים עמם ושמחיםורוקדים
 אחד וכל וכו', התורה בשמחתושמחו
 הנסיונות, ובכובד הדור במצב אזמתבונן
 לימוד על נפשו למסור עצמו עלומקבל
 האש בכבשן אותי יפילו אם אףהתורה,

 ומתחילים וחוזרים התורה, מן אסורלא
 הושענא בליל וכן ברא, מבראשיתאז
 לרמז תורה, משנה בספר קוריםרבה
 בתורה לעסוק עצמינו על מקבליםשאנו
 ובהם ימינו ואורך חיינו הם כיתמיד,
 ולילה. יומםנהגה

 המקומות ברוב תורה ישראלימנהג
 אחרי תורה שמחתשביום

 הכתב עם התורה את מגביהיםהקריאה

 יודע שאני דאף בזה הרמז חוץ.כלפי
 ממני פניה חוזרת הקדושהשתורה

 אמר ולרשע בגדר אני כי אתי,ומתביישת
 רק רואה ואיני חוקי, לספר לך מהאלקים
 כל לי אין כי האותיות את ולא הקלףאת
 מקום מכל הזאת, התורה דברי בבלמושג
 אחרי לרדוף אלא אחרת עצה ליאין

 להשיג שוב ולנסות כוחי בשאריתהתורה
 בכל עורף אלי פונה שהתורה ואףאותה,
 אחזתיו בה, ואוחז אותה מגביה אניזאת
 הקדוש הבעש"ט דרך היה וכן ארפנו.ולא
 יתחזק אחד שכל הקדושים, צדיקיםוכל
 או תהלים במזמורי והשגתו, יכולתוכפי



 הילוליםפריקו

 יצליח סוף שסוף עד משניות,בפרקי
 ידי על שורשו במקור שובלהתאחד
 חד. וישראל אורייתא קוב"ה אשרהתורה

 ס'( ג14ן ו' הגס)ר"ת

 תורה של לגמרה סעודה שעושיןטעם
 להענין תרסם., סי' וברמ"א נמדתםונמ.ש

 להפריע כוחו בכל מתגבר דהסט"אהוא
 שנותן בחרט שרואים כמו מסכתא,מלסיים
 יהירי ורק בולה, ולא מסכתא חצילגמור
 במצוה והמתחיל כולה, לסיים זוכיםסגולה
 אנו רואים גם ע"ז, נענש גומרהואינו

 יחלו הזמן שתחילת יסכיםשהס"מ
 אח"כ אולם מרובה, בהתלהבותהלימודים

 עוזר השי"ת אם ע"כ הדבר, מלהשליםמונע
 אזי ולסיים, הסט"א כח לשבורומצליחים
 אביי עשה ולכן היא. גדולה שמחהבאמת
 ,שנת מסכתא דשלים מרבנן לצורבאסעודה
 הריהו חכמים התלמידי על כיקי.ט:(

 לסיים, יוכלו שלא להכשילם ביותרמתאמץ
 רבא, טבא יומא זה הרי לסיים זכהוכאשר

 אנו ששמחים תורה" "שמחת ענין גםוזהו
 התאמץ שהס"מ למרות תורה שלבגמרה
 וניסה התורה את נסיים שלאביותר
 בדרכנו, מכשולות לטלהערים

 ק'( ג14ן ד'  יללן)ד"צ

 ימים אחרי תורה שמחת חג מוגגיםאנו
 מחמשה שכבר אחרי רק ביהנוראים,

 לתורה עתותיו להקדיש התחיל באבעשר
 ימים כל משך מגירסא פומיה פסקולא

 התורה, בשמחת לבו ישמח אזהנוראים
 להתקדש מבלי ללמוד ירצה אםמשא"כ
 לו יעלה שאז לכך, עצמו ולהכשירכראוי

 על כעול התורה ותהיה רב בקושיהדבר
 ללמוד סירב שבנו אחד על ומסופרצוארו.
 לשאוב כבדות במלאכות לענותווהתחיל
 אומר הבן היה ותמיד וכדו', הנהר מןמים
 עליו קשים אינם הללו עבודותשכל

 הלך החורף בימות פעם התורה,כלימוד
 רגליו נדבקו הקור ומגודל הנהר אליחף
 שמיהרו עד מקומו על קפוא ונשארלקרח
 ושמו הבית לתוך ולקחוהו לעזרתואנשים
 ומשאך ולהחיותו, לחממו התנור לידאותו
 זה אבא ואמר, נענה הדיבור כח אליוחזר
 זיכך שלא מי ללמוד. כמו כמעט היהכבר
 ורק במרירות, לו עולה הלימוד חומרואת

 לדעת וזוכה ישראל לבר השי"תכשעוזר
 מנועם אלף מני אחד ירגיש אזדקדושה
 שבשבועות אף ולפיכך התוה"ק,עריבות
 לימודו לו עולה עדיין אז מ"מ תורהניתנה
 שאז סיון כ' וכשמגיע ובקושי,בעמל

 על מספה"ק וכידוע הנוראים ימיםהתחלת
 יום סיון כ' ר"ח י"ה כ"ס על יד כיהפסוק

 אז עד שלמד התורה ובוכותהכפורים,
 התשובה ימי התנוצצות כבר מרגישהוא

 לבו בכל להשי"ת ושב במעשיוומפשפש
 יוכל אז הקדושים, ימים כל והולךומוסיף
 התורה. בשמחת וגילה בדיצהלרקוד

 והלאה ומכאן הוה דהוה מהוהעיקר
 אמרנו השנה בראשחושבנא,

 בכי מתוך פסוקים ועוד שופרותפסוקי
 אחר תורה שמחת חג כשמגיע אבלופחד,
 עול וקבלו שלימה בתשובה שבושכבר
 ברקידה פסוקים אותם אומרים אזהתורה
 האברים, בכל הנבלעושמחה

 ק"ו( עמ' ח"כ ההממס ירח חתם)מסע
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 לגמרה סעודה שעושין תורה שמחתביום
 צריך במדרש כדאיתא תורהשל

 בלימוד אומץ להוסיף העתיד עללקבל
 הארוכים החורף בלילות ובפרטהתורה,

 ע.אן ס.ה ,עירובין וכמ"ש ללימוד,המסוגלים
 בלילה כי לגירסא, אלא סיהרא איברילא

 להתגשם ח"ו ועלולים מאד גוברתהטומאה
 אחד בל ויעשה מגנא, אגוני והתורהמאד
 ימות במשך למד במה לעצמוחשבון
 שתורתם ובחורים אברכים ובפרטהחורף,
 להיות עצמם על לקבל שצריכיםאומנותם
 בפינו שגור והיה התורה, בלימודשקועים

 ארוך המועד כחול הוא פסח עדשמשמע"צ
 הבעה"ב ואף התוה"ק, ללימודהמיועד
 יקבעו הכלכלה ועל המחיה עלהטרודים
 ובערב, בבוקר הפחות לכל תורהשיעורי
 היום אור קודם להשכים גדול עיקרוזה

 לפני גפ"ת דפים שני לכה"פוללמוד
 גפ"ת דף הוא החסידות שעיקרהתפילה,

 חסיד. הארץ עם לאשהרי
 ס"ס( גליון י"6 מגס)ד"ת

 את כשגומרים מיד תורה שמחתביום
 וכן ומתחילים, חוזריםהתורה

 הדרן לומר נוהגים פרק או מסכתאבסיום
 תח"י ויש ומתחילים, וחוזרים וכו'עלך
 פרק כל שמקשר בתובות מס' עלחיבור
 לגמור שאסור נתן להורות לתחלתו,סופו

 עוד ויתחיל ימשיך מיד אלאולהפסיק
 ביותר ללמוד מוסיף הוא פעם ומדיפעם,

 טעם מוצא ותמיד והתלהבות,חשקות
 עליהם לב שם שלא חדשות והערותחדש

 הקודמים.בפעמים
 )"ח( גחן ט' כגס)ז"מ

 הכפורים שיום הקדושים, ימיםאחר
 ואח"כ חטאתינו, מכל לטהרמכפר

 וביום ה"א, לפני בשמחה לסוכהנכנסים
 להשי"ת לשוב עצמו על מקבלהושע"ר
 בר כל מעל נמחה ואז שלם, ובלבבאמת
 והצדיקים שלו, העבירות חלקישראל
 נקי נשארים והם שבהם פגם כלמתקנים
 אז או שנולד, כתינוק ופגם סיגמכל

 תוה"ק, חמדת נועם ביותרמרגישים

 זמן ושמח"ת שמע"צ חג אז נקבעולפיבך
 לו היתה שלא עד כי ה', בתורתשמחתינו
 לשמוח לאדם לו אפשר אי גמורהכפרה

 אחר ורק מימיו, תורה טעם טעם לאשהרי
 מתיקות את פשוט אדם כל מרגישהושע"ר
 אף לביהמ"ד אז באים ולכןהתוה"ק.
 היה וכן וילדים, נשים וכן וריקיםהקלים
 בכל נדלק אז כי ומקדם, מאז הדורותבכל
 בקרבו, אשר היהודית נקודה זיקאחד
 בנו בחר אשר להשי"ת ומודה שמחוהוא
 תורתו. את לנו ונתן העמיםמכל

 רס"ל( עמ' ח"ג ס6יסמס יגס חים)"סע

 ע"ז תמהו שכבר למה טעם ליחןיש
 בשמחת שמחים אנו מדועהרבה,

 הסוכות חג בגמר שמע"צ ביוםהתורה
 בחג תורתיט מתן בזמן ולאדייקא,

 הימים בבוא דהנה והנראההשבועות.
 עצמו להכין לבו על שם כ"אהקדושים
 מעשה ואנשי וחסידים בתשובה,ולשוב

 סיון, כ' מיום להתכונן כברמתחילין
 ליקוטים ישראל באוהב )עיין בספה"קכמבואר

 זי"ע מנאדבורנא להגה"ק מרדכי ומאמר מטות,פרשת

 כ"ס י"ה, כס על יד כי וכע"פ בשלח(לפרשת
 הכיפורים, יום ר"ת י"ה סיון, כ'ר"ת



 הילוליםפריעת

 הקדושים, לימים התחלה הוא זהשיום
 עצמו האדם מעורר אלולובחודש
 בתורה כדבעי ולהתנהג דרכיולהטיב
 השנה בראש אח"כ ומעש"ט,ותפלה
 תשובה ע"ע לקבל משתדל הואויוהכ"פ
 כשהוא ואולם הבוכ"ע. לפנישלימה
 כל עליו עברו היאך בעצמומתבונן
 עצמו, בעיני בוש הוא הקדושיםהימים
 הוא ועדיין מאומה פעל לא ביורואה
 לכה"פ כי בדעתו ומעלה בזוהמתו,עומד
 באמת, בתשובה ישוב כבר הסוכותבחג

 ע"ע מקבל הוא לו הועיל לא זהוכשגם
 יעשה כבר בוודאי רבא הושענאשביום
 כעבור ואולם כראוי, אמיתיתתשובה

 לא עדיין כי בעצמו נוכח והוא זה יוםגם
 לקבל אפילו התחיל ולא מאומההועיל
 עומד הוא יתברך, מלכותו עולע"ע

 יזכה שמע"צ ביום שלכה"פומצפה
 וע"כ שבשמים. אביו אל באמתלשוב
 מה שהעיקר דייקא הזה ביוםמרמזין
 את לעבוד שיוכל להאדםשיועיל

 התוה"ק, ע"י רק הוא באמתהבוית"ש
 ויתקע אלול, חודש עליו יעבור כיוגם

 ישב ביוהכ"פ, יתענה בר"ה,בשופר
 לימוד זולת בלולב, וינעכעבסוכה
 עוד מאומה. לו יועיל לאהתוה"ק
 הראת אתה שנאמר מה כל כימרמזין
 במוך אין וגו', האלקים הוא ה' כילדעת

 כל מלבות מלכותך וכן וגו',באלקים
 לימוד ע"י רק הוא הכל וגו',עולמים
 יועיל ולא כלום אין ומבלעדיההתוה"ק
 השי"ת בעבודת הכל עיקר כימאומה,

 התוה"ק. ע"י רקהוא
 5'( גליון ט' סיס)ד"ח

הקזות

 בניגון המלך לומר שמע"צ ביוםמנהגינו
 שמת"ת גם שמקשרים ר"השל

 ר"כן ,דף ויחי ובזוה"ק דר"ה, המלךלבחינת

 בהגהות עיי"ש דעצרת בתראפייומא
 עיי"ש, ובאוה"ח אורות ובניצוציהשל"ה
 היום בל ושמחים רוקדים בנ"י שאזלפי
 ומחבקים התורה, בשמחת הלילהוכל

 את לדעת נוכחים אז שרק אותה,ומנשקים
 עכשיו עד הנה כי התוה"ק ערך יקרתגודל
 יסורים להם מגיע שמא דאגה בלבםקוננה
 את לסבול יכול ומי עוונות כפרתלשם

 אבל דרכיו בכל ה' הוא צדיק הןהיסורים,
 ח"ו או הצער, מסבל כוחינו כשלהרי

 בשמע"צ אבל מכפרת, שמיתהעבירות
 תורה עול קבלת ע"י שמחה לכללבאים
 אומר בפיוט ובמ"ש ולילה, יומםללמוד
 ושלמים עולות כמו נפשם מסרושירה,
 מבואר כי היינו נדדה, עינם שנתלרצון
 ג' אישן שלא האומר טו.( ודייםבדחז"ל

 שנשבע לפי לאלתר וישן אותו מלקיןימים
 הקדושים בימים אמנם לקיים, שא"אבדבר
 נפש במסירות בלילות נעוריםהנ"ל

 התורה עם שמחים ואז מהיכולת,למעלה
 ללא ולילה יומם ללמוד ע"עומקבלים
 סג,( )ברכות כמשרז"ל נפש, במסירותהפסק

 שממית במי אלא מתקיימין תורה דבריאין
 ארוכה תעלה זו קבלה וע"י עליהן,עצמו
 כי עליהם, מבפרת מיתה שרק לדבריםאף

 במקום עומדת תורה דברי עלהמסי"נ
 ואורך חיינו הם כי בו ומתקייםהמיתה,
 עולות כמו נפשם מסרו וז"שימינו,



עט הפרייין

 נדדה, עינם שנת שלרצון במהושלמים
 והבן. מסי"נ, בחינת הוי שזההיינו

 המקומות בכל המנהג שמע"צ בלילולכן
 ביום ואח"כ ההקפות,לערוך

 הנוראים, ימים של בנוסח המלךאומרים
 שבנ"י אחר החותם גמר שעכשיולהורות
 לימוד עול ע"ע וקבלו התוה"ק עםשמחו
 עליהם יפסקו ולא דינם, יצא אזהתורה
 רק ויסורים, למיתה זקוקים שח"ו זהלפני
 בספר ובתבנו בחיים חפץ מלך לחייםזכרנו
 לא ולכן חיים, אלקים למענךהחיים
 אותה מניחים אלא הגמר, את אזעושים
 על בנ"י יקבלו שאז שמת"ת לאמרעד

 דינם ויצא התורה לימוד עולעצמם
לאורה.

 קס"1( עמ' ח"6 סמימניס ירח חרס)פסע

 אשר תורה ישראל מנהג טעםאש"ל
 הס"ת בל מוציאיןבשמע"צ

 וכל הבימה את בהם ומקיפיםשבהיכל
 ותוהה עומד דהאדם ס"ת, עם מקיףא'

 בסופו, יהא ומה הסוכות ימי עברושכבר

 דקובה"ו צילא לחפש שהוזקק לנפשואוי
 ואילו ויקב, גורן מפסולת סכך מעטתחת
 ולא הלכה, של אמות בד' וישבלמד

 רוח ודברי בטלים בדברים לציםבמושב
 יושב להיות ביכולתו היה ראש,וקלות
 השנה, ימות כל דקוב"ה צילא סוכהבצל

 ע"ע מקבל הסוכות ימי לאחר עתהלכן
 ואילך ומכאן לכסלה, עוד ישובשלא
 הס"ת ולוקח תורה, של באהלהיושב
 הגדולה מחילה ומבקש בה,ומקיף

 מהשי"ת,מסליחה

 התורה בסיום תורה בשמחת נוהגיםולבן
 דהנה בראשית. מחדש מידמתחילין

 בשמח"ת התורה מסיימים מה מפניהקשו
 חג בשבועות לסיים היה דמהראוידוקא,
 שמע"צ ענין דאחז"ל אלא תורתנו.מתן
 סעודה לי עשו לעבדיו שאמר למלךמשל

 לי עשה לאוהבו אמר אחרון ליוםגדולה,
 ואומר ממך שאהנה כדי קטנהסעודה
 מאד ויקשה פרידתכם, עלי קשההשי"ת
 וחטאים רעים מאנשים מבקששהשי"ת
 ועכבו פרידתכם עלי קשה ואומרכמונו

 נעסוק דכאשר אלא א', יום עודאצלי
 השראת להיות תוכל לשמהבתורה
 וע"כ פרידה, בינינו תהיה ולאהשכינה
 בני ולכן פרידתכם, עלי קשה השי"תאומר
 ומוציאים הולכים למקום בנים חיא-ל

הס"ת
 ומקיפיי

 ומקבלים בה, ושמחים בה
 אף להפסיק שלא ע"מ התורה עולע"ע
 כל לעיני עד וכשיגיעו מלימודה, קטלרגע
 אלקים ברא בראשית יתחילו תיכףישראל
 חבוקים ויהיו כלל ח"ו יפרדו ולאוגו',

 יום זה ביום קורין וע"כ בהתוה"ק.ודבוקים
 והארץ וגו' אלקים ברא בראשיתשמע"צ
 מרחפת אלקים ורוח וגו' ובוהו תוהוהיתה
 השראת שהיתה והיינו וגו' המיםע"פ

 וכמו התהום, פני על למטה אפי'השבינה
 ממקום לנדוד השנינה"ק את נניח לאכן

 אלא תסתתר, ית"ש ושהשגחתולמקום
 לשבת ע"ע שנקבל ע"י ארפנו ולאאחזתיו
 בד"א מקום לה ולערוך תורה שלבאהלה
 הלכה,של

 עץ פרי לכם ולקחתם הכתוב כוונתוזה
 דע"י והכוונה הקב"ה, זה הדרהדר,
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 אלקותו להמשיך נוכל בלבד התורהעסק
 הלכה. של ד"א ידי על עלינוית"ש

 מ"1( גרן מ' פנס)ר"מ

 לשמה אמת תורת לימוד ידי עלרק
 ועל הטומאה, מעומק להינצלאפשר

 גנוזה התורה שאין בהקפות מרמזיםזה
 כל בפני אתה מסובבים אלאבנרתיקה
 בכוונות דאמנם בה, שמחיםוכולם
 פירוש לא ואף מאומה יודע איניהתפלה
 יכולתי לא ויו"כ השנה ראש ובימיהמלות,
 בעניי נחמתי זאת אבל כדת,להתפלל
 שעריה ואין לכל היא פתוחהשהתורה
 יצליח באמת בה יחזיק שרק ומיננעלים,
 ידה. על ולהתעלותלהשיגה

 ס'( ג'יין ז' סיס)ד"ח

 הסוכות, חג ימי כל שעברואחר
 שהישיבה ורואיםומתבוננים

 לנו היו לא השואבה בית ושמחתבסוכה
 רמה מאיגרא נפלנו ואדרבהלתועלת
 גרועים הננו שכעת עמיקתא,לבירא

 ממה יותר איברים ברמ"חומגושמים
 שום בנו ואין אלול חדש לפנישהיינו
 כי למסקנא מגיעים אז דקדושה,לחלוחית

 לשוב הזאת התורה רק שיור לנואין
 ולא אחזתיו בגמרא ולאחוז התורהללימוד
 ומחבקים תורה הספר אל ורציםארפא,

 התורה, בשמחת ושמחים אותהומנשקים
 לו וקובע בעצמו מתבונן הקפהובכל
 השי"ת את לעבוד חדשים וסייגיםגדרים
 ישראל בארץ ולפיכך התורה,בלימוד
 בו, זאת קובעים האחרון יום הואששמע"צ

 עיקר עושים שני יו"ט עוד שיש בחו"לאבל

 ביום כי תורה, שמחת ביוםהשמחה
 לתפלת הקיטל את לובשים עדייןשמע"צ
 זה שגם רואים ואח"כ המלך, וצועקיםגשם
 ללימוד ושבים חוזרים ואז הועיללא

 שמת"ת. ביום בה ושמחיםהתורה
 רפ"3( עמ' ס"3 כמתגיס ירח טייס)ספץ

 שמסבבים ההקפות בענין לרמזנראה
 מרובע דבר כי בעגול, הבימהאת

 בקצה שעומד לסמן ושייך קצוות לויש
 לא העגול דבר משא"כ מזה, בקצה אומזה
 אלא בעגול עומד הוא איפה לצייןשייך
 אנחנו ובן הזה, עגול בתוך עומדשהוא
 ברורה מסכת שום ואין ה' בתורתלומדים
 ובמקום למדתי כאן עד לציין שנוכלבידינו
 כמה בכולל יושבים אברכים אוחז, אניזה

 עושים זה ועל מאומה, יודעים ואיןשנים
 אני עדיין כלומר בראשית, בשבתתשובה
 הולדי ביום כמו והנני דרכי בראשיתאוחז
 זה מה יורע ואיני למדתי לא פעםשאף
 בעגול בהקפות ג"כ מרומו וזהמצוה,
 ואינו הראשון, מקומו אל הולךשסובב
 ולהתעלות הלאה ללכת בדרכוממשיך
 קיט( ,תהלים הכתוב אומר זה ועלבלימודיו,

 תמים, דרך ומהי דרך, תמימיאשרי
 אלא עומדים שאינם ה' בתורתההולכי"ם
 ה' בתורת בידיעות ומתעליםהולכים

 לתוספתא ומירושלמי ולירושלמימבבלי
 לב בכל עדותיו נוצרי אשרי וספרי,וספרא

 לשמה. תורה שלומדים היינוידרשוהו,
 ופג( ח"3 כמממס ירח פיס)פסע

 הכוונה ירננו. וצדקתך יביעו טובך רבזכר
 אלא טוב ראין התורה, לימוד עלבזה



 אפ הפרייין

 יכוליהן שאנו ו13זן ע.אן, ה, ,ברכותרוך,-ה
 ה' מצדקת אלא זאת אין בתורהללמוד

 בתוכנו, נטע עולם וחיי עמנו עשהאשר
 בדברי לעסוק היינו יביעו טובך רב זכרוזה

 זה, על ירננו וצדקתךתורה,

 וטובתו ישראל עם ה' צדקת שעיקרא"י
 לנו שנותן בזה רואים אנואלינו

 וזה גשמיות. בהשפעות ולא בתורהלעסוק
 על ומודים שמשבחים יביעו טובך רבזכר
 וצדקתך ואולם גמלנו, אשר הטובותכל
 שיכולים בזה רואים הצדקה עיקרירננו
 ועד"ש ירננו וזה תורה, של ברנהלעסוק
 בלילה רני קומי בפסוק הי.גן מתא פ.ג,ימב.ם
 תורה. של רנהעל

 לפי בתורה לעסוק לנו שעמדה דהיאא"י
 המתחדשים בדרך הולכים אנושאין

 מדור המסורה הישנה בתורה עוסקיםאלא
 ורבא אביי של בתורתם עוסקים אנודור,

 עומד השמועה בעל כאילוומציירים
 לעסוק יכולים אנו זה ובזכותלעדנו,

 טובך רב זכר וזה הקדושים.בדבריהם
 זה ובזכות לראשונים, זכרון שעושיםיביעו,

 ירננו.וצדקתך

 עליהם האחרונים בדורות דהנהא"י
 ע.ב( קל-ח ,שבת ואמרו רז"לנבאו
 חובתנו מישראל, שתשתכח תורהעתידה
 עצמנו שנייגע ע"י תורה לדברי זכרלעשות
 למעלה ולילה יומם בתורהלעסוק

 יביעו טובך רב זכר וזהמכוחותינו,
 שיהא תורה לדברי ושארית זכרשעושים
 ידי על וזאת הנובע, במעין המשךלהם

 ומרננים שהוגים ירננו וצדקתךאשר
 קיט, ,תהלים וכד"א צדק, הנקראתבתורה

 אמת. ותורתך לעולם צדק צדקתךקמב(
 ס"ס( גיירן 1' הגס)ד"ת

 ואשיחה הבינני פקודיך דרך והדרהיד
 המבואר ע"פ יבוארבנפלאותיך,

 לטייל לאדם דאין ס"רן רמס סי' ,יי"יברמ"א
 ויין בשר כריסו שמלא לאחר רקבפרדס
 המצוות ודיני והיתר איסור לידעוהוא
 וזה תדרוש. אל ממך ובמופלאעיי"ש,
 היינו הבינני, פקודיך דרך שמתחלהשאמר
 ואחר התורה, בנגלות ומצותיו ה'פקודי
 בנסתרות בנפלאותיך ואשיחהכך

התוה"ק.

 כל ברכות( שף ,ששלמי אמרו דהנהא"י
 דאורייתא ופיטפטיא בישיןפיטפטיא

 לספר בהקדמה זה מאמר והזכירטבין,
 אותו הנערים שילמדו שם וכותבהחינוך
 אותם ולהרגיל המצוות בחשבוןהסדר
 של חשבונות בלבם שיכניסו טרםבהם
 באגרת ,יבן עיי"ש וכו' בכך מה ושלשחוק

 רצ"ל בנפלאותיך ואשיחה וז"ש שם(.המדבר
 השיחה יהיה חולין שיחת להשיחשתחת

 דאורייתא. בפיטפטיאבנפלאותיך

 של חולין שיחת ע"בן כ.א ,סוגה עפמ"שא"י
 וזה תלמוד. צריבה חכמיםתלמידי

 שאני השיחות שכל בנפלאותיךואשיחה
 התורה. בנפלאות יהיו ומדברמשיח

 אז למים צמא הבן נאשר הנה ביא"י
 כלי ואף לידו הבא מכל האבלוקח



 הילוליםפריפב

 ושוטף לכלום, ראויה שאינה מגונהחרס
 מים אותה וממלא הכלי אתומנקב

 והדר הוד שמבקש וזה בנו. אתלהשקות
 ראוי שאני מפני ולא הבינני, פקודיךדרך
 היינו בנפלאותיך, ואשיחה למען אלאלכך
 את ולהשקות ישראל לבני וללמדלהגיד
 קדשים, צאן עדריהעדרים

 בם ודברת ע"ב( י"ס טימא ארז"ל דהנהא"י
 כי בזה והכוונה בטלים, בדבריםולא

 ומי מחתא, בחדא לשניהם אפשראי
 אליבא שמעתתא לאסוקי לזכותשרוצה
 מכל לשונו לנצור עליו שומהדהלכתא
 בטלים דברים של אחת מלה כי בטל,דיבור
 עמל של ימים כמה לדחות כדי בהיש

 פקודיך, דרך והדר הוד וזה תורה.בדברי
 דייקא, פקודיך להשיג שאזכה בכדירצ"ל
 ההלכה בבירור ישרים ה' פקודיהיינו

 נזהר להיות עלי תורה, שללאמתה
 בדברי יהא שיחי שכל בנפלאותיך,ואשיחה
 בטלים, בדברים ולא בם ולדברתורה

 ס'( גליון ו' סגם)ל"ת

 החגלעילת

 הנוראים, הימים עבודת אחרעכשיו
 ללמוד עצמו על אחד בליקבל

 הוינא כד ונהירנא עז. וביתר שאתביתר
 הרה"ק אצל שבת משובתי והייתיטליא

 פנה הבדלה שאחרי זצ"ל, מבעלזאמהרי"ד
 מאחוריו שעמדו הבחורים ושאר בניואל

 בקבלה לי יש ללמוד, לכו "בחוריםואמר
 צריבים הבדלה אחר שתומ"ימאבי

 הבדלה אחר ומב"ש בלימוד",להתחיל

 כל ניעור להיות שיש ימיה"נ,במוצאי
 ע"ע ולקבל הבוקר, אור עד בלימודהילה

 מבשנה יותר ילמוד הבעל"טשבשנה
 במזמורי מהשי"ת יום בכל ולבקששעברה,
 חטא שיראת אדם על סימן שבזהתהלים,
 וד"ל,בקרבו,

 וג"ו( עמ' ח"6 ס6יממס 'לח חים)מסע

 תפוחים לזרוק למנהג טעם בזה לנמריש
 בתרגום לזה סמך ויש תורה,בשמחת

 אומר שבו זה ביום כי ח(, ג, אסתרשני
 ישנם לך ואתן דבעית מה שאלהקב"ה
 שבשמים, אביהם אל להתקרבהזוכים
 זה ביום שאף ונבזים שפלים ישאבל

 לו אל ומ"מ הללו, בתפוחים אותםזורקים
 מחדש ויתחיל יתחזק אלאלהירתע,
 של בסופו ואז דף אחר דף ללמודויתמיד
 תפוח, ולחטוף להשיג הוא אף יצליחדבר
 נעשה הקדימו שישראל למההרומז
 ע.א(. פ.ח )שבת וכאורז"ללנשמע

 במדבר, תורה ניתנה זה עלולרמז
 הפקר היא שהתורהללמדך

 וכל זוית בקרן מונחת תורהכמדבר,
 מישראל אדם וכל ויטול, יבאהרוצה
 בתורה, לעסוק יכול שהוא מצבבאיזה
 גם ועקרב שרף נחש מקום במדברואף
 שקוע שהוא מי ואף מצויה, התורהשם
 מתרחקת והתורה טומאה שעריבנ'

 אחרי ולו אחריה ירדוף רק אםהימנו,
 ממנו ידח לא כי ישיגנה, בלבדהגויל
נדח.

 ס'( נ14ן ז' כגס)ת"ס



פג הפרייין

 נראשיתשנת

 יו"ט שגם ומתבוננים עומדים הנעכעת
 לנו גרם לא תורה שמחתשל
 בסעודה עסוקים היינו כי לטובההשתנות
 נשקענו והנה תורה, למדנו ולאובריקודים

 לשבת ומגיעים רפשנו, בטיט יותרעוד
 זיהר ,עיין דאורייתא יומא דשבתבראשית

 אין פוסקים הרבה ולדעת ע"א(, קע.ד רףח"ג
 בציבור קורים ואז מה"ת, בעונג חיובבו

 קורים ולכן בתורה, ועוסקים שבכתבתורה
 התורה בשביל בראשית שבת זהלשבת

 שנקראו ישראל ובשביל ראשיתשנקראת
 לא שעשינו מה שכל ורואיםראשית,
 ע"י אלא יתכן ולא מאסרנו להתירהועיל
 חורף בלילי שמחים והננו התורה,לימוד

 ומצפים לקראתינו הבאותהארוכות
 בדברי בהם לעסוק כח לנו שיתןלהשי"ת
תורה,

 רס"ר( עמ' ח"ג ס6יתג'ס יום ס"ס)צפע

 לאחר השבת קוראים למה לבארנראה
 ומסיימין בראשית", "שבתימה"נ

 ותיכף בשבועות, ולא בשמע"צהתורה
 אחרי כי התורה, מתחילת מתחיליןאח"כ
 לעסקיו ושב הנוראים הימים כלעבור
 מה מכל שוכח הריהו שינוי, שוםמבלי
 כי להתבונן צריך עצמו, עלשקיבל
 ללמוד מחדש עתה להתחיל הואמוכרח
 תורה עול עליו ומקבל מתחילתה,תורה
 להתקרב יוכל עי"כ רק כי ביודעובאמת
 להרבות ע"ע לקבל כ"א ועל השי"ת,אל

 לו יעשה ולכה"פ התוה"ק, בעסקלהגות

 שתורתו ומי ערב, ובכל בוקר בכלקביעות
 כל במשך ללמוד ע"ע יקבלאומנותו
 חמורה בעיניו תהא חולין ושיחתהיום,

 באמצע יפסיק ולא רח"ל, חזירכאכילת
 יעזור התוה"ק ובכח אופן, בשוםהלימוד
 לשוב ונוכל הסט"א, כח לשברהשי"ת
 ולזה שלם. בלבב ולעבדו באמתאליו

 ע"ע אנו שמקבלין מבראשיתמתחילין
 גמורה בקבלה מחדש הכללהתחיל
ומוחלטת,

 6'( ג14ן ט' סגר)כ"ס

 שנקראת הבעל"ט זו שבת של יחודהזדיו
 הימים דאחרי בראשית.שבת
 וקבל קיים ישראל איש שכלהקדושים
 ולשמרה, ללמדה התורה, לכבדבעצמו
 בברית שבאו התורה שמחת ביוםוביותר
 בקול התורה לכבוד ולשיר לשמוחיחד
 עוז בכל ולכרכר ולפזז ורנן, גילהנעים

 דאם האדם לב יבחן בזאת הנהלכבודה,
 בנפשו קיים אשר הלזו בדרך ממשיךאמנם
 מאחרי לבו ישוב ולא הימיםבאותם
 והולך מוסיף הוא אלא כבראשונה,התורה
 ובכוחותיו חילים ומגביר ראשונהבשבת
 ע"ע ומקבל התוה"ק, בלימוד אישיגבר
 ימות כל כך לעשות לבו יהיהשנבון
השנה.

 6'( ג~'1ן י' סגר)ד"ח

 בשביל ראשית, ב' נראשית,איתא
 ובשביל ראשית, שנקראוישראל

 וירא שנאמר ראשית שנקרא רבע"המשה
 שומרי בנ"י להיות יכולים דאז לו,ראשית
 משה, בשביל גם כשי"ל רק ומצוותתורה



 הילוליםפריפד

 ולזה ידריכם. אשר טוב מנהיג להםשיש
 להראות בראשית פ' הימה"ק אחרקוראים
 בימה"ק שבו לא אשר מבנ"י יש אםדאף
 ראשית ב' היה שלא רק הוא הכל ה',אל
 קדם. מימי אשר המנהיגים להם הי'שלא
 התורה בשביל בראשית איתאועוד

 אחר אותה קוראים ולזה ראשית,שנקראת
 תשובה אחרי שרק להראותהימיה"נ
 יוכלו שלם ובלב באמת להבוית"שכראוי
 וכנ"ל התורה לימוד היינו לבראשיתלבוא
והבן.

 "'( נ14ן 3' תגס)ד"ת

 ודבש מפסוק היוצא חשון חודשצירוף
 הזה שביום מורה ה', הזההיום

 אחד כל הקדושים, ימים עלינו שעברואחר
 אמרותיו ומתוקים ה' טוב כי ורואהטועם
 צופים, ומפתמדבש

 רס"ל( עמ' ח"3 ס"יסגיס ירח חמס)ספע

 לשיעורי יחזרו שהבחוריםבקשתי
 ניצוצי עוד כל תומ"יהישיבה

 טרם בקרבם, הקדושים ימיםהתעוררות
 ותלמיד זאת, גם לסלק תתגברשהטומאה

 השבת שמעלת כיון שבת, בבחי' הואחכם
 בתורה שעוסק ות"ת דאורייתא, יומאהיא
 שבת, קדושת בבחינת עת כל הריהותמיד
 המועדים, מקדושת למעלה קדושתהאשר

 טובים לא בדרך ילכו שאל אניומבקש
 דרך בה ילכו הדרך את להם והודעתאלא

 בדרכים ללכת תסתבכו ואל תורה,זו
 ע"י אלא אפשר אי בהיום כיעקלקלות
 עליהם והערב והשכם התורה,לימוד

 ועיקר מאליהם, כלין והםלביהמ"ד
 אלא ידיעה, רכישת לשם לאהלימוד
 ולהשיג ללמוד ויוכל שיבין כדיילמוד

 הבחינות שגם למודעי חאתשלימות,
 אין בישיבתינו, שהנהגנווהתעודות
 ויגיע בלימודם יתמידו שעי"ז אלאהכוונה
 ושלימות. תורהלניצוץ

 ייט"ל ובעל יש"מ בעל זקה"ק נהגוולזה
 תפלות שמת"ת במוצאי ללמודזי"ע
 כיון וירושלמי, בבלי שבש"סהאמוראים
 שבכתב תורה והתחילו סיימושביום
 וכעין שבע"פ, תורה החג במוצאיהתחילו
 לגבי עירן סו.ס יסד בטוש-ע והכא הרא"שמ"ש
 החיוב דהאידנא תורה ספר כתיבתמצות
 בהן להגות ופירושיהן וגמרא משנהלכתוב
 גם היה שזקה"ק לי וברור עיי"ש, ובניוהוא
 שמח"ת, בכל וירושלמי בבלי ש"סמסיים

 השבעות שכתב מה כחי"ק פעם)ראיתי
 זו(, בשנה וכך כך לגמור שיוכלבשמה"ק

 זי"ע מהארנאסטייפל הגה"ק דו"ז נהגוכן
 מוצאי שעד וכנראה בשמח"ת, ש"סלסיים
 ברכות מס' י"ז לדף עד הגיעו כברהחג
 בזה התכוונו ועכ"פ בציבור. זאתולמדו

 לימוד היא הכל ויסוד שעיקרלהראות
התורה.

 רס"ג( עמ' ח"ג ס"יסגיס ילח חייס)פסע
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פז הפריקדושת

 בקירושיז מבשלוחו יותר בומצוה
 זצוק~הייה ווגה"ק אדמו"ר מרן כנקמאת

 בגמ' וכו' ובשלוחו בו מקדש האישבפ"ב
 מבעיא, בו מקדש בשלוחוהשתא

 ופרש"י טבשלוחו יותר בו מצוה יוסף ר'אמר
 איבא טפי, שכר מקבל במצות גופו עסיקדכי

 אמר כדר"י בה אית נמי איסורא בהאדאמרי
 האשה את שיקדש לאדם לו אסור וכו'רב
 מגונה דבר בה יראה שמא תיראנהעד

 לרעך ואהבת אמר ורחמנא עליוותתגנה
 יכול אם איכא נמי איסורא ופרש"יכמך
 דמצוה שליח עע וקידש בעצמולקדש
 עליו. תתגנה שמאשיראנה

 לעמוד שמהראוי דקדוקים כמה בכאןןהט
 המאוחר, אל הקודם מן ונבואעליהם

 ב' לעיל אמרו וכבר מקדש בלשק פתחא(

 אב-ע לה דאסר דרבנן לישנא דנקטע"ב
 נקט למה תקשה גופא הא אבלכהקדש,
 לישנא גם ישנם הלא דהקדש לישנאדווקא
 הרי ע"ב ה' לעיל כדאמר" אחרינאדרבנן
 ב( וכו', לאנתי )לי( את הרי מאורסתאת

 בגמ' ובשלוהו, בו מקדש האיש ו"לברש"י

 וה נראה הלא עכשיו בוה בעי מה לה,יליף
 מקדש, בהאיש  שהתערל  וגם בגש,להל,

 דבריו  להעמיד  הו"ל  ובשלוחו  עלההיא
  ילפינן בקידושין מהני דשו~חיתהכוונתו
 דמשמע ובשלוחו וכו' האיש נקט ג(בגמ'.
 לא ולמה באו"ח הקשה הא"ש, שלשליח

 במשמעותו כולל שיהף ובשלוחו סתםתני
 ד( קידושין. לקבל האשה של שלוחהגם

 מבעיא בו מקדש בשלומו השתא הגמ'בלשון
 להקשות הףל בפשיטות ק"ו, מכח פרק-למה
 לא אם יקדש מי וכי מקדש דבו  קסטלמה

 ה( ע-ו. הראשונים עמדו וכברבעצמה

 תתגנה שמא שיראנה דמצוה הנ"לבפרשת
 ליה ניחא לא ולמה מצוה בתיבת הוסיףמה

 ענגל למהר"י הש"ס בגליון ו( הגב'.בלשון
 דואהבת קרא הגמ' נקיט למה מקשהו"ל

 אהך את תשנא דלא קרא ולא כמק-לרעך
 גבי ה"נ קשיא ואי בו, ד"ה ברשע ו(בלבבך.
 לשלוחה קידושין יהיב כי איסורא איכאדידה
 בדידה מתנ" ומיהו נמי הכי אין לי, חויולא

 הקוש" ליישב מקום יש ועדיין - וכרקאטר
 כלל. תקשהשלא

 ס" אה"ע וצ"ל הגרש"ק דהנה בס"דוהנ"ל
 פריך דמה נאה קושי' הקשהל"ה

 לפימ"ד טבעיא, בו טקדש בשלוחוהשתא
 פסול או קרוב מהם א' אם בעדות ו'במכות
 יציל רובע יציל נרבע ופריך בטלהעדותם
 ולא מדבר הכתוב הדבר במקיימיומשני
 דשאיה קי"ל הלא א"כ עי"ש, דברבעושי
 אם וא"כ נוגע, השליח אין א"כ עדנעשה
 בשלוחו דוקא ס-ד הוה בשלוחו רק נקטהוה
 הוו לא בו אבל בעדים, קידושין הוהאו



 הילוליםפריפח

 מבטל עצמו והוא עדים דצריך כיוןקידושין
 קמ"ל לכך קאו"פ, אהד דהוי העדותאת
 מבטל אינו הדבר רעושי מכח מהני בודאף
 ע"ש. העדותאת

 ע"ה ס" אה"ע הנובי"ק ידוע דהנהונ"ל
 בענק ספק שום לבי על עלה לאשכ'

 המעשה שגוף דהיינו עבירה לדבר שליהאין
 שליחות בעי שהמעשה במידי קייםאינו
 עליו והסתערו לגמרי. המעשהובטל

 הרבה זצ"ל האמבוגער איצק והנ"מהגאונים,
 מגם' הקשה ובתוה"ד קושיות,עליו

 ע"י לקדש איכא נמי איסורא בהאדאמרינן די"
 ע"י דמקת-שת במתג" קתני זאפ-השליח
 אם דהלא ע"1 בסי' הנוב"י לו והשיבשליה,
 מהמת אפף או בעצמו לקדש לו אפשראי

 הב"י כמ-ש לכתחלה מותר פנימהשכבודה
 ודאי שליה ע"י כשמקדש וא"כ ל"ה,בסי'
 לא ולמה המעכבתו, טרדה איזה לושה"
 גם פירש דהוא חדנן ע"כ. הקידושיןיתפסו
 בה, אית נמי דאיסורא דאמרילהאיכא
 סיירי לכתהלה מקדש האיש דקתנידמתנף
 טרדה דהו"ל היבא כגון איסוראבדליכא

 אסור בד"ה להתוס' ס"ל כן ולאהמעכבתו,
 אבל קידושק מדק אלא מיירי לאדמתנף
 לקדש אסור איסורא הך דמכחאה"נ

 דמיירי דמפרשו הרי שליח, ע"ילכתחלה
 מקודשת ואפ"ה בעצמו לקדש בדיכולמתנע
 אשלד"ע. אמרינן ולא שליחע"י

 האשה גבי לקמן שפ" רשאדהבדק
 דאה"נ ובשלוחה, בהמתקדשת

 קידושין יהיב כי איסורא עבירדהבעל

 הנ"ל סברא לפום נראה הי' וכר,לשלוחה
 גם מותר או בעצמו לקדש עיכוב דישדהיכא
 אליו שולחת היא באם נחוי א"כ שליח,ע"י
 בכך ירצה לא הוא ואם קידוש" לקבלשליח
 הקידושין כל ויוכל הדבר על תקפידהיא

 כמו עכ"פ זה חשש יהי' לא ולמהלהתבטל,
 לקדש המפריעו טירדא לו דאיכאהיכא
 איסור. עליו אין שבכה"ג ובודאיבעצמו,
 דם-ל ע"כ כן לומר רצה לא דרסטיומדחדנן
 "ש עיכוב שאר או טירדה לו דיש היכאדגם
 עצמו, דברי סותר וא"כ שליח, ע"יאיסור
 אם איכא נמי איסורא בהדיא כתבדלעיל
 שליון, ע"י וקידש בעצמו לקדשיכול

 איסור. כאן אין טירדה לו יש דאםדמשמע
 המהבר אמ"ש ל"ה סף אה"ע בשו"עובאמת
 אסור בעצמו לקדשה לו אפשר אםאבל

 לדברי בהגר"א ציין וכו' שליח ע"ילקדשה
 נינהו. מתראי מילי והני הללו.רמץ

 שמא חששא הך דלכאורה ולומר לתרץדיש
 איברא רחוק, קצת נראה עליותתגנה

 היכא בכ"מ קיי"ל בעצמו לקדש דיכולהיכא
 טירדא לו כשיש ולכן מבררינן, לברורידאיכא
 משא"כ איסור, כאן ואין חיישינן לאהמעכבו
 חעושא הך נתחנקה אן שליח יטלחהכיטהיא
 הך על עברה דלמה זכו/ בה יראהשמא
 אינשי ואחווקי מבשלוחה יותר בהמצוה
 בעליל מוכח מזה אלא מחוקינן, לאברשעי

 בה ירצה לא אותה יראה שאםשהנתשת
 שליח, שולחת ע"כ שבה המגונה דברמחמת
 נמי איסורא דבכה"ג רש-י כתב שפירע-כ
 לו כשיש גם אופן בכל הבעל עלאיכא
 והבן. המעכבוטירדא



פט הפריקדושת ----- 
 ~ה שאיסור הנ"ל לקושף הנוב"י שם ת"עןך

 תתגנה שמא רק הקידושין מצדאינו
 אפ" מרוצה שהוא בדעתו גומר ואםבעיניו,
 וא"כ איסור כאן אין מגונה דבר בהימצא
 בנה אמרינן לא ולכך תלוי בדעתו, ~האיסור

 דאמרינן באופן דמיירי ונראה ע"ש.אשלד"ע
 צורבא האי אביי אמר ע"א קס"ח דףבב"ב
 הארץ עם נידבר אתתא לקדושי דאדלמרבנן
 הרו"ח וא"כ מיני', לה מחלפו דילמאבהדף
 גומר בה מסתכל ואינו אותה רואהשאינו
 לפי"ד בכה"ג מתנ" וסיירי ענין, בכלבדעתו
 שליח היינו ובשלוחו נקט ולכןהנוב"י.
 הע"ה, עמו שמנהיג היינו לו,המיוחד
 שייך לא וא"כ לקדשה, לו א"אשבלא"ה
 ויפסול עד יה" שמקדשה שע-ילזמר

 כקהה" פסול או קרוב מטעםהקידושין
 כלל עד אינו הוא דהא הנ"ל,המהרמ"א

 הגמ' מקשה ושפיר בה, מסתכלשאינו
 מקדש, בשלוחו השתא לותרוהקדים
 ועחטה ת"ח שהוא מיירי ע-כ שלוחודמדנקט
 איט א"כ לקדשה, ע"ה את מיוחדשליח
 דל"ש מבעיא, בו קשה ושפיר כללמכירה
 ודו"ק. פסול או קרוב נמצאכלל

 עמו שנוהג בת"ת מיירי אם יוקשהאמנם
 דאמרי איבא קאמר מה הע"האת

 כדאמר הגון כך הלא איכא, נמי איסוראבהא
 במחלוקת זה דבר דנמצא אלא - הנ"לאביי

 דמותר ס"ל ה"נ מאיסךב פכ"אדהרמב"ם
 אם שיראה כדי לבודקה הפנוי בפנילהסתכל

 הראב"ד עליו וכ' ישאנה, בעיניו נאההיא
 וכו' בהדי' ע"ה לידבר דת-ח הנ"למגם'
 המ"מ עליו וכ' בכך, ת"ח דרך איןאלמא
 אם אפי' מרבנן שצורבא השגה, וודאין

 אם יכירה לא בפ"א ובדקה בהנסתכל
 בצורת להסתכל רגיל שאין לפייחלפוה,
 איסור ה" ואילו יכירה, הע"ה אבלהנשים,

 אומרים היו לא לבדקה כדיבהסתכלות
 ע-ש. הבירך שיוכה בשביל וחטא עמודלע"ה
 והאיכא דהכא קמא דלישנא הל להנ"לאבל
 והראב"ד הרמב"ם בפלוגתת פליגידאמרי
 כיון איסורא, כאן דלית ס-ל קמאדלישנא
 בכל עליו מקבל א"כ בהדי ע"הדמידבר
 כנוב-י מגונה דבר בה יה" אם אפףאופן
 מבשלוחו יותר בו מצוה רק ולכןהנ"ל,
 לבודקה דמותר כרמב"ם ס"ל דאמריוהאיכא
 וכ"ה בדבר, יש איסור גם ולכן לישאנה,כדי

 וי"ל כאן, ברמשים המשניות בפי'באמת
 דאביי הך הרמב"ם לה שבקדמשו"ה
 יש דאיסור משמע דמכאן משוםמהלכתא,
 ודו"ק.בדבר

 דמ?וה רק דנקט הברטנורא ש" גםמליושב
 נקט לא ולמה מבשלוחו, יותרבו

 שיטות כמה ופט איכא, נסו דאיסוראכדא"ד
 שוס(, ה!'גומ נק' )שין כהאהד דהלכהדס"ל

 ס"ל דהוא אלא ע"ו, הרש"ש שעמדומצאתי

 דמיירי ומכיון הראב"ד וכשי' דבתראכאביי
 כאן לית עמו ע"ה שלוקח בת"חמתם"

איסורא.

 ירוחם הרבינו מש"כ גם ליישב ישיעפי"ז
 בעצמות המובא וחוה אדםבתולדות

 ומצוה ובשלוחו בו מקדש דהאיש שכתביוסף
 לקדש לאדם אסור כי מבשלוחו יותרבו

 אהדדי שסתרי עליו ותמה שיראנה, עדאשה
 ובסוף קמא כלישנא משמע וכו' מצוהשכתב
 דהנה א"ש ולהנ-ל בחרא, לסדנא כתבדבריו



 הילוליםמריצ

 שייך לא אז טרוד הוא ראם כתבהנוב"י
 שכתב כוות" דייק ז"ל רש"י וגם בו,מצוה
 לא למה יוקשה וא"כ בעצמו, לקדש יכלאם

 בפנ" להסתכל רוצה אינו שהח"ה מהיחשב
 אבל טירדה, איזה לו שיש כמו עיכובלהיות
 להרמב"ם ראי שכ' הס-ם דברי הבאתיכבר

 לומר יכול האיך דאל"כ להסתכל,דמותר
 כדי חטוא לאדם אומרים אין דהלאלע"ה
 דמותר רא" גופא מזה א"כ חבירך,שיזכה

 מבשליח יותר בו מצוה וא"כ בהלהסתכל
 משה דלק הנ"ל ירוחם רבינו שנת וזהע-ה,
 כמו שיחשב אמרי' ולא מבשלוחו יותרבו

 אשה לקז-,ש אסור דהא משום טרוד,שה"
 לראותה, אחד מוכרח הרי וא"כ שיראנה,עד
 ולא איסור על יעבוד דהאחר חףת מאיוא"כ
 בו ומצוה בעצמו, שיעשה מוטב ולכןהוא,
 והבן. מבשלוחויותר

 שליח ע-י וקידש עבר באם נסתפקתיוהנה
 מה הדבר לתקן אח"כ ריצהאם
 1-ל ענגל לרא הש"ס שבגליון ומצאתייעשה,
 וו"ל, תל-ב ס" ברוך בר הר"מ משו"תמביא
 ע"י שקומש מי ולחדש לחרר שנוהגיןומה

 מבשלוחה יותר בו דמצוה משום נ"לשליה,
 ותמה עכ"ל, כן נוהה, אק העלם רובטוהו
 שליח ע-י הקידושין חלו סוף דסוף דכיוןעליו
 אשתו את והרי שניים לקידושין ענין מהא"כ
 למה ען הקשה דשם נ"ל אך מקדש.הוא
 ולא כמוך לרעך ואהבת הקרא הגמ'נקט
 בלבבך אחיך את תשנא דלא קראנקיט
 בכך מה דלכאורה אלא טפי.דחמיר

 בעיניו חן תמצא לא אם עליושתתגנה
 אבל לגרשה, הוא איסורא וכייגרשנה
 חהששין שאנו לפי וז"ג כתב לרמב"םבפיה"ם

 ולא עמה ויעמוד בעיניו תישר מבאולי
 לרעך ואהבת שנא' לפי אסור וזהיאהבנה
 אין יגרשנה אם אבל האיסור, זה א"ככמוך.
 הל הרמב"ם מסברת לאפוקי וכדיאיסור,

 דלא דקרא לרעך, דואהבת קרא הגמ'דנקט
 תחתיו תעמוד אם רק כ-כ שייך לאתשנא
 באם אבל תמודית, בשנאה עומדתוחיא

 קרא נקט להכי תשנא, לא שייך לאיגרשנה
 לה ניחא לא דעכ"פ לרעך,דואהבת
 ואהבת כאן ואין להתגרש, ואח"כלהתקדש
 איסור כאן אין להרמב"ם אבל כמוך,לרעך
 אינו יגרשנה באם אבל יגרשנה לא באםרק
 שהביא מנהג מובן ומשו"ה כ~.עובר

 שליח ע"י קידש שאם ברוך ברהמהר"מ
 לטרוח ירצה לא אפ"ה מגונה דבר בהומצא
 ויעבור אתה יעמוד רק ולגרשה עדיםלהביא
 שיקדשה הקדמונים תקנו ולכן איסורא,על
 מעשה לעשות שיוצרך ומכאן הפעם,עוד

 תמצא לא אם או קידושין, עדי עודולהביא
 איסור שום יעבור ולא יגרשנה בעיניוחן

ודו"ק.

 דכיון טנהג להך טעם כ' שם ענגלרמהר"י
 היכי וכי הקדש, ענינםדקידושק

 דרועה ע"ב קמ"ח טטבת מצינודבהקדש
 וחל עבורו פסח שהקדיש אצלוהרגיל
 הבעלים חוזרים אפ"ה זכ" מטעםההקדש
 וברפ"י מדרבניו עילוי הקדש אותוומקדשין

 דענינם בקידושין ה"נ בעלמא, מעלהשם
 יש מ"מ שליח עע כבר שחלו אףהקדיש
 בעצמן. ויקדשו הבעלים שיהוו מדרבנןמצוה
 בו מקדש האיש הלשון לומר ישועפי"ז

 וה-פ הקדשו לשון דווקא דנקטובשלוחו
 קידש כבר אם אפ" בעצמו בו לקדששצרף-
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 הילוליםפריצב

 בא דלהורות ובשלוחו, בו מקדשהאיש
 ול"א שליחו ע"י קידושין מהנידמשו"ה
 ומהני קידושין בלשון דאמר משוםאעל"מ,
 כמ"ש אעל"מ אמרינן לא וככה-גשאלה,
 ודו"ק. הנ"ל,הרא"ש

 ס" אה"ע יעקב בישועות לפימ"'ש י"לוגם
 הרשב"א דברי שהביא לאחרי"ה
 אמר" לא דבקידושין לכה"ג מאלמנהדילפינן
 ואפשר כתב הנ"ל, הנובי"ת כמ"שאעל"ם
 ד' בתמורה התוס' למפ"ש עודלותר

 גבי דאעל"ם כללא הך אמר" לאדבגירושין
 קידושין דאיתקש אפשר א"כ שגירש,אונס

 למה א"כ ולכאו' והיתה. מויצאהלגירושין

 דתפסי לכה"ג באלמנה קראאיצטריך
 מיולי לכל דלאו דפשיטא משום וצ-לקידושין,
 קרא איצטרך לכך לגירושין קידושיןאיווקש
 בודאי שליחות דמהני דלענין "ל מ"מיתירא.
 קרא דעיקר כיון מגירושין, קידושיןילפינן
 להלן בגמ' כדילפינן אכתיב שליחותלענין
 בגירושין אשכולן שליח שעישה מלמדושלה

 והיתה ויצאה קרא אמר מנ"לבקידושין
 רש"י כוונת ווה ע"ש, ליציאה, הוי'איתקש
 והיינו לה, יליף בגמ' ובשלוחו בו עלשכ'

 שבגירושין כשם א"כ ליציאה הוףדאיתקש
 שפיר ולוה בקידושין, ה"ה מהני עבידאי

 איסורא שעבד הגם ובשלוחו, בומקודשת
 ודו"ק. הקידושין, מועילמ"מ

ז
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 התורה ליסוד מעלתבגודל





צה הילולים קודשפרי

 לשליח מימסרן לא דמילי בסוגיא היטיבה לבננישיערר
 שליט"א עטייר אדמו"ר מרן כנקמאת

 ממדינת גט המביא מתנ" ב. גיטיןבממ'
 ובפני נכתב בפני שיאמר צרךהים

 לומר המביאו השליח צריך וברשיינחתם,
 הבעל זה ושליח בגמ' מפרש וטעמאוכו'

 מה ריטא בדברי ויל"ד להולכה, שליחעשאו
 לרך בגם' מפרש דטעמא הךשהסמיך
 ומאי להולכה, שליח עשאו בעל זהדש~ח
 רגיל אאדמו"ר מרן כ"ק היה וגם לזה, זהענין

 וטעמא דקאמר בזה רה"י בעי מאילדקדק
 מעצמנו. ~ה את נדע לא דאטו בגמ',מפרש
 "הבעל ~ה ושליה לשונו באריכות יל"דועוד

 סגי היה ולכאורה להולכה, שליהעשאו"
 וממילא להולכה שליח ~ה ושליחבאומרו
 להולכה. שליח העושה הוא הוא דהבעלנדע
 הא על )סי( )גד"ס התוס' קושיית נקדיםועוד

 בקיאין שאין לפי אמר רבה מ-ט בגמ'דקאמר
 בקיאין דאק לשמה שנא דמאי והקשוקוטמה,
 שמו ושינה מהובר כגון גיטין הלכותמשאר
 בלילה. ,נחתם ביום ונכתבךשמה

 דתנן ע"ב, ס"ו לקמן הגמ' סוגייתונקדיםא(
 או לאשתי גט תנו לשנים אמרהתם
 אלו הרי לאששו ותנו גט כתבולשלטה
 לאשתי גט תנו לשלטה אמר ויתנויכתבו
 לאחרים יאמרו אלו הרי כתבו( אמר)ולא

 ירמיה א"ר ובגמ' בי"ד, שעומאן מפניויכתבו
 ילמדנו לשמואל רב מבי ליה שלחו אבאבר

 לאשתי גס ותנו כתבו לשנים אמררבינו
 להו שלח מהו, הן וחתמו וכתב לסופרואמרו
 צריך הדבר מאי תלמוד, צריך והדברתצא
 מילי להו דהוו משום אילימאחלטה-
 לא אי ליחלח מימסרן אי מילי ליהומספקא
 06 ~ס )סרס מגומל יגרס )ברק לשליחמימסרן

 מיקי יסג6 וטסו) מימסרן )6 6י 6סל )סרס )שסלןיען
 ומוסר ימ' 6,1 וסופר, ומקרין חורין וייון )סו מקרגע,מ6

 והאבך עג")(, 6חר, סקס 1)עס1ס עווור סיגו) )סוסוגט
 מילי דאמר יוסי כר' הלכה רבי אמרשמואל
 אי בגמ' וטרי ושקיל לשליה, מימסרןלא

 אמרו )שאמר אמרו באומר יוסי ר'מודה

 ויחתמו(. ופלוני ופלוני ויכתובלפלוני

 סרמג"ן( סקסם י"ס סף"ף מיל' ע"6 )"ג ייףולער"ן

 דמאן מ"ט ז"ל הרמב"ן קושייתהביא
 מילי טאי מילי, משום אי אמרו באומרדפסל
 מסר מילי לאו הא לשליח, איהו מסרקא
 וכי בפניו, שלא השלח עושה דוא הריאלא
 בפניו, שלא שליה לעשות עשוי אדםאין

 אמרו באומר אלא יוסי רבי חילק שלאוא"ת
 עדים ופלוני סופר פלוני בירר ולאמדעתכם

 מקום בכל שליה אותו בעושה לאאבל
 אמרינן דהא הכי משמע לא האשהוא,
 פירש"י וכן ויחתומו, ולפלוני ולפלוניבהדיא
 צד ל ואין שיכתוב פלוני לסופר ע"6( )ח"ןז"ל
 השומע אלא לכתוב לאחרים לומרהיתר



 הילוליםפריצו

 דכיון גט דשאני ותירץ וכו', יכתוב הואמפיו
 כלומר לה וכתב נמי ובעינן לשמהדבעינן
 והעדים הסופר אק הבעל, להשיכתבנו
 הם כששמעו אלא הבעל במקוםחותמים
 שליח אדם עושה הדברים בשאר אבלמפיו
 פלוני לזמר אשה יכולה לפיכך בפניו,שלא
 שליח אותו עושה הריס דים במדינתשהוא
 תלמידו 1-ל והרא"ה וכו', גיטי לילקבל
 דאפילו יוסי לר' דסבירא כן אם עליוהקשה
 בגט פסול בפניו שלא מבורר שליחבממנה
 לא דמילי משום יוסי דר דטעמא ידעימנא

 משום יוסי דר' טעמא דילמא לשליח,מימסרן
 דלא כתב לפיכך ממש, מפיו שיטמעודבעיא
 מדעתכם אמרו באומר אלא יוסי ר'פליג
 וודאי הא בכי בפניו שלא שליח בממנהאבל
 מיהו כתב, בעצמו הר"ן אבל וכו'. פליגלא
 איתא ראם לי ל"ק 1"ל ליה דקשיאמאי
 אדם של ששלוחו כיון לשליח מימסרןדמילי
 מפי שומעין והעדים כשהסופרכמותו,
 הבעל, מפי שומעין כאילו הן הריהשליח
 באומר יוסי ר' פסיל דקא מאי ע"כהלכך
 דמילי משום מדעתכם בין במברר ביןאמרו
 הר"ן. עכ"ל וכו' לשליה מימסרןלא

 תגע( ג3 פוק )חס יעקב בתפארתוראיתי

 והרא-ה הרמב"ן פלוגתתשביאר
 וביאר מהני, אי בפניו של שליחבמברר
 ה6( ת"ס ע"ג )ע"ג התוס' שהקשו מהבהקדם

 כשרין הכל בגמ' התם דקאמר האעל
 ופריך וקטן שוטה חרש אפי' הגט אתלכתוב
 בגדול ומתרץ נינהו, דיעה בני לאו והאבגמ'
 לאו הא דאבתי התוס' והקשו גביו עלעומד
 על עומד דגדול מהני מאי נינהו, שליחותבני
 דוכתב בכתיבה שליחות בעינן דלא וי"לגביו,

 ורכאורה ע"כ, אסופה אלא קאי אבעללאו
 אמרו באומר דגם דאמר למאן מהאתמוה
 לשליוז, מימסרן לא דמילי משום מהנילא

 היה דאל-ה בכתיבה שליחות דבעינןאלמא
 מילי מימסרן דלא ואע-ג לשנים באמרמהני
 בכתיבה. שליחות בעינן דלא כיוןלשליח

 שיכתבנו בגט דבעינן התוס' דשףוצ"ל
 ולשם הבעל לשם היינו לשמההסופר

 הבעל מפי שומע הסופר אין ואםהאשה
 חסרון איבא הגט לכתוב שמצוהועצמו

 ולא הוא ליבמה מדין כ"ז אבלבמשמה,
 אמרו אומר ולכן שליחות, בר דבעינןמשום
 הבעל, מפי הסופר שמע שלא מ'טוםפסול
 מהני דלא דהטעם בגמ' דקאמר מאיאמנם
 ה"פ לשקיק, טימסרן לא דמילי משוםהוא

 א"כ לנטליה מימסרן דמילי גימאדאי
 הוא כאילו הוי השליח מפי הסופרכששומע
 בריטוב הר"ן וכדברי עצמו הבעל מפישומע
 דאין החסרון כאן אין ושוב הרא"הקושית
 הגט שכותב כאן נחשב דשפיר לשמד,כאן
 לא דמילי נימא אי משא"כ הבעל,לשם

 ואין הבעל מפי שמע לא שוב לשליחמימסרן
 שיהיה בעינן לא באמת אבל לשמה,~ה

 מפי ששמע כל שליחות בר הגטכותב
 דבממנה הרא-ה שיטת ג"כ זוהוהבעל,
 צווי יש שהרי כשר, הגט מבורר שליחהבעל
 בלשונו דייק הרמב"ן אבל הסופר אלהבעל
 דקלמה מהענין וחוץ לשמה, דבעינןוכתב

 שיכתבנו כלומר לה וכתב נמי רבע"הוסיף
 הגט בכתיבת חדש דין דוה הבעל,לה

 יאמר או יכתוב בעצמו שהבעלדבעינן
 להרמב-ן ס"ל אי והנה שיכתבנו,לסופר
 וצווי הגט לכתיבת שליחות שא"צכהתוס'



צז הילולים קודשפרי

 נמי דבעינן הוסיף למה לשמה משוםהבעל
 ולא מפיו שישמעו או בעצמו הבעלכתיבת
 דבעיק ס"ל ואי דלשמה, בטעמאסגי

 התורה מבכל מ"ש הגט בכתיבתשליחות

 לזמר ומההכרח בפניו, שלא שליהדמהני
 אין לשמה כתיבה דבעינן דכיון הרמב"ןדש"
 אם כי משלחו כמות נעשה בפניו שלאשליה
 לא דמילי משום ~ה וכל מפיו.בשומע
 הוי שוב מימסרן אי אבל לשליחמימסרן,
 מפי כשמוע השליח מפי הסופרשמיעת
 עיי"ש. שלוחו, נעשה ושפיר בעצמוהבעל

 שליחות תועיל לא למה צ"ב אכתיאבל
 לשמה. כתיבה לענין בפניושלא

 כשר אמרו אומר אי המחלוקותכעיקרב(
 שליח בדין ספק דהוי משמע פסולאו
 והדברים למילי, גם מהני אי שליחעישה
 בירור.צריכין

 כשר דלמ"ד השולח בר"פ הגרעק"אוביאר
 דשליח דקיי"ל דאע"ג הדיןעיקר

 השליח של בכוחו אין מ"מ שליחעישה
 אבל ממש מעשה אם כי אחר לשליחלמסור
 יוכל לא הבעל לו שמסר בעלמאמילי

 אומר כשהבעל משתה שני לשליחלמסור
 הבעל שליח הוא ונעשה כתובלשלוחו
 כה ולמסור לחזור השליח בכח איןלכתוב
 לו שמוסר כיון לכתוב לאחר לומרשליחתו

 אפשר שליחות הדא אבל בעלמא, מילירק
 אמרו לשלחו אומר כשהבעל והיינו מיליע"י
 להסופר הצווי למסור רק שליח עשהוהרי
 לו מוסר אינו כתוב השליח לו כשאומרוא"ב
 אלא שליח עושה שליח ומדין שלוכח

 לומר והיינו המשלה שליחותשעושה
 כאילו וששא"כ הבעל במקום כתובלהסופר
 כ"ל פסול אמרו אומר מ"ד אבל צוהו,הבעל
 כח ואין במילי נתפס אינו ג"כ שליחותדהר

 א"א ומשו"ת דעלמא, מילי על שליחלעשות
 הסופר שיכתוב שליח ע"י לצוותלהבעל
 אינה כתוב להסופר השליה שאומרדמה

 כח נתפס לא שהרי הבעלכאמירת
 כשהבעל אבל בעלמא. מי4 ע"יהשליחות

 על מצוהו הוא הרי לכתוב להסופראומר
 על הסופר ששליחות מילי, ~ה ואיןמעשה
מעשה.

 דמצי השולח דר"פ מהא שהעיר עיי"שאבל
 לס"ד וקשה שליח ע"י הגטלבטל

 העק )טי"ט כלל, בשליחות מיתפס לאדמילי

 גססך "1 כגט גבישו) גטו מ')י ע"י סינר סגגטר סיגל3'1

 סמעסס(. נטר סף 61 זסת,)י נס.ג6 ס)'ט ע"' לטחו)דלי

 אר" הקול עפ"ד הענין בביאור י"לואולי
 שהאריך ס"ט( י' הח"מבתשו'

 אהא מק"ג( עי"" )ש' הקצוה-חבחקירת
 שלו שהם וכסבור הגר בנכסי העודרדקיףל
 וחידש לקנות כוונה דבעינן קנהלא

 בנכסי לגדור שליח עשה שאםהקצוה"ח
 ידע לא דהשליח אע"ג לקנותו כדיהגר
 קנה המשלח של שהם וכסבור גר נכסישהם

 המעשה ומתייחס עשא"כ כיוןהמשלה
 ועיי"ש לקנותו. מחכוין הוא והרילהמשלח
 דברי ומביא הקצוה"ה. בראיותשהעיר

 התוס' על שעמד סק"6( קס"ג )גס"הקצוה"ח
 דכיון מקשים יש שהביא בקידושיןרי"ד

 מצוה דבר לכל א"כ כמותו, אדם שלשמלוהו
 בסוכה שב להבירו אדם האמר שליחיועיל
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 מה ועיי"ש עבורך תפילין הנחבעבורי
 והסביר ביאור, צריכים והדבריםשתירץ,
 אסריק לא כמותו אדם של לשליחהקצוה"ח

 שלוחו מעשה ה"ל דאו דעשיה במידיאלא
 אמריק לא עשיה דליכא במידי אבלכמותו
 הרא"ש וכמ"ש כמותו, אדם שלשלוחו
 שלית רעושה בהא ע"ג( )וף לנדריםכפירךטו
 לא והא בגמרא דפריך אשתו נדרילהפר
 האפטרופוס ושמיעת ודל וכתב ליה,שמיע
 שליח שעשאו ואע"פ הבעל כשמיעתאינו
 מינוי שייך לא דממילא דבמידילהפר

 וקידושין בפסח ומש"ה עכ"ל,שליחות,
 הוא וכאילו כמותו שליח מעשה ה"לוגירושין
 וגירושין בקידושין וכן הפסה שחטבעצמו
 הגירושין או הקידושין נתן עצמו הבעלכאיל
 במידי דהוא עבירה לדבר שליה יש למ"דוכן

 בתפילין אבל שליחות, מינוי ושייךדמעשה
 שהוא י הנחה התפילין מניחכשהשליח
 (1 הנחה עשה המשלח כאילו חשובעשיה

 אלא ראשו על התפילין הניח לא אכתיאבל
 כגוף השליח גוף דאק יטלוהו ראשעל

 מינוי שייך לא דממילא דבמידי כיוןהמשלח,
 נהי וסוכה ותפילין בציצית ומש-השליחות,
 כיון המשלח, כעשיית השליח עשייתדה"ל
 המעשה עשה לא כגופו הוה לא שלושדגוף
 וקידושין בפסח אבל שלוחו, בגוף אלאבגופו

 קידושין ומעשה הפסח שחיטתוגירושין,
 הוא הרי הוא עשה כאילו דה-לוגירושין
 בקול וע" הקצוה"ח. עכ"ל המעשה,נגמר
 כוונת הצטרפות לענין ביה שדן מה שםאר"

 השליח. למעשההמשלח

 ע"ב י"ב מחולין רא" מביא דבריוובהמשך
 רמוים ואחרים כהשחטובוק,טו"ק

 רבי מני מתנ" וקאמר כשרה שחיטתןאותם
 לא ראם כוונה בעי לא חולין דאמר הואנחן
 חשךק דא הרואים אחרים עץ יוכשר איךכן
 בגט למה התוס' והק' נינהו, כוונה בנילאו
 גביו על עומד כשגדול חשו"ק כתיבתמהני
 כוונה בעינן בוודאי דבגט אף י"ג.( גילון)ע"

 לא כוונה בעי שהיטה דאי משמעובחולין
 גביו. על אחרים עמידתמהני

 יונה רבינו דברי הביא שםדהרשב"א
 בדעת תלוי הכלדבשחיטה

 שלא תבירו בהטת השוחט שהריהשוחט
 נתכוון שלא ואע-פ כשרה שחיטתומדעתו
 דעת בעינן בגט משא"כ הבהמה בעללה

 מהני ומשו"ה הכותב בדעת תלוי ואינוהבעל
 עיי"ש שליהורז משום גביו על עומדגדול

 הרשב"א דברי מבאר אר" והקולברשב-א,
 ע"י נעשה שבגט הגירושין דכהבטוטו"ד
 עייאש. העוע"ג הגדול והוא הבעל שלשלוחו
 על שליחות שייך דלהרשב"א דמכיוןומסיק
 הגט כותב העוע"ג הגדול 'שאק אףהכוונה
 נגמר ידו שעל כיון מ"מ המעשהועיטה
 הקצוה"ח בנידון שכן מכל מהנרהמעשה
 ועשה דיששא"כ הגר בנכסי הגודרבשליה
 המשלה, כוונת מצטרף בוודאיהמעשה
 מש"כ ע"פ הרשב"א בדברי שדןועיי-ש
 שליחות שייך לא דממילא דבמה-יהרא"ש
 ודיבור. עשיי' ולא דממילא מידי הויוכוונה

 דכיון הרא-ש סברת שלכאו' כתביאח"כ
 להשליחות אין דממילא עניןשהוא

 מקנה אדם אק דקיי-ל כמו לחולמקום
 וא"ב לחול מקום לקנין ראין משוםהמלב"ל
 מעשה ועל דממילא דבר על שליהבעושה



צט הילולים קודשפרי

 תועיל המעשה לענין שליחותו דמיוני כיוןא"כ
 ס" )ש-מ דקיי"ל וכהא הכוונה, על גםשליחותו
 שלא דבר עם לעולם שבא דבר במקנהי-ט(
 רחל דמים הוא ב~ה המרדכי ףטי' לעולםבא

 על ג-כ חל לעולם שבא הדבר עלהקנין
 טבאר שם והסמ"ע לעולם, בא שלאהדבר
 .( )קת"נ בב"ב דאמוראי בפלוגתיו תליאדוה

 מחצה קנה או הכל קנה אי וחמור אתבקני
 יהמרדכי גוטנ-ס(, )ש"ט כלום קונה אינואו

 הקנין דחל סגל וע"נ כולהו דקני כמ"דפסק
 ה"ה וא"כ לעולם, בא שלא הדבר עלגם

 כוונה הצריך מעשה לעשות שליחבעושה
 המעשה על השליחות דמהני דמינואמרינן
 שליח שהעושה אע-ג הכוונה, על ג"כמהני
 שיש הנא דשאני מהני, לא להוד הכוונהעל
 לחול. מקום השליחות עלכבר

 דמקנה מהך ראיה ראין לדחות כוזבדשדב
 דמהני, דשלב"ל עם לעולם הבאדבר

 כוונה, הצריך במעשה שליחות דיועיללהא
 שבא להדבר לקנות שאפשר התםדשאת
 שפיר וא"כ הדשלב"ל בלא להודלעולם
 כאן חל שכבר כיון ואמרינן בנה הקניןמועיל
 אהא, נמי מהני אהא דמהני מיגו אדהקנין
 ללא הא כוונה דבעי במעשה הבאאבל

 וא"כ וכלל, כלל מועיל המעשה איןהכוונה
 המעשה על ומצליחות דחל לומר שייךלא
 הכוונה, בלא בלום המעשה אין דהאלחוד
 על הל דלא דמיגו לומר יש איפכאוא"כ

 בוה דצ"ע וסיים כולם, המעשה איןהכוונה
 עצום. ספקוהוא

 אף דפסול אמרו דאומר הא נבין והולאורג(
 אף הגט לביטול שליח למנותדמהני

 מימסרן לא שמילי מילי, הוידלכאורה
 הלשמה דהיינו מבנייח במידי היינולשליח
 יכול לדיבור משא"כ הגט כתיבתשל

 פסול אמרו דאומר והא שליה,ליעשות
 הגט כשר שיכתוב לסופר אומרוכשהבעל

 לסופר אומר כ'טהבעל דבשלמאהיינו
 המעשה על גם שליח אותו רעושהשיכתוב
 דחל דמיגו שפיר י-ל א"כ הגטדכתיבת
 נמי חל הכתיבה מעשה עלהשליחות
 דע"ו לשמה, דכוונת החלק עלהשליחות
 מידי דהוי שליחות מועיל היה לאבלחוד
 מעשה לעשות לו דאומר כיון אךדממילא
 משא"כ הכוונה על גם שליח לעשותויכול

 לשליח שיאמר רק לו שאומר אמרובאומר
 להיות יכול השליח אין א"כ שיכתוב,השני
 מיגו אצלו לומר שייך דאין הכוונה עלשליה
 לא איהו דהא וכו,, אמעשה שליחותודמהני
 על כ"א כוונה, הצריך המעשה על שלחהוי
 הגט, שיכתוב להשני לומר דהיינו אחרדבר
ודו"ק.

 דלא לעיל שהובא הרמב"ן ש" יתבארובזה
 בפניו, שלא שליה הגט בכתיבתמהני

 חלק על שליחות גם דבעינן דכיוןוהיינו
 גם כשחל כ-א שליחות מהני לא וע"והכוונה
 בפניו שלא בשליח וע-כ המעשה, חלקעל

 מהני, לא לעשות מעשה לו מוסר אינושהוא
 "דבעינן הרמב"ן לשון בכפל לבאר יטווה

 שיכתבנו כלומר לה וכתב נמי ובעינןלשמה
לה

 הבעל-
 לה לכתוב מחוייב עצמו שהוא

 מעמא והיינו ~ה על מהני לאדשליחות
 דממילא מם-י שהוא ה"לשמה" דעלמשום
 מפיו כממטומעים ורק שליחות, מהנילא

 א~
 יכולה דאשה שסיים ווהו ודו"ק וכנ"ל,מהני
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 עושה הריני הים במדינת שהוא פלונילומר
 שהוא כיון וכו' גיטי לי לקבל שליחאותו
 דבר על ולא מעשה על רק שליחעושה

 בה מועיל שפיר וע"כ כוונה, כגוןדממילא
 היטב. ודו"ק בפניו, שלא ואףשמיהות,

 אריה בקול התשובה שבהמשך עודוי"לר(
 הא על ע"א קל"ג בשבת הגמ' הביאשם
 שם שיש ואעפ"י ב'שר בברייתאדתניא
 אומר יונתן ר' יאשיה ר' דברי ימולבהרת
 כל לא צרעת דוחה חמורה שבת צריךאית
 שיש אעפ"י בשר מר אמר שם ואמרינןשכן,
 קרא לי למה הא ר"י דברי ימול בהרתשם

 מותר, מתכוון שאין בדבר בלא"ה ליהתיפוק
 דאמר יהודה לר' אלא נצרכה לא אבייאמר

 ר' תימא אפילו אמר רבא אסור,דשא"מ

 וכו', רישא בפסיק שמעון ר' מודהשמעק

 ליה עביד מה בשר האי דר"ש אחבאואביי
 הוא בהרתו לקוץ )למוהל( באומר עמרםא"ר

 למימר איבא מאי קטן גדול תינהמתכוין,
 הוא בהרתו לקוץ הבן אבי באומר ר"עאמר

 וכו' אחר ויעביד אחר איבא ואי ופריךהתכוין

 איכא ואי בד"ר ורש"י אחר, דליכאומשני
 ליעבד ליטהר חהטש שאינו אחר ליעבדאחר
 למלך ובמשנה להתם, האב ליקו ולאאחר

ה-
 האב דאב דמשמע ס""( גיעמ טומנם מסג'

 עובר ליטהר מכוין אינו שהוא אף התםקאי
 מוטלת דהמצוה כיון דמילתא וטעמאהאב
 וכיון קעביד שליחותיה המוהל האב,על

 בקו-א ועיי"ש האב, עובר לטהר האבדכוונת
 ע"ג. שהקשהמה

 הש"ך דהנה רש"י, דברי ליישב כתבוע"כ
 דמדברי כתב סק"ד שפ"ב ס"בחתם

 רשאי מבני מוהל שהוא דמי משמעהרא"ש
 וכתב וכו' אותו למול לאחר בנו אתליתן
 אנשים כמה שראיתי לפי ~ה וכתבתיהש"ך
 בעצמם שהם אף למול אחריםמכבדים
 והנה מ"ע, מבטלים הם ולדעתי למוליכולים

 לתמוה האריך נ"מ( עתן )גיי"י שורהתבואות
 התבואות הביא אחת וראיה הבנ"ך, דבריעל
 ליעבה- אחר איכא ואי הגמ' מדגיריךשור
 שפיר א"כ האב על דהמצוה אמרת ואיאחר
 ל"ת ודוחה דאב עשה דאתי קראצריכין
 ועח- האב, על הוא דהמצוה כיוןדצרעת
 התורה מכל מילה שנא דמאי ע-והקשה
 חולק וע"כ כמותו, אדם של שלוחודקיי"ל
 שליחות מועיל דבאמת וס"ל השיךעל

 והיינו אחר ליעביד בגמ' קפריך וע"כבטילה
 שליחות.מטעם

 אמרת אי דממנ-פ תמוה הדבר לכאורהאך
 האב וא"כ כמותו אדם של שלוחוב~ה
 אחר בין חילוק ליכא וא"כ הצרעתקוצץ
 לידי לבוא אתה צריך דלעלם כיקלהאב
 אמרינן אי אף דהא טעות וה רקדהיה,
 ממילא מכוין אינו דהאחר כיון מ"מששא"כ

 מ"מ האב עושה דהמעשה אמרינן איאף
 הוי המעשה דהא איסור עושה אינוהאב
 אב גם וא"כ מכוין אינו דהמוהל גמורהיתר
 דמהני הקצוה"ח לפי"ד אך איסור, עושהאינו
 של מעשה בהצטרפות המשלחכוונת
 דהאב כיון קשה וא"כ ששא-כ, מכחהשליח
 לטהר מכוין והאב בכוונה בהרתו לקוץאומר
 והוי כמותו אדם של דשלוחו אמרינן איוא"כ
 עושה ממילא המעשה האב עשהכאילו
 כיון מכוין אינו דהשליח אף איסורהאב
 דהא המעשה עושה וגם מכויןדהאב



קא הלולים קודשפרי

 ממנ"פ לדוכתיה קושיא הדרא ואיתששא"כ,
 אינו ממילא שליחות מתורת עבטה אינואם
 לק"ת, העשה דוחה ושפיר המצוה האביוצא
 אדם של שלוחו מכח דיוצא לומר צריךוע"כ
 וא"כ המעשה האב עשה ממילא וא"ככמותו
אנו

 מצרפיי
 מכה להמעשה האב של הכוונה

משא"כ.

 כתבו דכבר מאד נכון דהדבר נתבושוב
 המשלה של הכוונה מצרפין דאנודאף
 המשלח אם דווקא היינו השליחלמעשה
 שפיר המעשה עושה והוא ומכוין ע"געומד
 ובוה להמעשה, הכוונה מצרפין ואנומהני
 וקטן שוטה חרש דלגבי הרשב"א שי'מבאר
 מטעם הוא גביו על עומד גדולדבעינן
 בעת לכוין שצריך משום והיינושליחות,
 מהני לא לחודא וכוונה המעשהשעושה
 האב כוונת מצרפין אנו וא"כ מעשה,בלא

 גביו על כשעומד רק המוהל השליחלמעשה
 אחר אם גם עובר שם עומד האב אםוע"כ
 המעשה מצרפין שאנו כיון המילהעושה

 האב ליקו ולא רש-י כתב וע-כוהכוונה,
 הכוונה, נצרף שלא יעבור לא דעד"1התם
 שהאריך ועיי"ש אריה הקול עכ"דודו"ק.
 בנה.טובא

 לשמה, כוונה דבעינן דקיי"ל גט לגבייהנה
 מחויב הסופר רק שלא פשוט דברהוי
 מחוייב הבעל גם כ"א ישמה הגטלכתוב
 האשה, גירושי לשם הגט שיכתבלכוין

 אצל הוא לשמה דבעינן העיקרואדרבה
 משעת לשמה הבעל שיכוין ובעינןהבעל,
 התוס' וכמ"ש הנתינה ועד הגטכתיבת
 שלא ליזהר דצריך יבם( )ס"ה ע"ב ע'בגיטין

 נתקלקל ראם ולתינה כתיבה ביןיתקלקל
 מועיל אין לבסוף נתפקח אפילובינתיים
 דלא ע"1 שהקשה מה במהרש"אוועיי"ע1
 כיון בינתים בנתקלקל לפסול לו מניןידענא
 וכן נתינה, ברק כתיבה בשעת שפוישהוא
 דאינו הראשונים מרבותינו לכמה באמתס"ל
 ובגליא בינתיים, הגט בנתקלקל הגטפוסל

 התוס' דברי ביאר ט'( 5ת ג' מ" )%ת"ומסכתא
 שכורת הבעל ברצון תלוי הוא הגטדיסוד
 הנתינה קודם בו חוור ואם אשתו לביןבינו
 אין שוב לשמה מכוין שאינו היינו הכריתהמן
 וכמו בעלמא, כחרס והוי כריתות ספרכאן
 בקובץ גם ועי' עיי"ש, שיעבודו שנמחלשטר
 מדוע שביאר מה ע"1 סי' יבמותהערות
 לנתינה[ כתיבה בין יתקלקל שלאבעינן
 כתיבה שבשעת דבעינן הדנן עכ"פאמנם
 כתיבת אין דאל"ה שפוי הבעל להיותצריך
 קג"ב( ש' ""כ"י הטור פסק וכן לשמה,הגט

 אתץ ואח"כ לכותבו שצוה בשעה בריאהיה

 ואם בחליו בעודו אותו כותבין איןהחולי
 ביאר הק"ג( נובפרישה בחליו, ונתנוהוכתבו
 לגמר ורצה נתנוהו או כתבו קאמר אודאו

 ונתנסו בריא כ'שהיה כבר כתבו אםבנתנוהו
 כתיבת שבשעת דבעיק כלום, אינובחוליו[
 קיי"ל וע"כ לשמה, הבעל לכוון צריךהגט
 גט לו שיכתוב לסופר הבעל אוטר ראםג"כ
 גט לה וכתב השליח הלך רטוב לשמהזה
 כמו התורה מן פסול הבעל מדעת ושינהשני

 טעמא והיינו גיטין בתורת בזהשהאריך
 לשמה. הבעל כיוון לא השני הגט רעלמשום

 הגט יכתוב שהסופר רמהני מה א"שרעפי"ז
 שליחות, משום והוא הבעלבמקום

 במידי הא שליחות מהני אן-ולכאורה



 הילוליםפריקב
 דממילא דבמידי שליחות מהני לאדכוונה
 ס"ל דהא א"ש לפי"1 אך שליחות, מהנילא

 כתנת מצרפינן דבשליחותלהקצוה"ח
 דאה"נ -ל וא"כ השליה, מעשה עםהמשלח
 מעשה על הוא דהסופר השליחותעיקר
 על ובאמת שליחות מהני דע"1 הגטכתיבת
 הסופר את עושה הבעל אין הקטמהכוונת
 הוא שגם הבעל כוונת מצרפינן רקשליה,
 ושפיר לשמה הכתיבה בשעת לכויןצריך

 דבעינן והא השליח, למעשה כוונתומצרפינן
 הוא אחריתי מילתא לשמה יכוין הסופרשגם
 וה מ-מ אבל לשמה, יכוין שהכותבדבעינן
 הוא לא סרס כי מהני היה לאבלבד

 וע"כ דהבעל, הלשמה כוונת ובעינןהמגרש,
 מהני שליח שמינוינו הגט אותו עלדייקא
 לצרף א"א דבכה"ג שני, גט לכתוב יכולואינו
 הגט דעל דשליח לטעשה המשלחכוונת
 קטמה, הבעל כיוון לא הא הוההשני

 מידי דהוא כיון ע"1 מהני לאושליחות
דממילא.

 דמצרפין דהא הנ"ל אריה הקולדלפי"ר
 דווקא הוא המשלהכוונת
 הטעם לבאר יש גביו, על עומדכשהמשלח
 שליח כשעושה ורק פסול אמרודבאומר
 כשהוא דבשלמא מהני, הגט לכתובממש
 שפיר אד הגט לכתוב בעצמו לואומר

 השליח מעשה עם המשלח כוונתמצרפינן
 על כעומד והוי השליה של בפניו דציוהוכיון
 אפ"ל דהיה אע"ג אמרו באומר משא"כגביו,
 הא מ-מ הכתיבה, לענין שליחות כאןדיש
 דממילא, מידי הוי דהכוונה כיון מהנילא

 השליח, למעשה המשלח כוונת לצרופיוצריך
 כיק וה"ה גביו, על עומד באינו מהני לאווה

 כוונתו לצרף א"א בפניו להסופר אמרדלא
 ודו"ק. הסופר,למעשה

 הרמב"ן דברי נכון על יבוארוולפי"(ה(
 גט דשאני שו"ל דברינו בפתההניצבים

 לה וכתב נמי ובעינן לשמה דבעינןדכיון
 הסופר אין הבעל לה שיכתבנוכלומר
 אלא הבעל במקום חותמיםוהעדים
 הדברים בשאר אבל מפיו הםכששמעו
 היינו ע"כ, בפניו, שלא שליח אדםעישה
 לה וכתב נמי ובעינן לשמה דבעינןדכיון

 כתיבת דמהני והא הגט, יכתובשהבעל
 דבעינן כיון אך שליחות, מטעם הואהסופר
 במידי הא שליחות ע"1 מהני אךלשמה
 צ"ל וע"כ שליחות, מהני לאדממילא
 ווה השליח, למעשה המשלח כוונתדמצרפינן

 השליח בפני כן מבוק כשהבעל רק מהנילא
 במקום חותטים והעדים הסופר איןוע"כ
 מצרפים ראין מפיו הם כששמעו אלאהבעל
 זוהו גביו, על בעומד רק המשלחכוונת
 בשאר אבל לשמה דבעינן בגטדווקא
 וסגי המשלה כוונת לצרף בעינן דלאהדברים
 שליח גם דמהני אה-נ בעלמאבשליחות

 בפניו.שלא

 קיחל מדוע יל"ד לכאורה 1ה לפיאמנם
 שליה עושה הגט להולכתדשליח

 הלשמה כוונת לצרף א-א הא בגירושיןאחר
 להדיא, ממנה שהוא בהשליח כ"אדהבעל
 השליה עם המשלח כוונת נצרף איךאבל
 אינו (ה אך - בפניו היה לא שהואהשני

 שיכתב דבעינן הגט כתיבת לגבידבשלמא
 שלא שיהיה אפשר אי א-כ לשמההגט
 לא ושליחות דהבעל הקוטמה דבעיקבפניו,



 גק הילולים קודשפרי

 אמנם וכנ"ל, בפניו כ"א ליכא וצירוףמהניא
 ולשמה כתיקונו הגט נכתב שכברהכא
 ולא האשה, לידי הגט לשלוה רקובעינן
 יכול כצפיר לשמה יכוון שהשליחבעינן
 לא דהא שליה יעשה והשליח שליחלעשות
 מהני ושפיר הבעל כוונת לצרף גבייהובעינן
 היטב. ודו"ק הבעל, בפני כשאינםגם

 בקיאין היו שלא במה גם הכוונה דוהוהלו(
 התוס' קושיית וקשה בלשמה, בבלבני

 וי"ל הלכות, משאר לשמה שנאדמאי
 ההלכורכ בכל בקיאין היו בבל בנידלעולם

 מהני לא לשמה דבעינן דבדבר וה עניןורק
 ודווקא בפניו, שלא שליה הבעלשיעשה
 משום או שליחות מהני או בפניוכשממנהו

 או השליח, למעשה המשלח מצרפיםדאו
 המעשה על שליח נעשה אינו דאומשום
 בקיאים, בבל בני אין וביה נ(, נ~ימ)תי")

 דבעינן הדבר בעצם הם בקיאיןובאמת
 דבלשמה ~ה דבר רק לשמה, הגטכתיבת

 כ"א שליחות מהני לא דממילא מידידהוי

 מתני' קאמר וע"ז בקיאים, אינם ב~הבפניו
 בפני שיאמר צרין- הים ממדינת גטדהמביא

 שהבעל חיישינן דאל"ה נחתם, ובפנינכתב
 דלא גט שיכתוב לסופר אסרו לשלוחיואמר
 בפ"נ וכשאומר דממילא, דבר דהוימהת
 לשמה ונחתם נכתב אם אותו ישאלוובפץ

 שע"י בר"ן ועיי"ש מס( וגרפ"' )ג'. בגמ'כמבואר
 יאמר ואן דפסול, גוונא דאיכא יביןהשאלה

 הבעל ע"י ממונים והעדים הסופר היואם
 ודו"ק. אמרו, אומר ע"י אובעצמו

 לשונו להבין נעים ומה טוב מהדמעתה
 צריך שכתב רש"י שלההב

 בגמ' מפרש וטעמא לומר המביאוהשליח

 לשמה, בקיאין אינן בבל דבני משוםוהיינו
 בקיאק דאינם משום ב1ה הכוונהועכצ"ל
 1ה ושליח קאמר וע"ו בפנק שליחלעשות

 שני ששליח ולא להלכה, שליה עשאוהבעל
 להולכה דלשליח ואף לשליח, אותוטינה
 הבעל מדהקפיד מ"מ בפניו שלא מנוימהני

 לבו אל ישים בוודאי הרי בעצמולטנותו
 בעצמו מינה ג-כ והעדים הסופרדבטנוי
 אם לנו יברר ובפץ בפ-נ וכשיעידבפניהם

 או דקלמה המרון דאיכא אמרו אומר ע"יה"
 ודו"ק. בעצמו,שמינה

עי



 הילוליםפריקד

 התורה לימוד מעלת בגודל קודש רברדתליקוטי
 שליט"א עטייר אדמו"ר מרן כנקמאת

 אאמו"ר מרן דכ"ק בפומיהמרגלא
 התורה, לימור הוא העיקרים שעיקרבע"א

 מילי מיני בכל לנהוג לאדם ירשהוהיצה"ר
 וכדו' חסידי לבוש וללבושרחמידותא

 בכל ישתדל התורה ללימור כשיגיעאמנם
 התורה, מלימוד האדם את לבמלכוחותיו
 חשיבות את רואיםומזה

 העצה שהואהתורה
 ולא היצה"ר כנגדהיחידה
 כנגד אלא תורהדברה
 אחד שכל ובוודאייצה"ר,
 הישר, בדרך ללכתרוצה
 היא לזה היחידהוהעצה
 בתורה ולעסוקללמוד
 לשמור מנת עלללמוד
 מעיקר ועושים התועים כאלו ולאולעשות,
 כפי הוא האמת ודרך עיקר, וממפלמפל

 זה שיסוד זי"ע אאמו"ר מרן ב"קשהורנו
 לו א"א התורה מן הפורש דבל לזוז,א"א

 מררך לגמרי שימור וסופו ביהדותולישאר
 האלו בימים ובפרם דחי, אל מדחי ויוררה'

 ומסומא הסמא לרחוב פ"אשכשיוצאים
 לנפשות אורבים ומשחיהים קליפותהרבה
 כוחותם בשארית ע"ז ומתאמציםישראל

 להישאר שרוצה ומי דמשיחא,בעיקבתא

 רק שיור לו אין ולתורתו לה' נאמןיהודי
 לך הנביא כמאמר לעשות הזאתהתורה
 באהלה לישב ג'( ב"ו )יסרס בחדרן- באעמי
 בחורים ובפרט ולילות, ימים חורהשל
 ומרדות. עול שום להםשאין

 הדברים שארוכל
 ולא בעלמא במפליםהם
 עיקר העושיםכאלו

 את ומסלפיםמחמידות
 ושמעתי האמת,דרך
 זי"ע אאמו"ר מרןמכ"ק

 א אומרים היושבגליציא
 אויף קידוש מאכמבחור

 והיינו -שפענדעלך...
 במילי עסק שום להם איןדלבחורים
 של באהלה שלנים ע"י ורקדחסידותא,

 ש"ס, ומסיימים עוזר והקב"התורה
 ונזיקין, נשים מועד מדרולכה"פ

 הלכה של בעומקה להתייגעומתחילים
 ללמוד המסורה כדרך השו"עבלימוד
 אפשר אז וראשונים בש"ממהמקור
 דהלכתא אליבא שמעתתאלאסוקי
 ומהו מדאורייתא מצוה מהוויורעים
 בעלמא חסידות מנהג ומהו מדרבנןמצוה

 הוא העיקריםעיקר
 מעיניו כלשיהיה
 וזה * הקדושהבתורה
 להצליח היחידהדרך

 וכל * השי"תבעבודת
 התורה מןהפורש
 החים מןכפורש



קה הילולים קודשפרי

 הדרך וזהו המפל, מן עיקר עושיםואין
 ולנצח השי"ת בעבורת להצליחהאמיתית

 עלינו נקבל אלו שבימים העיקרולכן
 ולא תורה, שיעורי יותר לקבוע תורהעול
 עתים קביעת בלי יהודי להיות בזמנינויתכן

 כשיוצאים שהיום לדעת וישלתורה,
 סמא שהואלרחוב
 יכמה והחושךומסומא
 פה ובפרסארץ,

 מאוד קשהבאמריקה,
 ולהשאר יהודילהיות
 לעך וא"אבאמונה
 להשי"תולהתפלל
 מהרחוב,כשחוזרים
 הנשמה אין כאשרובפרמ
 מרעין כל מפנימחוסנת
 כל פותחים כשלאבישין

 ה', בית מלאכתעל

 תטג"ו[ כעומל )"ג גסוס"ק קלטו לנרינצחון

 בזה רק חובה ידי לצאת אפשרואי
 'דף לומדים לא אם חסידי בלבוששהולכים

 בהבלים, שלמים ימים ומבטליםגמרא
 אמור ומזה ,י"ע אאמו"ר בנו השרישוזאת

 דברי ואין לשכוח,לנו
 ואברכי הישיבהמבחורי
 מתיל שעליהםהכולל,
 יומם בתורהלעמוק
 הבעלי אפילו אלאולילה,
 על המרודיםבתים
 הכלכלה ועלהמחיה
 שהשאלה לדעתצריכים

 אותם שישאלוהראשונה
 עתים קבעת האםהיא

 דינו תחילת שאיןלתורה,

 שיהנה החסידותעיקר
 אין * חפצו ה'בתורת
 אדם של דינותחלה
 * התודה קסק עלאלא
 שמצינו המהירהביאור

 אדם של דינושתחילת
 ונתת נשאת שהוא

 להיות א"א *באמונה
 בלי בהשי"תסאמק

 התורהליסד

 דף אפילו לומדים ולא ספר השבועימות
 מאד מאד קשה כזה ובמצב אחד,גמרא
 דרך ועיקר כדבעי, להתנהגשיוכלו

 זי"ע אאמו"ר ב"ק לנו שהורההתמירות
 התורה, לימוד היא החמירות שעיקרהוא
 להזריח גם היתה הבעש"ט שדרךוהגם
 אולם ישראל, בני בלבות האמונה אוראת
 ס'(, ל )6נוח הסיד הארץ עם שלא לדעתיש

 ,' )סגסייין תורה דברי על אלא אדםשל
ע"6(,

 מהא הקשו שם רבתוס' להעירויש
 שקודם ע"6( )"6 )פנתדאמרינ,

 שואליי
 אם

 אח"כ ורק באמונה ונתתנשאת
 רשני היא האמת אך לחורה, עתיםקבעת שואליי

 אותו ששהעלין אחד, בקנה עולותהשאלות



 הילוליםפריקו
 שיהיה באופן באמונה ונתת נשאתהאם
 לנמר יכול מי הזה ובענין התורה, ע"פהכל
 '"נ )שעט מצינו בצדיקים ורק לבי,זכיתי

 מבגופן יותר עליהם חביב שממונםע"6(
 ואאמו"ר בנזל, יריהן פושטין שאיןלפי
 שרואים מה הוא שפלא פעם כבראמר

 הם התשובות רוב הראשוניםשבתשובות
 שנתאחרו וככל משפם מחושןשאלות
 מדיני השאלות ופותחים הולכיםהדורות
 לשאול א"צ שהיום מחמת זה ואיןממונות,
 כבעבר, כ"כ מדקדקק שאין מפניאלא

 נגע לא שיהודי ידעו בישראלמלפנים
 לחביו, השייכה פרוטה בשוהאפילו
 בככל אך בכך, נזהרו העם פשוטיואפילו

 השאלות מתמעמים הדורותשמתאחרים
 אמנם ממונות. בדיני הרבניםשנשאלים
 יגיע לו שמזומן שמה להכרה האדםכשבא
 ויחבירו שמוכן במה נוגע אדם ואיןאליו
 ממילא באש מזה נימה, בכמלאאפילו
 במה"ק שפירשו וע"ד באמונה, וליתןלישא
 בהיתר, תאכלנו באיסור שתאכלנועד

 אליו שיגיע מופו באימור מלאכולשהנמנע
 זכיה לו אין שאם אלא בהיתר, הדבראותו
 בזה לזהירות ולהגיע באיסור. אוכלוהוא
 ,2הבוכ"ע כשידע אמונה ע"י רקאפשר
 רק להגיע א"א ולזה מחסורו, כל לויזמין

 מררך למעלה שהיא התורה לימודע"י
 מן למעלה להנהגה זוכים ועי"זהמבע
 לא שאם תליא בהא דהא נמצאהטבע,
 שיש תשכח שכוח לתורה עתיםתקבע
 האמונה לך ותחמר לבירה ומנהיגבורא

 שלא במו"מ תכשל וגוז פרמיתבהשגחה
 בכל מאמין אני תאמר אם ואפילוביושר,
 יקשה מ"מ להאמין, באמת ותרצהיום
 כיון בפועל, כן להתנהג בעינק-מאד

 לה שזוכים דלעילא השמירה לךשתחסר
 תורה תלמד אם רק התורה, לשודע"י

 יהיה אז אותך ותמהר תקדשוהתורה
 באמונה. ונתת נשאתבאמת

 סס)"ס[ חנוכי ו6ח קדמו יגסרטן
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 טק הפרימובחר

 קזיין אברהםהרב
 וישיבתה"ק רוחנימנהל

 חורין בן וחצי עבר הצי בריןביאור
 חגיגה בטם' וגמראמשנה

 נל6י', חייניס סג) ע"6 3' דף נמגיגסאיתא
 ו6גורוגינוק וטותטוס תחס"וחון

 וכו'. מסומררים ס6יגס וענזיסוגסים

 עכר סמ3יו מי )במויי ת6י? )במויי סב)רב:גב['
 ממויינ סו6 )מגס חורין כןוחגיו

 ממניו מי דפתר 1)ר3יג6 נגננ' ותקסם3ר6י'(,
 סכ) סר6יי' ינן סעור מורין גן ומניוענד

 מ6י?)6מ1'י

 א'תירוץ

 וגו', מע')'ו נ6חמ סומללאתוייא

 ב'.תירוץ
 מי ))רימויי ני6מרי )עורס 6ימ6ואיבעית

 ט6 )ך קסיו ודקקטחעומ3"מ(,
 וכא ר6סוגס ותסגי כ6ן קסיו )6דרניג6,
 6חלוגס.כתסגט

רוזני
 6מ עודד חורין 3ן ומגיו ע3י סמליו מי
 דירי 6מד יגס ענינו ו6מ 6חד, יגסר3ו

3"ס.

 עגמו ו6מ 137, 6מ מקגמם 3"ס "סאמרו
 ינו) 6יגו ססחס )יס6 מק;מס,)6

 מוחין 3מ 5יס6 ]לס"י(( סגו סחרומ 5ד)מסגי
 וסלק *יעלו  ס3ו( עניות % )תסגי יכו)זינו

 )6 סג6מר ורני', )פרי' 6)6 העולס גנרל)6
 סעו)ס מיקון מסגי 6)6 יגרס, )סכם 3ר6סתסו
 )ו וכומס מורין, 3ן במו ועומס ר3ו 6מכופין
 )סורה ס)5 3ימ ומורו דמיו, חני ע)סטר

 סדי. 3ימכיתי

 אימא האיבדת בפי רש"ישי'
 חון דקמגי דממנימין סיסת מפוסוברש"י

 ספי' מסוחררין, סלען סע3ייסמן
 ססו6 וש"ח ע3ד סביו מי ססכוונסר3ע6,
 וקוברים ב"ס, מסורו  קוהם ספליי, מןמטול
 מן פטור סו6 וככן וכו', )ר3ו 6חד יוסיעודד
סל6יי'.

 137 6מ סנופין 3"ס מסודו )6מראבל

 כנר, תסומרל סי6 כזיקו סוי)סמרלו,
וחש.

 ק6י )סחלור דוד6י כיון מר"ח ג"כ סי'ן3:ן
 ומסגם רס"י ומסייס נל6יי', מיילוכו'
 ממקומס. וזס )6סגסנימ

 רש"י ברבריביאור
 מודים 3"ס )תקק;6 06 )רס"י קססדהי'

 מלוע 6"כ וכו', ר3ו 6מ טכופין)3"ס
 מסומלריס ס6יגס תענדיס ח71 סמסגסכומנם

 דתסנס רס"י ממרן וע"ו סר6י', נוןספטוליס
  משיוטס. גוסא



 הילוליםפריקי

 רש"י ע5 המאיריקושית
 יכו) 6ין סג") רס"י ע) מתםרבמאירי

 סכ) מ3י6ס למסגת סנמח)מ)סיב
 מסת כמו חעוחנ"ח )דמויי נר6יי'מיי3יס
  תענריס  פון שתסנף פסייפת  וחמ"ל5חרוגס,

 למפייו  ריעולי,  פפנס נמווכו'

 אימא האיבעית בפי' התוס'שי'
 ים סיסרמ  מפפלס סרי  דקסי6 וס66חרוגס, לפעוי  לפי סולרי  יפייס  סלפריי,  רס"י כמו סוכל מ6; )6מהי סכ) נדרסהרכם'
  לפסלן  רסייל  מכסל  יוגרס רפפסגיפלפי,
 %  פירפרר,מ  ס6יגס דע3דיס ולדיוקןיסרילי,

 פיי"ן.פס

 כן, סונר ג"כ ע"נ נ' וף נערכיןיהרכ!'
  לסלמן סכי סג") סקוסים ע)וממלן

 ייריס, כ"י, פ"ג  ולפילין פ"ב, ילעירולין
  עיי"ס. סקיפ6  לחריג5פר

 ראי'  לעביך  הרמב"םשי
 6', טוכס נ' סרק מגיגס נספנותהרמב"ם

 חורין גן ומניו עבר  ספליו  פיכתג
  ס3ו, עמדות נד גוטגי סר6יי' מןסטור

  פטורין, 5לי  סלל ומזיין סלמ3"סיממיים
 )סו5י6 וכורך כ) יר6ס גומרס"ס

 קין 3ס  יייבופ  סגסיס סגין ומ"ע  סגסיס,6מ
 כ) ננס המר סרי ועוד 3ס, מייחוססענדיס
 עב"). סענדיס )ס%י6יסרג)

 הרמב"ם עי הראב"דקושית
 י)6 ט6 6"6 נמל, סי36"ייבהשגה

  רייויי,  כממס דסי6כסוכמם

 חייג  5חרוגס רפפלי חלילי  פגפ' רלפידיילו
 סג"ג ומוס'  רס"י וכפי'כר6י'

 ססמ קרנן מס' ס3ס"נ מניין מסגסובכסף
 סרפ3"ס. רליגו רירי  4יס3כתנ

  פסח  ירצן לבבי  הרמב"םיר'
 חי מי"ג, ס"3 ספח קרץ 3ס' סומ3"סכהב

 )6 י"כ) )6 חורין 3ן ומניו ענדממגיו
  3ן  לולו  פיפיס עד עגתו, מס) 1)6 רכו,מס)
 עכ").מורין

 דל6 6"6 טל36"ד, 3ססגמ כת3 מסרגם
 עשו, חס) 6וכ) 6חרוגס דנגסגטכסוכמן

 פ"ר, פסמיס כגגו' סירס"י )סי טסוגם
  ילפוב ,פ"ז( סמסגס, ע) מקסםסגמר6

 י6כ), עגמו חס) 6נ) שמע ר3ו, חס)  י6כ))6
 137? מס) 1)6 מהו )6 י6כ) )6 ממ6016

  3מסגס וכה ר6סוגס נתסגס כ6ן )"קותמרן
יפרוש.

 פפל  יילל %  ריפייס כתסגסרג~ירש"י
  יפרך כבריפ פל9  פעין פפליפלפה

 הידיגו סמי) למרוגע מסגס לסי רכךיפר
 עלמו. מס) ו6וכ) חורין ככן 610 סרילסמררו
 רס"י פל' לפי  רס"יפייפפ סיטםגמנ6
 טרמ3"ס ע) )סר6נ"ז קסס י" חסייגיגפ,
 ססמ. נס' ומן חגיגס נס'סן

 הרמב"ם בן אברהם רבינו שלתי'
 תניף ססח, קרנן לסוכות תסגסבכסף

 סרמ5"ס, כן 36רסס ר3יגו  יןסס3רו
 סכ) ס)מלגו רמס תק"ם, סטור סו6סנוס"ת



 אקי הפרימובחר

 ר3יג6 דגרי מסני נדחס וס מעומ3"ח,)קמוח
 סייגו מסומררים 60יגס מע3דיס חון0מפר0
  ר5טוגס תרמז  וקפי סעור, 6100מעוחנ"ח
 חייג סו6 קוסריס מדגרי )כן תקנס, )ושעסו
 ר6י"(. )וס"ס ק"פ)סניף

 כדי וו, מקנס ניערו 6מרונס מלגס פיאבל
 )6 ססעגו נידו, )0חרלו ימסלסלנו

 6חרוגס מנגס )סי ולכן ססמ, קרנן )6כו)יוכ)
 בכסף )עי"ש עגמו מס) 1)6 מם)1 )6 16כ)6יגו

 הרמב"ם בדברי אלו דברים לפרש רוצה שהואמשנה

 המשניות(.בפי

 כמנגס נ6ן סגת' 6מ סי' 0סרמ3"סנמצא
 כס" )6 6חרתס כמהגס וכלר06תס

 ס)6 ס0ח 3קר3ן הפסק מס מונן ועכסיורפ"י,
 קוסימ וממורן ר3ו,  מס) ע6 מ0)ו )6י6ג)

 סג"לסר35"ד

 3ס' סר36"ד קו0יימ )מרז גס לסקרךלפי"ז

 ד)6 סרמנ"ס פף פס דנםמניגס
 כדי מל6יי' פטור *מרוגם מסגם יחסיכרפ"ק
 )0מרלו. ימסרסלפו

 ,וס )6 ומלגס סקרון, יומר גימלרלפי"ז
 סמסגס 6ומרמ 0קתסממקומס,

 61ח"כ ר06וגס, כמפגם 3ר6יף 0חיינ)רימויי
 כמנגס סטור ססו6 וכו' מענדים חון6ומרמ
 ממקומס. סמ0גס ו,ס 1)66חלוגס

 רבינו של פי עי המח"טקושית
 הרטב"ם בןאברהם

 פירוסו מנגס ס)חס מ3י6 "מגסבהלכות
 סלמ3"ס גן 36רסס רניגו0)

 קוסיומ. כמס ע4וומקנס

 פסח, 16 ר6יי' קלנן )ס3י6 לנגן מיינו6יךא(
 לעולס חו14 ,ס סרי מס"מ סטור סו66ם
 מקסת 6נ) מגצי, ע) 0מקח3 י") 416ומסייס
 חייך )6 פסח נקרכן 36) נר6יי', נ0)ת6ע"ג
מגלי.

 03)מ6 ממורס, מן פסטור קומר6יןב(

 סרט ודל0יגן ס*דון, סגי 6מ כמוץ3ר6יי
 )סוטרו מגזן כססם 36) 6חר, לדון )1 0י0)מי

 מכיל שניגס נס' 0נרמ3"ס )וסףמס"מ
 16 תגסיס יי)סיגן מסוס 16 שסטור0)ומדיס

 עבדים(. )ס51י6 י0ר6) כ) ככ61 מגומרמשוס

 מס)כומ 3ט"3 כרמ3=ס פסק 03ופלמיזעב(
 )5מ הלסריס לסתוע פייט  ססו5 ס"סחוסר
 שימסר ר5ו )6 פס מדוע מ1ני6( 6יגועמו

 גריך דכר6יי י") 6עי )ומשטס כג"),)נמררו
 ממוגו, )ססקיר כיין 3ס0ח 16 מגזי,)ע0ומ
 מקיעם יפמע 06 כקוס תססיד )6 3סוסר6נ)
 מזמר(.חוסר

 נרבונא גדושיעמ'

 דופי גל3וגס, נדוני 0יטמ מנאבמאירי
 ענפו 6מ 0עו3י כיון ר06וגסמנגס

 כלשיי וחיץ מורין 3ן כמו סו6 הכן 6מד,'וס
 6נ) ל3ו, 6ת סכוסין 6חלתס מסגת תסיוכו',
 מלליה מטול וס61 כעני דיגו נמררו 0)6כ"ז

וכו'.
 החת"מ שיחידושו

 ז)סי מחדם, מ"6 דף מטין 3ת0'הח"מ
 כי )ע3ז סמקגס סי' ל06וגסנוסגל

 נפרך, עמו )ע3ת )ו מקול סי סתקגס)פגי



 הילוליםפריקיב

 עי"ז שיסקס סריס עמו )ע13ד מומר 137רק
 זמן )ענד י60ר )6 61"כ ספרן, ע13דת6מ

 יום רנו 6מ שעונד מיקגו ומס )עימו,)ערוי
 זנן )ו וי60ר כסרך, 13 )ענוד יכו) ו6ו6מו

 36) עגתו, 6מ מקגמס ווטו עגמו, 6מ)עסוי
 )וגסו סוו%ומ, 6מ סמססיד מקגמס )6 רנו6מ
 3מוק'(. 00ו63 מלעס ר3יגו גירקמכסי

 עגמו, 6מ תעתד כיוס סמקגס 60חרנמצא
 3ר6יי חייג סו6 161 מסוחרר,סו6

 הימיט ע6 6ס ו6סי' מסח, ו3קר3ןו3מגיגס
 לחרת. חנוקת יערס )137, )ערול50ריך

 )פיות מזר וכו', 0כוסין 6חרוגס מהגסרלפי
 ע3ד, מב)) 0יג6ו סחקגס קורסכמו
 פעור סו6 אכן )סיום, סייע )6ו)י0ר6)
 סקו0יוח כ) מיו0נ ונוס ופסח, וחגיגס7ור6"'
 חע 6ג0י כ) מ165 ק)6 )וו"): סרמ3"ס.ע)
 רייסס(.6ת

 ק) נ)0וגו תדוייק סמת"ס ינריולפי
 ליון )ו 0י0 גג)) סוטר ט6יגוסרמ3"ס,

 3ג)) 6)6 יוס, כ) תת0 לדון )1 6ין כי6חר
 י0ר6). 3כ) גכ))60יגו

 ההר מן אברהם רבינו שלחידושו
 חד0 פירוק מסרק ספו, מן 36לססרבינו

 3מ0גס כ6ן סגמ', נדיריוגס63
 סכווגס. סי6 סכן 6חרוגס, 3מ0גס ונצןר06וגס

 ס16מל ל3יג6 על ק0ס ר06וגט מלגסלפי
 וכו'. )וחיי )מדגו סרי פטור,0מעומ3"מ

 )6 6חרוגס מנגס 0)סי 6חרוגט כמנגסיכה

 מעוח3"ח, )ותויי ססכווגס ר3יג6 ע)ק0ס
 סל כ"ז 6נ) )נחררו, ר3ו 6מ 0כופיןסכותס
 פסול, כ5ממ סו6למררו

 0מעומ3"ח סרתג"ס 0) פסקי תיקלובזה
 36) ומפסח. וכמהגס, מר6יי',סטור

 סרמ3"ס חיבו כמוסר תדוע )סי"ז, נ"עק5מ
 ממחר.)דמוע

 עתה: עד שהעקנו טה נמכםהבה
 )ס)כס 1סלמ3"ס, יח1ס', רפ"ימחקקתא(

 וחוס' )רס"י סחררו, ס)6 כ"31מעוח3"ח
 וכו'. מרדה סטור %1רת3=ס וכו', נרפי"חייב

 סיוע רפ"י, 0) לסירותו סמ6יריק01יחב(
 61מ"כ 6חרוגס, סמ0גט 6מ קודסכותר

 נעירוגין תוס' 0) שלזגג טר106גס, סמ0גס6מ
 וכו'. מסיגו סכן )כך, מסד)6

 וכו', ר6סתס 3מ0גס כ6ן 3גמ' סירו0יסד'ג(

 סרת3"ס. סל פסקולפי
 סרמכ"ס, 3ן 6נרסס לחיגו 0) פילוסו1.

 פרנו כדי סמקגס ניטפו 6חרוגס משגסאפי
 סטור 610 שחררו 0)6 כ"ז )כ1 )סחררו,ימסר
 וכו'.מראיי
 סחררו 0)6 0כ"1 גרכוגס גדורי 0) פ"2.
 וכו'. מר6יי' סעור וככן ע3ד, גט6רסו6
 )ר13גס גדעי כעין סחת"ם 0) מירונו3.
 3סיטס ק5מ מקריר סו6 רק ע3ד,סג60ר
 ר06וגס. מלגס )פ" סי' ננס6מרמ
 סטר, מן 36רסס רניגו 0) פירוטו4.

 ע) )"ק 6חרוגס משגס )פי נגת'0סכותס
 רנו. 6מ 0כופין סכווגס לבמויי כיר3יג6,



קיג הפו~בחר

 זילבערמאן הלוי יחזקאל אהרןהרב
 בישיבתה"קר-מ

 אחרים ע"י בכסף עצמו קונה עב"כ21ענין

 ד"0 מוק' ע"3 כ"3 דף קיייסיןנמס'א(
 נדייק מוסיף מס וע"ס סג"י ע"וס6
 חידוס דהוי דתעיקל6 )6 ענמו ע"ינכתף

 עננו ע"י )6 קמם דכקף 6מריגן סויממרויי0ו
 )חילות סע6 ע"מ תגה 6חר )ים 6קגי 6י6נ)
 דכעי )מ6י מס6"כ דמסגי ר"מ דמודס6ססר
 המריס ע"י נכסף וב"כ מרעמו דמחרי)תימר
 וכו'( 6)6 ד"ס נרס"י )וכמ"מ כ)) חידוס)יכ6
 כ)) מסכמם )6 עגמו וע"י 6מי )ייוקרע"כ
 קנין דפין רס"י וזס"כ )חירום סע6 ע"מבסי'
 5ד. נסוס)עוד

 ככתף חידות יס נס 0)6 ססג"יהפוקססב(
 ע"6 ו' וף )עי) כמ"ת דמסל החריםע"י
 עכר מדין מקודקמ )סגתי וסמקדס מגס0י)ך
 6תי 60 ד6י סס"י ומילן 1( עיי"סכגעגי

 קידוסין תק' כריס )6סמעיגן 0"))6סמעיגן
 ו' דף קעי) טפ"י ע"ס )תרן יס ועור2(

 נססח0 הגימר מקרט, סמעיגן ספירך)ר"מ
 דעכ5") כגעגי, יענד ציין וססד0,מרופס
 דיין ק") דר"מ וכמריס ע"י 3כקף תיילידקל6
 ע"י גסיס 6יגו 6"כ לנו, 3)6 )ענדקגין
 קגין דיט רמ"ד 36) 6חריס ע"י רקע5מט
 לענד סדין מקלם השעיגן )6 לכו נ)6)עכד
 עגמו ע"י וססדס סקרת )תוקמי ד6יכ6כגעגי
 )עכד קגין ריס ס") סגי כסם"י 6"כעיי"ט
 6ין כגעגי עכד דין יוקרת סמעיגן )6 רנוכ)6
 6חריס ע"י נכתף חמוס יס ד3מממ')ומר

 )6קמעיגן ד6ת6 )מקקנ6 36) כגעגי ענדמדין
 עכד דין ג"כ סמעיגן רכו כ)6 לענד קגיןדלין
 כג"). מקלםכגעגי

 ע"י נכסף סגמ' מפרס 3מסקג06ג0ג(
 )י0 וגוקגי מדעתו ס)6 קניי 6מרהמריס

 )ו גלמך ר3ו קכ)ת כסף רכ6 ומסרסכע"כ

 עזתו )סורן 6)6 ס)וחו )עס0 6ין ו0ר3וסרס"י
 היגו מענד כיון ופוקסו, עיי"ס ת46וומקג0ו
 60 ע5מו 6מ וקונס )ע3י ,וכס 6ין )קגומרו05
 ססרכ כיון ספרי ומפלס קגין, תעסי4כ6
 ו,ס )כתרי ממגו רסוסו סירק סרי סכקףנוקב)
 גס6ר סרי 3ו 4כומ לה0 6ין מכסףסגומן
 ממפקיר גרע )6 1מתי)6 היון ל)6טענד
 )חירומ יונה עגלו דתסקיר קונר ור"מענדו,
 סיחרור. סטי גריךוהין

 תפלס ע' ס"ק ק5"ס טוסיו3קנומר(
 כיון וו") כגעגי עכד דין ס)סחייוס

 6סי' )חירומ 0ענל י65 מכסף 6מ 370טמקנ)
 6)6 שיחות שורת 6יגו 6"כ דענהכע"כ
 נעי )6 ודמ"ז עיי"ס. גורס סמקג0קנ)מ
 ו60 כגעגי, מענד קגין תתסס ע6 סקוגסכווגמ
 ותפיס מקלם יי)פיגן מסוס )") בע"נשמסל
 דקכ)ת נע"כ דמגוגי וצ"ע ו' דף ממ"יכג")
 כגעגי מענד דוריס ס6ר הכסיגן )ו, נרמסלכו

 קננת מסגי מכסף נומן סקונ0 סטיןד6ע"פ
 )ו. סוכומסגוקגס
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 ומס' עגינו ע"י ננקף 6ומריסומנמיתה(
 ונל"ן וכמליס ע"' עין עגמו ע"י כיןעמ'
 וכזעמו 0)6 דלוקה ורמ3"ס סרי"ף דעמסניף
 כע"כ %) )מירום 0י65 )עכז סו6 דזכוחכיון
 ר3ו קנ)מ כסף רכ6 ד6מר כס6 קיי") ז)6)6,

 כן. 6מל ור"מ 6)י63 דדוק6 מחוס )1גרמם
 יס)6 גסי ד)ל3גן סגמ' מיסריך מקמעוכן

 )מירומ לנו ממממ 0ינ6 סו6 וכום וכו'מזעמו
 כחף ד6מל מדר63 גמי כע"כ ד6סי' סליך1)6
 סופיך דסריף סס"י כ' ועוד גרמס רנוקכ)מ
 גערכיגסו )רכנן סגמ' דמק0יגן ממליןכן

 סרי )1 גרמס קכ)מ דכסף ק") ו6יוגימגעסו
 כע"כ מסגי )6 לתריס ע"י יגסטר סרסייגס
 מסגי. 6מריס ע"יונכסף

 6ין )מס סקדמוגיס קוסים ס3י6גסג"יך(
 )ר"מ כמו )ריגן סטעס מפרססרי"ף
 )ו, גרמס ל3ו קכ)מ דכסף ירנ6מטעמיו

 637 מפרח יר"ם 6)י63 נדוקק ססג"יומפרס

 כעי ו)6 )מירומ ינ6 עתדו סמסקיר דק")סכי
 דמפקיר דקי") )מ6י 36) כג") סימרורסטר
 ק3)מ נכסף מסגי )6 0יסרור, גט שיךעכיו
 זריך )פיכך )קגומ, רוכס כעכי דלין כיוןר3ו
 כ0זכומ דוקק מסגי וכמריס ע"י דכסף)סרס
 )1.סו6

 דס6 סג") וסקגומ ספג"י עס"י י")ועודז(
 0) 3ע=כ )1 גרמס רבו קנ)מ נכסףדמסגי

 יעיילי גפדמס )6 ופסיס מקלף דעפיגןעגל
 כסף )ו 6ין ד)ענד ממוס 6מליס ע"יככסף
 )ר"מ דוקק וגסו ר3ו 3)6 )ע3ד קניןדלין
 כ)6 )עכר קגין די0 דם") )רכגן 6נ) סכידק")
 0) עלמו ע"י יוססדס קר6 לנוקמי 6פ0ררכו
 6מהס ע"י כסף דמסגי )סוכימ 6ין 6"כענד
 רק 6מריס ע"י כקף מסגי ד)6 5") )כןנע"כ,
 )1. סו6כסוכות

4. . 
 קונה האיש הכא ונתני בגמרא ושם וכר ובביאה ובשטר בכסף וכו' דרכים בשלש נקניתהאשה

 ע"ש, לא מדעתה שלא אק מדעתה נקנית האשה תני בע-כ אפילו אמינא הוא קונה תנא אי ומשניוכו',

 ע-ש. הן הפקר ישראל בנות וכי בע"כ אפיין קידושין דמהני דס"ד יומר מצי האד הקשה שםובפני

 וסופו באונס דתחילתו משום בע"כ אפילו דמהני י-ל דבש לה נקט ביאה קנין דמשוםיאפיל
 התורה בנתינת גם י"ל 11ה ודחק, ומקנה גמרה הנאתה דאגב ע"ב, נ.א בכתובות דששאל וכאבותברצון
 שטעמו אחר ברצון היה סופם מ"מ כגיגית, הר ע4הס שכפה דאף חו"ל( כמ"ש נישואין ענין ג"כ)שהיה
 לאורתהנא רבא מודעא 4כא ולפי"ו ה', טוב כי ואו טעמו וכמ"ש הקדחנה התורה עריבות נועםוהרגישו
 הוי שלעס וקודם בהבצק מכוסין והדבש שהגבינה בהקרעפ4"ך גם י-ל חק וענין ברצון, היה שסופןכיון
 והבן. והדבש הגבינה בעריבות מרגיש הלעיסה לאחר .רק באונס שעושהכמי

 ל"ג( גליון י"ד שנה)לית

*.* 



 ו טק הפרימובחר

 ארנשפיין מאיר משההרב
 וישיבתה"ק דוחנימשגיח

 ובשבועה בקידושין רימותבסוגיא

 3קידוסין סמ61) 6מל ה;( ,קידושיןוכבמרא
 )0 אמר כסף ופופ כסף )0גחן

 סריגי מקודעמ, 11 סרי וכו' מקודסמ 6מסרי
 נגילוסין וכן מיסוס, ניס כ6ן 6ין וכו'6יסין
 )איי פס6 ר3 6") וכו' )0 ובמר )0גסן

 מויין תוכיחומ סאן ידיס סמוך) דסגר)הימרק
 עקקיגן נמלי 0כ6 וכו', ס16מר ומתגןידיס
 נתן בקידושין )ד-ה ו3רס"י ע"ס. וכו', )יד6מר

 כגילוסין סיסת )מיתר כעי דק6 )1ק1ס וכו'(לה
 0ג0 עכ"). גמן 4סג6 60י כי נקט וכו' )0גמן

 לס=ק מדגרי גמן מינם 0~י06מ0רס")
 ד6מר מ6י נמרן ר1נ0 דרק"י 0ו6וכוונתו
 )סימר וסו") 0ו6, דמיומל "נקידוסין"סמוק)
 קידוסין דע) תמידך וגדע וכו' כסף )0גמן
 דיגי סמוכיל סריסך ד6גכ סילס"י )כןקקי,

 גמי גקט כגירוסין מס )ומר וסוכרםגילופין
 )ר"ה נל"ן מדנרי גל06 וכן קידוסין,3ריס6

 מקוס זז") סכמ3 וכו'( בקידושין שמואלאמר

 גריס 6מר מקרוסין וכן 3קיס6 )מיחלד3עי
 גרקיגן )6 עפ"ו עכ"), נקייוסיןמיומית
 שמסרס"). ס30ין וכמו גמןגרס"י

 י0וסע מסגי וכן יוסף 0עגמומאולם
 6חר, נג'וסן רס"י דגריממרסיס

 ס) מדין דס)6 )לס"י )ו קס0 זסי0ד0ייגו
 0"0 6)6 כסף 3קייוסי 117ק6 )16 סו6סתו6)

 )ומר סיין ד)6 ווז6י גמן ורסון ו3י3,06עטל
 6)6 כטף 1)6 גחן )6 יקמר )6 ו~כ ני6ס,56)

 וכו' מקתסמ 6מ סרי )0 6מר )תימרסו")

 ז0 וע) 0קידוסין, מוסגי ג' כ) נוס כ)1)ויסים

 סיס6 )תיתר נעי דק6 מסוס לס"יממרן
 ור3וגו גמן, )יסגף 60י כי נקע )מ, גמןננילוסין
 )מכיר ומונרמ גמיג0 3)י סגי )6 יגס)ומר
 ומון גמן, קידופין )ענין גמי נקע )כן )0,גמן
 )דגקט כסף )0 דגמן )ותר מוכרם גמןדגקט
 6'(.נוסן

 גס סייך סמוק) ס) דדינו מדנוי0סךנרזב:אך
 סימק 61מ )ד0)6 נ3י06 וגספסטל

 דמסוס 6)6 ד06"ג ומירן רפ"' ס)קוסימו
 לטעמו ולע"ג וכו'(, כסף )0 גמן גקעקיפץ
 6ת סיקמ 1)6 יקפ כי מדכמינ 0ו6 סמוק)ס)

 6ימקסו ת"ת כתיל, ככיף קר6  י60יעקמו
 6מר 6ם וניג'ס נסטר גם )גן כקדדי,0וויומ

 מימוס. 3ימ כ6ן 6ין וכו' 6יסיךסריגי

 60י סיך 6י נוס 60מלוגיס 60ויכוובאמת
 16 סטר נקידוסי סמוק) ס)דיגם

 ד6יכ6 כ3י06 מיזעים ד)6 )ומר סיס )סיכי06,
 )חנילו סמקדס0 )ותר סחך ד)6 מוכיחומ,ידיס

 6)6 4, 6מל )6 6י סוס) י6יגו וודאינני06,
 6מל )6 ד6פי)ו )ומל ים סער נקירוסיפסעו

 0קילוסין פסטל כפג סכנל יכיון מקתסמ,)י
 נמס מיגרע )6 סו )י מקודסמ 6מסרי

 כקייוסי בסכנן ד)6 נסי כדין, 6יגוס6מירמו
 קייוסין, )סין גע"ס 03 היעתר כגליךסטר
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 מסלע 0סותקיס )מון מתמימתותירכס

 וכן נסס, )0 )ומר גריך 6ינו סטרד3קידוסי
 בכסף )ד"ה נממר' רפ"י מלנרי 0מקג0דקדק

 סלי )0 וקמל וכו' כסף )0 נומן סכמיובשטר(
 6מר כמ3 3י6ס גני וכן )י, מקודסמ6מ

 מסמע כן, כמג )6 סטר נכי 6נ) )י,0מקדסי
 סי)כך כ)), *מילת נעי )6 ד3סטרמיכריו
 06 6ף 16 וכדין, כדם גכתנ מסער ד6סגימד

 6מ נ,0 יפקו) )6 )כוגומ, )6 מכיסנוסיף
 תפר כידם ונמן דכמינ )גט דמי ז)06קיזוסין,
 דל5חר לסדיך דתסמע  תניסו ~ס)חסכרימומ
 )ומר סנריך וחייגו מרימו )ס)מ0  גריךשגמיגט

 סגריך 0פוסקיס ככ) מנוקר וכן גיטך, וטסרי
 מסיר מונן )כן מגורסת, 6מ סרי )0סי6מר
 ג6מר0 )6 0גט מן מקק ס0י6 60מיר0ס6ס
 קידוסין נסער מס6"כ תגורסמ, 6יג0כ0)כ0
 מסמנר ומירס, לגריך כ)) 3סוסקיס נזכרד)6
 3דינורו. 0קידוסין סוט)דגיגו

 ער"ן ר3ו )6 טעמך ימ60י גר06 ,0ולפי
 כמו רס"י נדנרי )סרסו0מ0לס")

 )סו דסניל6 מסוס י0וסע, שסר יוסף0ע3מומ
 כתף כקידומי 6)6 דיגו 6מר )6דסמו6)
 סדין סוי כי06 16 סטר כקייוסי מסד"כדווקן,
 מי6גו )כן מקוזסת, 4 6מר )6 06יינסעו
 דס"0 וגמ65 נמן תי3מ תמרן דרס"י)ומל
 )מס )תרן 610 רס"י דכווגמ 636 וכי06,נסטר
 כסף קידתי גני דיג6 60י וסיין כקידופין,נקט
רפסי.

 כן מסוס 07ו"ן )נ6ר גו6ס ס6תוביהר
 קמ6 נסרק ער"ן כמג ד0ג0)סיטמו,

 יד ים 6י מס תגמר* דכעי 606 )1:(דגדליס
 רב בעי ד"ה )שם, ער"ן ומסרס )6, 16)קידושין

 ד)6 גסי *מריגן בר כך, 610 דסקסק וכו'(פפא
 מגינו נמס כשליגן 03די6 ידות )0ולמרכו
 סחני לגדרים מוכים, ו*פ" יד 6ין 16מגדלים
 תס6"נ מייני 3ע)מ6 כדיכור6 ד6סי)ודחמירי
 קטר 16 כסף מעמס 6יו0 3ריכין סמן3קידוקין

 כמב סס 0גתר6 כדררי ו)0)ן עכ"), ני1606
 ומלי 61"ת וו") וכו'( מאי מגו )ד"ה ער"ןעת
 מגיטין סג6 מ6י 3קידוסין, )י0 מפסקךק6

 פסיגי 1)6 דמעי) קוגיין כדמוכמ יד יסד)כ"ע
 כיון גט דם6גי י") מוכיח, סייגו 3יי6)6
 עסי סגי 074 0גט גמיזה שסייגו מעץ67יכ6
 וימלק ננעיין מסד"כ מקרי מוכיח ועיקרמיי
 י0ינ )6 )מניזמת 6כ) סרוטומ פתי דיך610
 סס. עיין עכ")מידי

 3י6ל סקי"א( כ"ז )סימן מעו6יס 60נגייהנה
 6101 1"ג 0ל"1 כוונת עומק0יט3

 חסונ דדיכורו ט631 ד46ם כיוןדנגדליס
 מקגמ רק 6ומ, קפינו )כן עניו )חיינוכמעסת
 מסד"כ יד, תדין עניו וחייל 610 חסוכמלינול
 פרין 6)6 כתעס0 דיגו סדי3ורונקידוסין
 16 סטר 16 כסף ד0ייגו )קידוסין ממסמעסם
 כקוס, יגו מקימו דנ6וחו 6ססר 16ני06
 כ% ידות יס 6י 0גמר6 נעי סכיומסוס

 סף )נו=ע ז דתסגי 60 נגיטין 6נ3נקיוסיה
 ממס מעסס סף 0גע דכמי3מ מסוס0טעס
 רגני מגדרים ועדיף ככוכו, מקנתו סגיונמעסס
 6)6 6יגו מ"ק כתעסס דדי3ולו לע"ג)דרים
 מגט כמינם 6נ) )ייות רינו' כשגן סידכןייכור
 ומסכרה כ)) ריחי 6"ג מעסס גוסה07י6
 הח"כ דנריך והע"ג 'דות, דין 3יס6מריגן
 מגורסם, 6מ סרי קומר 0060 4וגבינת
 מקסמו סגי מעסס ס0י6 0גע 3כתינמעכ"ס
 ידומ דין נניטין 6מריגן 0מ ננסוסככסו,



 יקי הפרימובחר
 כטף 3קידוסי יווק6 סו6 וס 1כ))כ"ע,

 דדינור מסוס כונו נעיגן 6ת סריי63מילתו
 מסה"כ כולו, ועיגן )כן ממעסם קלססוי

 1)6 מקודסמ 6ת סרי כומר 06 סטרכקייוסי
 פסוס גט, כמו מעמס ג"כ דמוי כיון )י,כמ3
 ים וככס"ג מוכים יד דסוי ככווו מקיומוןקגי
 )קידוסין.יד

 דינה דס6י ים") )סיטמו סוסך סי"1ונמצא
 קידותי גפי 6)6 סייך )6 סמוק)ם)

 ססירסו כמו )סרס מני סגי )6 )כן דזזק6כתף
 )כן נמן, מינם סמ0רז רס"י נדנריס6חרוגיס

 דרס"י 6מר 63ופן )פרם גנוכרמ סר"ןסיס
 נקידוסין, סמוק) ס6מר מס רק )מרן)מכוון
 )סר"ן ק") כפף )ס )מן סנו61) ד6מר 660נ)
 6)6 דיג6 )ס6י )ימ6 לכ6ממ כ)) קמטד)6

 סוי סטר נקייוסי תס6"כ דווקן כסף3קידוסי
 ד6י% כיון דמקודסמ )י כתכ )6 ד6פי)וסדין

 וכדין כדת גכמנ סיס מסטר ד6ס וכייסמעסס,
 סוס) ד6יגו וודאי 3י לגור )6 סנ6מירחווק

 וכג"). בכךסקידוסין

 מס )63ל ים מי)61יס ס36גי ס) סוסרב:יכ(רד.
 סנועמ נדין סל6סוגיססמוקו

 מהל' )בפ"ב 610 סרמ3"ס דעמ ד0גסכיסוי,

 117ק6 610 גמזיס יס13עס ב'-ג-ד'( הל'שבועות
 סס סוכיר ע6 סגסכע ומי כינוק 16 סםכסוכרה

 6ע1 36) עניו סגסנע 3דנר לסור מגוי16
 מגיל קם מהגס ומכסף קרנן. מניף ע6)וק0
 דטעמ6 סעדומ סנועמ נפלק סל"ן3סס

 כמיג נסס ס3ועס דעיקל מסוס סו6דמי)מ6
 6י וגו' )סקר גסתי ממנעו 631 סג6מרוכמו
 36) וגו' 6)1קיך ס' סס 6מ תס6 )6גמי

 ע"ס. ק3)ס מדללי 6יכ6 מיסף6יסור6

 ב. גררים בר"ן דבריו הובא )וכן 3ססגומי11סר36"ד

 וס") טרתנ"ן ע) מקק כשבועות( ושבועותד"ה
 מיינ ניסוידנס13עמ

 קלני
 מזכיר )6 06 6ף

 סזכיל 1)6 6)סכ6 דננסנע וס"ס כינוי, 16סס
 6)6 ים), 3) מסוס מלקות ימיית כינף 16סס

 )6 06 ת)קומ מייל 6יגו 6)סענרד3גסכע
 1)6 נקלק מסורס דסרי כיגף 16 ססס,כיר

 סס 0% מסת ל%  וכן וגו', לסקר בסמימסיעי
 נסרק סר6"ס ודעם עה"ס. וגו', סלוקיךס'

 )6 06 ד6ף כ"ד( סי' לה: )דף סכדוממנועת
 נין 6)%0 נין מ)קומ מיג מעוי 16 ססס,כיל

 6קולומ, סנועומ ידומ דסרי יד ממורם6)סענל

 סי' ביו"ד יוסף סנים כרכרי וס כ) נו3ו6רוכן
 תמ)וקמס סולם )סכין ו3ריכיס סס, עייןלק"ו

 פסיגי.ו3ת6י

 ס6חרוגיס מקרו יסגס 3יס קמירהנראה
 דייגו וס") סרמ3"ס סיטםנני6ול

 סוי 6י כינה, 16 סס נס3עומו סיוכיל עדמייל
 סוי )6 תסס 6מ שכיר )6 ד6ס מפסאדר
 ע) יקסיד ססמורס כך כ) וחוק חסונסדינול
 16 פסס 6מ כממזכיר לסה"כ ייתרו,מיק)

 כן כמו 6מת סו6 סססס כמו סו6 כווגמווודאי
 סיס6 דוריו 6ת מי,ק ונוס 6נומ יישורויס6
 סקסיד כוס מוקם קנוס 1ע3 במורס,קכ)ס
 נדרך ))מת אפסר 16 מקיימו, היגו 06סתורם
 וחוקם גנוורס סח)עס דנריו סוי והערס6חר
 ע) מיג סוייגו סתורט סחידסס 6)6 סס נ64ף

 מיץ 6' ענירומ סם עמס  06 רי סירסלועה
 משנעו 1)6 סגריר וכמו פסס מיק) נ'דיהרו
 ימס הדוקין, סס 6מ וח))מ )סקררסמי
 דס)6 ססס 6מ מי)) )סקר ס' נסססגסנע
 וס דבר כן כמו 6ממ סססס דכויו סו6כזוגתו
 וכג"ח. 6ממיס6
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 6ם סר6סוגיס גמ)קו ימס )ומר ים ,סילפי
 דסייגו יד, מדין מיינ % 3סס גס3עחיגו

 6מ סיוכיר ד3עיגן סטעס סוי ד6ס 3וסדמ)וי
 ססנועס, 6מ מחזק דנזס מסוס 3סנועמוססס
 דמיו ססס 6מ סוכיר )6 6ס ל6ף קמר יס6זי

 6מ עליו )ק3) נדעתו דגמר דגימת יי,ממורם
 6י מס6"כ יד, מדין ,ס נלסון 6ףססנועס
 ססס 6מ סיזכיר ד3עיגן דסטעס6מריגן
 דלין סכתונ גוירמ דסוי תסוס סו6כלנועמו
 חיסו) ס) סע3ירס ע) כן גס ענר 06 רק)חיינו
 6מ סטיר )6 6ס כחיינו 6ססר 6י 16ססס,
 )לין וממקור וסטעס יי, ממורמ 6סי)1ססס
 נסר"ן מסורס 6סורומ ס3ועות דייות,ס

 ליופיכן מסוס דס61 וכו'( מאי הפקר )ד"הכגדרים
 סג6מר וכנוו 6ימקוס נטדי6 יס6 מגדרס3ועס
 )6 כן ו6ס וגו', סנועס ססכע 16 נדר ידורכי
 ס6 ע) רק יד מחולם כס3ועס דמיים )ותרסייך

 דסקסיד וויקי ונגדרים כגדריס, ג"כד6סכחן
 ע) ע6 דילולו חיקו) ס) סע3ירס ע) רקסמולם
 די)פיגן ס6 וממיסך ססס, חיץ) ס)טענירס
 יווק6 סו6 יד תמורם )חיינו ריס הוגדרסנועס
 סיטנ גיוס ס)6 6)6 ססס 6מ כססוכירנכס"ג
 וכננו יד ממורמ עכ"ס חייל 6ו כקמירתוכרגמו
 3ס3ועמו ססס 6מ מכיר 65 06 מס6"כנגור,

 דסרי כ)) ס3ועס 0) חלות כ6ן 6ין ,סדנני
 )6 ו,ס מסם חילו) 0) סע3ירס סחבק כ6ןחסר
 )חחנו מימי מסיכי כן 06 מגדר ~מזדסייך
 )סקסות וקין יד. מדין 6ף )גמרי סטורסי)כך
 ע) דחיינ מגיר בכועס גופף 60דמ)ף
 כ6ן 6ין 6ם 6ף סדי3ור חעו) ס)סענירס
 גופן דס6 )ומר ליס ססס חיק) ס)סענירס
 וכמו נס6 6י0קוס ך)6 תמורסנוסמיעגו
 מס 6מ וחרת )סקר נסמי מסלעו 1)6סג6מר
 סע3ירס ג"כ דיס סיכם ושווקו מסיע6)וקין

 סע3ילס ע) גם סמורס קסיד 16 ססס מיקו)ס)
 מגדר סוגס מלועס יס6 דפס דיבורו חיק)ס)

ודו"ק.

 יסר6"ס סל6סוגיס יצמיגו ;מקקו ,סוברבר
 ססס 6ח סטיר )6 06 ד6ףדם")

 וכין 6)סכ6 3ין נוסקות דחייתנס3ועוחו
 ד3עינן דסטעס )מד דסו6 מסוס סו86)סע3ר
 6מ תחזק דפס טו6 נס3ועמו פסם 6תסי,כיר

 רק סוי 3ס3ועס סע3ירס דכ) וכיוןססנועס,
 מנועות ידומ מסיר י)פיגן בכן דינזרו,מיקו)
 מען) ע) ומולס דסקסין יסייגומגדרים
 )6 06 6ף )פיכך ס3ועומ, כיוומ 6ףדיוורו
 מתורת עכ"פ מייל 3סנועמו ססס 6תמכיר
 6ת מכיר )6 ד6ס דם") סר36"ד מחל"כיד,
 סו6 6)סע3ר, מ)קומ ח"נ דגיגו נסנועמוססס
 סוי נס3ועס סע3ירט דטעס )מד דסו6מסוס
 מזכיר סויגו ונכס"ג ססס, מיל) ינסוסג"כ
 ובג") מגדר )מיסף סייך )6 3ס3ועמו ססס6מ
 יד. נומורח 6ף סטור סי)כך )חייבו, )ןותגל

 ס)1גממס סורם 1)נ6ר )סוקיף יסולדרכינו
 6)ס63, ניטוי ס3ועמ חיוגשיין

 6מ סיוכיר ד3עיגן יס6 יס") דסר6"קיסייגו
 צענם דין ינסו מסוס סו6 3סכועמוססס

 ו0 וע) דנריו, 6מ יומר ממזק ד3זססס3ועס
 ססס 6מ טוכיר )6 06 ד6ף סמורסקם")

 דק3)ס ונטעם יד מתורם עכ"פ דחיינ3ס3ועמו
 יס כן 06 עלו, )מיי13 מוקע קנוס ג"כ סרכוס
 וסוף סדין דסו6 6)6 )סע3ר דווק6 ד)6ו)ותל
 נזיין 36) סס, עס רק ג"כ 6)ס63 חייבסעעס
 דס") סר36"ד מסד"כ קס, נ)6 6ף תסגי'ד
 סו6 נסכועמו ססס 6מ סיוכיר דנעיגןיס6
 דין דיס סמורס סמידסס סו6 דחידוסמסוס
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 ג"כ %ן כ0י0 656 חיינ ד6יגו כמלועסמיומד
 656 נו )ך 6ין 6"כ ס0ס, מי54 ס5סע3ילס
 גלם ד65 וסיכוי געס 5ג1 יני5ס וסיכךמירוסו
 עגם ע5 כ55 5מייכו 5ן מג6 וח"כ גי5ס 565גו

 עם לק 56ס63 חיטוי 30ועמ 50סע3ירס
 5סר36"ד 0") )כן ס0ס, מי5ו5 50סע3ירס
 סם סזכרמ 53י 6ף 56ס63 מיידד5מעסס
ויו"ק.

 מי5ו4ס ס36גי 3סס 5עע 0גמ63ר מסולפי
 6מר נג'וסן גיחך סר"ן 37רינני6ור

 חיוג י0 דנגדר וס דין ו0ול0 ק") דסגסקגמ,
 דלי3ורו טו63 56יס דגלל מסוס סו6 ידממורם
 סו6 סדי3ור מקגמ 63ומו 6ף 5כן כמעמסמ0ו3
 30ועומ ידומ די5פיגן ס6 6"כ עליו, ומיידח0ו3
 עעמ6 ומסקי וס כדרך כן גס 610מגירים
 גמגם כמעמס ג"כ פוי 0יינורו י30ועסממס
 ע5 סמיגמ 536 עניו, 5חיינו )יד מטי3ומסמורת

 דסקפיד 5ימי י0 די13ר1 תעו) 50 סענירס%ס
 יד ממורמ 5מחנו מנדל כמו 303ועססמורס
 ג"כ סף כיסודו דס3ועס כיון דיבורו חעו5ע5

 יכעס גימם 6י מ60"כ כמעמס,דיבורו
 מי5ו5 בונוס ג"כ סו6 נישוי 130עמ 50סעכירס
 דכיון קומר כ55 שייך ד)6 ווילי 6"כס0ס,
 מקפיד 5כן כמעמס דסוי טו63 56יסדדי3ורו
 מדין 5מח3ו ס0ס מי515 50 סענירס ע5סמורס
 דיבורו מסינומ מגז רק נונע יד דין דס65יד,

 לגמרי, 6חרמ ע3ירס ע5 5מיי3ו 5ן מג616"כ
  לותור  דפייו  ז"ל  רירינ"ר  לגפר י0זממי65
 כג"5 ד0"5 משוס סו6 יי מדין דמיינכסר6"0
 סוי 303ועמו ס0ס 6מ שיזכיר ד3עיגןדס6
 כ6ן כ0י0 רק מיינ ד6יגו סו6 דגויס"כסטעס
 ד6ין וודויי 5פיכך ס0ס מי5ו5 50 סע3ירסג"כ

 יי, ממורמ 5מיי3ו מגדר 30ועס שככ"ג55מוי
 ס0ס 6מ תזכיר )6 ד6ס 5סר36"ד 0"5מעכך
 ע"כ. 056ע3ר קוקסדירגו

4. . 
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 בגמ' וכן בשוקא, איבא יוסף כמה גרים, דקא יומא האי לאו אי סח:( )פסחים אמר יוסףרב

 עצמם על להעיד יכלו איך הדבר ויפלא בשוקא, איכא אבא בר נחמן כמה תורה, לאו אי לג.()קידושין
 כל כמו להיות יכול הייתי מטבעי אס בענוותנותם, שאמרו הוא, כך הדבר פירחי אלא בעטותנותם,כך
 מצאנו ~קה"ק בתורה, ה' טתנת הוא גם שקיבל ליה גרים קא תורה דמתן יומא האי אלא שבשוקא,אלו
 הריהו גבראל לבר צדקה שכשנותן מיוהדת דשמיא סייעתא לו יש אך בטבע, קמצן שנולד אומרהיה

 שלא עד התורה את שקיים. ויעקב יצחק כאברהם שאיננו בעצמו ידע יוסף רב חפצה, ונפש בלבמתנה
 יכ41ם היינו גרים דקא יומא האי ולולא לה, זוכה היה לא התורה את נותן הש"ת היה לא ואםניתנה,
 את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר השי"ת ומחסדי הטבע, עפ"י ישראל בית הגתים ככל בעצםלהיות

 בלק( פ' תורותיי וירושלים יהודה)מנחת

4. . 
 חנם. מתנתתורתו,
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4. . 
 דמדאורייתא התם שאני ד"ה ע"ב מ"ו ובקידושין רשיי ששכיר עי שכתבת בהערה בדעתיעלה
 דייקא דלמה פירותיה עם דיערביניה טבל להיחג ליהדרה למיסר מצי דלא היאן מעמאתרומה

 קל-ה סי ח"א יעבה בשאילת דלפימ-ש 1הנלפענ"ד יותר, דחמיר עצמו בפני שיאכלו ולאשיערבינהו
 עיי"ש בטלו אחר למקום כשנפל. ורק לטב~יהו הדרי למקומם שחורו ותרימה דחלה צ"ט ס"ובח"ב
 על לחלוק שמסיק שי"ט ס" ימד מהת"ס שם הביא וגס סק"ב, שכ"ג סי' יו"ד תשובה בפתחיוהובא

 לא למקומה שכ'שחורה כך הורו שחכמים לומר שיש הח"מ מודה דרבנ, בתרומה ורק יעב"ץ,השאילת
 וכר, תרומה ותיהוי הש"ס כמהקשה ולכך עיי"ש, וביה מיניה להפריש ומותר לטבלה חורה אלאתדמע

 ליהדרה למימר מצי לא היזכך רש"י כתב בדייקא היא, מעל,! תרומה דמדא1רייתא התם שאניומשני
 עם ד'ערביניה עץ תרומה נעשה שכבר אף טבל להיות שיחוור עצה שיש הייט עיי-ש טבללהיות
 היעב"ץ, וכשיטת שהיה נמו טבל להיות יחוור וא-כ הפרישו, שממט שרות אותן הייט דייקא,פירותיו
 יש וא-כ הח"ס, וכשיטת עצה, אותה ~כא שוב מדאורייתא, מעליא תרומה נעשה שכבר דכי1ןאלא
 נמי דחורבה וגדרה דסייג כתב ולוה טבל, שיאכל טוב יותר אכתי וא-כ התורה, מן תרומה שיאכלחשש
 נכון. כי בס"ד ודו"קליבא

 רל'ב( סי' ירד יציב דברי)שו"ת

 מחויב שבנים שכיון הוא ע"ב( פ"ב דף )קידושין וא' וכרים שבניו מי אשרי הסובר דסברתנראה
 דור מהם לקוות קל יותר וצדיקים, טובים ודרך יטרים לדרכי ולהביאו ולחכמו ולחנכו תורה ללמדואביו

 אבל כ(, )טו, אב ישמה חכם בן צדיק, אבי יגיל גיל מב( )בג במשלי המלך שלמה שאמר וכמוישרים,
 והראוי הכשר החינוך יה יתן ומי ועסקיו, בלמודיו טרוד והאב ע"ב, כ"ט קידףשין תורה, בני לאובנות
 וגדולה מעקב, יצחק אברהם ובת ישראל ל1רע כראוי וקדושה צניעות בדרכי שהמוגדל ישראללבת

 חסל אמרו וכן ופנה, פנה ככל עליה האודמם והמתסס הטועים מדרכי תתפתה שלא ת"והסכנה
 המאן דעת הוא 11ה שמירה, שצריכות בבנות משמרך בבנים, ה' יברכך ה( מא, נשא פרשת רבהבמדרש
 וכו'. וכרים שבניו מ' אשרידאמר

 רן'ג( מכתב מכ"ת חיים)שפע

 קט, ובצעטיל "ג, אות הריב-ש בצוואת )ראה הבעשטה"ק מתלמיד בספה"ק איתא דהנהונראה
 או הלאו את שיקרא בדעתו, לו שנפל ורה ממודאבה להחלץ עצה ע"ד( י"א, אות צדק ובדרכי 1, 1,אות

 אחרי תתורו ולא לט( טו, )במדבר הפשק לפרש נ"ל וב~ה וטעמים, בנקודות המחשבה 11 שלהעשה
 ווה וכנ"ל, בקול הלאו את שיקראו ע"י תוכרו למען שיה" עיי י1ה להגיע שתוכל ועצה וכו',לבבכם
 המצוה, בוו ויעסוק שילמד בנה כי מעשה, לידי שמביא התלמוד גדול ב( מ, )קידושיןדאיתא

 תגיי
 עליו

 ברכת דל, ושו"ע ברכות מסכת ללמוד טוב הנהין בברנת נוהר איט אחד ואם אותה, יעטרשלא
 ובו/ סעודה הלכות סעודה, כל קודם רומזים שהיו מצדיקים נטמעתי מצוה, דבר בכל וכןהנהנין,

 כ"ו( גליון י' שגה)ר"ת



קכא הפרימובחר

 וולנר מרדכי שמואיהרב
 בישיבתה"קר"מ

 מעות מתן דלאחר רשתיקהבמוגיא

 3ניסמ6 דקדיס גנר6 6100 ע"ב( 1יי,בבגמרא
 ס"ס 03 5ימ ו60 )י0 6מרוי6ק6

 סק)מ6 כ0 ד6ימ וח' נ6רנע מיקדוס )0ו6מר
 ממן ד)6חר סמיקומ6 010 רכ6 6מרו6יסמיק6
 )16 מעומ ממן ד)6חל סחיקומ6 וכ)מעומ
 סו6.נ)1ס

-א-
 )6חר 3סמיק0 0מקיין מ10 )63י נייןוהנה

 ענס עס גמחס3 )6 )מ0 מעומממן
 סגוסכימס כיוד6ס וסוי  ססמקס0דנר

 לססומימ  סירוסין  תסתס ות"סל0קירוסין
  תליס.ו0סירוסין

  נ0ר6סוגיס נגס)גיס סג' מייגןבהטברו
 נית6 06 דיפי מסרס0רס3"6

 6פ"ז  לזסירוסין פתקליתס תוכיססס0יי0י
 6יגו  סנסירוסין  6ותרמ 061 ע3יד" תירי"ל6ו
  גריכיס 6ל6 לסוו וססכתס סחייסתועיל
 תכו0  תסן ל,סר  כסוס סמסרון וו0ומעס0

 כל  ליס0תך יפסר ריי  הפרסוסריפב"6

 ליסוטי ת0מ0 ר6י4 כטור4ס  סזיסמיסמי
 ו)עעס סמסס דעור6 לפ רת6יס 16~גיעומי
  תועיל ייגו ותסו"י  )קידוסין מסכימ60'ג0
 מכו0.  תמן  רל06רסמייס

 לסס0יס  קידוסין דנקמס מח)וקמן )סייוצא
 ג0לסו  סקידוסין כסף 6מ 3יר0וסינל0

 סקנ)ס  סוכל0 מסו וסריע3"6 סרס3"6ג"כ
  )0ריע3"6 ת5די  תעסס  כין גכססלסרסב"6

 סוי  ססמיתתס 0ק3)ס ע"י רעמ גי)וי )גויס
 לסידוסיו. יסכתי07103

 סני6ר  תס כ"פ  תסלוימן פ6ריברא71
 ושץ  יוסר  סכרי  3ספריסגרס"ס

 ס6סי סל מלסט 3ריוס תסי ליייר  דלריךפי"ב(
  0ר"ן דלרי ירוע דיגי  סידוסין, תכסס3כל

 יקח כי דכמי3  כיון  ד3קידוסין ל( רף)נדרים
 וס6סס  קידוסין 3מעסס ססועל עיסר  טוי0נע)
 תעסי עוסס וסבעל ע5תס 06 תפיר0רס

 3לווגמ )טסמפס ייס יספ9ה  תן ךכסועי"ל
  כקידוסין י0סב סל6 לדי לקידיסיןסמסמס ר~גי בר  בכען  קידוסין 3כ) ס6ס0ר"ן
 תעסס  3גוף סלס  סיס )0  116 ולעולם3ע"ל

 סוי  ססיסס  כיון ריר6י רילת6 16ס9ירוסין
 יפ"0 יפ9ר סל  כיופן פיעל 1ס 6י"גסת9גס
 3כל ד0ייגו  ססירוסין תעסס  3גוף סלסס3עיגן
 תריס סי6 ס3וס ג0סנ סבלמס ע)ססיווסין

  יסידופין  נתעסי  ליו0פס וסיי יפיירס06
 0ף סייגיס תסיר  סידוסין ת0לס  יסר"ןותס

 סוי סתלומ  פועל עיקר  קגיני0  פנס6ר 3וסרק
 מ רל0י3  כיון  נקיווסין מס6"כ 0מקגסמגד
 סתיגס  ולעולס סקוגס תנר  גפעל  יסלוסיסס
  3ייפן יסי לריג6 נפס"ת 3סתעסס, סימףכוד
 לפלוני לסמעדס סתסייתס דעסס גיל0סט6סס
 כקף ולק ק0ס)וגי  6ין עדים ר6וו6פ"כ



 הילוליםפריקכב

 סוי נקידוסין סמ)קס נימת 06 ושגירסקידוסין
 גימא 06 תס6"כ לג1גס גילמה כ6ןרגוגס
 סמעסס נגוף קנ)תס נעלס סגיסח)קס
 ימוש 1)6 מגרס מעמס נעסה )6 כ6ןסקילוסין
סקידוסין.

 3י6ור ע"פ הג") תסק )סכהע דיפונראה
 סר6סוגיס כ) דסגס נסוגייןסר6סוג'ס

 ומוכח מז.( )לקמז מקרס דס6יס תסוגי6סקסו
 וימר סיגם ק3)חס ס6חר אפי' כסקרוןתפולס
 ומסמיתמ מקודסמ סי6 הלי נוס )יסמקיסי
 נגד הוי הכקורס ססמקס אפי' מסועסוסון
 טי6 כקוס )16 מעומ ממן )6מל דסתיקספוגען
 תדונר דקקתן סמוססות כסס סריטנ"6ומי'

 ממן )6חר 6סי' מועכן )פיכן עתםנוסריך
 סככך סדיך כד)6 מדוגר סכ6 מס6"כמעומ
 דע) מקוגיין סומם סל"ן 36) מקודמת6יגס
 6מ קינ)ס סקסה דסרי כשסדיך מדוללכרחך
 זעקו סניכה ס6גסיס 6)6 קידושין )מססגיסת6
 סגד מן עומדת סי6 6נ) 13 )קדש 6פ0רס6י

 תיקיוס 6ס"כ כס6ותר 6"כ )ו )סמקדסורנוגס
 )6חל כתקיפ דהום ודיי נס ד6ימ ווויגר'

 )6חר דמיה כיון מסוגיין תוכם ו6פ"הסידוכין
 דסוגי6 ממלן ונסיכן מועי) שיגו מעומתמן
 סמסכימס מסולם כס6מלס מדולררוקמן
 63 דוסון כיון )סוגו הגמ' ססתס וזס)קידוחיו

 ממן ד)6חר ממיקס ס) ססוגי6 תקורסגי
 )סרס. חסם )6 וכןתעומ

 יהל"ן סמח)1קמן גמג6) הקינןוביאר
 עמ' ס) כגירס6ומ מ)י6והריטנ"6

 מיוצר דסוגיין סר"ן 0) יסודו כ)רסגס
 דסייגו סיס" "שמרו דגורק כיוןנדסדיך
 עומזח סי6 6נ) זעקו ס% תןסס6גסיס

 דה)כס תסיק וכפינן )1 )סמקזסנרגוגס
 6פ" כ)וס )16 מעומ תחן )6חרדסמיקס
 גולם סריטכ"6 מחל"כנזדיין

 ס"ס כ6ן ראין זעקט ססי6 דסייגו )ים""המרט כהומיי
 6"כ )קידוסין ססכימס )6 דמתח)ה י~66"כ

 סדיך נ)6 סוי וווי שד' מיקדוס )סכס6מר
 גגעוח ממן ד)6מר סמיקס מועי) 6יגוונסיכך
 אפי' סמיקס דתועע ורבי נדסויךתס6"נ
 מעומ. תתן)6חר

 תועי) 06 סג") המח)וקמ נסנרמ גמנוגןכד
 )6 6ו ניסדיך מעות תמן )6מרסתיקט

 ככיפול סגרס"ס ס) סגדדיס כסגי דממןגראס
 מגז ד)כ6ורס נקידוסין, הפסס חקק ס)גדרו
 גי)תס זסדכו זכיון )תימר )ן סוטהסנרך
 יועי) )6 שמס 61"כ )קידוסין סתסכימסיעסה
 כלחן ע) תעומ תמן )6חל 6פ"סתיקמט
 רק 6יגו נקייוסין ס6סס דחוק מ,סרסיס
 מעסס נגוף עס*ס 6)6 והסכממסרגוגס

 ססכממס רו6יס נזסדיך אפי' 61"כהקידוסין
 נ6תמ נוכן %ן 6ין עסיס ס) ח)קוס"ה
 )מד סריטנ"6 מסה"כ סס[ הגלס"סמכרע
 כמעסם סוי )6 נקידוסין טקסססח)ק

 נדסדיך ממו"ס ססכמחס גריך 6)6סקייוסין
 מעות. תמן ד)6מר סמיקס בסי'יועי)

 דסרסני,6 ממשוקתן ספיר מיןובזה
 דכריגו נרים סמוכה כסוגיןוסריט3"6

 ליס" "6מרו כסר"ן נסוגיין גריסדסרסנ"6
 כדסדין 6ס" מועק סוייגו מכהן ר6ס6"כ
 יססמיקה סטסיכס 3סוגיין מסיר כיהרו)סיכך
 והגן עניד תידי ד165 מקוס סף מועי)היגו
 ע"י תמקייס וס כ% וגללך מגרס עסייטנעיגן
 יגריס )סיטתן סליט3"6 מסה"כקנ)תס



 ג כק הפרימובחר

 נד)6 רק ננועי) 6יגו 6"כ )י0" "6מר0נסיגיין
 דסחיק0 טוי 0דנר ססינמ תכ6ר ומסו"0סדיך
 ממממ 5167 דמסכימס סזכח0 )גו 6ין)חוד

 סמסכימ0 0וכחמיגו כ)) ונדרך סמק0כיסוס6
 0קנ)ט. ע"יטוי

-ב-
 סגמ' 0תסך )30ין גגסס "ג") יס1ד1מעם

 וסס וכו' דמגי6 )0 6מיגט מג6 רנ66מר
 וני6ר נוקויסמ רנמס ונעומ ממן ד)6חרתנו6ל
 ו)כ6ור0 "6ין", ד6מר0 רגמ0 מ6יסגמ'
 ע) 0וכח0 )גו מסר ססיס )סריע3"6כס)מ6
 ממגרר טכ) "6ין" כס6ומרמ 6"כסקכממס

 תועי) תס 6"כ עסיי0 )גו סחסר )0רסכ"66כ)
 "6'ן". ס6תר0 ז0)ג1

 03 קסו סגמ' 0משן ע"פ )נ6יונראה

 דסגמ' סמ613ר וכו' ג0ר6נסוס
 ע6 מיד0 0כסף )ולוק )0 דסוי סכיוןמקס0
 תעות ממן )6חר 6פי' סקידוסין סיחו)ורקס

 ספלס סזיפיי כווגמ  מילן )סריעב"6ו)כ6ולס
 סמקכימס 0וכחט סף טכסף ורקס ס)06דנל

 0קכ)0 מעס0 מסר )סרסנ"6 6נ))קידוסין

 תכ6ן חויגן מ6י 6)6 מגד0, נקייוסיןדנעי
 יכו) כידס טכקף סננחויקס 0דנר יעגסיסוד

 6)6 סקידוסין ממעסס מ)ק כעוסס)0חסכ

 גחסכ סויימו עגס דקנ)0 כקנ)0 0וי ס)6וד6י
 סוכח0 ))1 כסיס 0כסף 0חזקת מס6"כמעסס
 ו)6 )זרוק )ס ס0י0 0גת' נקוסיימ כגוןנגוו
 ססיר גני, וממי)6 כמעסס, ממסי3וזרקס

 )0רס3"6 6סי' מקתסמ "6ין"דכס*מרס
 כמעסט מחסנ 0כסף ס0חזקמ גורסדס"6ין"
 מועי). ו)כן0קיווטין

 דיג6 גסי כו)0ו 6עו גס6ו 0גמ'בממקנת
 ייתייס לסיומ יכ1ל  יי"לגמירי

 )סס 1)6 3סן )0מחיינ רגמס ד)06כסף
 מ6' כ0"ג )רניג6 )ס6ת סס)חו מזסקידוסין.
 )ס מוסו 3ריר"י מל"0 יסמיע 6מוןועג0
 קידוסין 0וי )6 וד6י עגמו לנ6 למגדתסמע
 ולק0 )6 06 נד3ר ססק סרי 0סג"יו0קס0

 ס)6 מחממ 16 )קיווסין כווגס גוחממטכסף
 ספק )פחוח י0י' )6 )מ0 6"כ )0ממיינרגמ0
 כ6ן דיס ומי' סי6 כ)וס )6ו )מסקייוסין
 רגוג0 נכ)) רו6יס )6 ד0עדיסחסרון

 ממממ קידוסין 0וי )6 וד6י ומקו"0וטסכממ0
 )0רמ"6 מגיין נענמו ו0ו6 קידוסין עדיחסרון

 6ס ידעו )6 טעיים 06 ד*פי סססק כ"וס"
 ססגיגס 16מרמ ו6ח"כ 0קידוסין נסעמ0נע0
 נעיגן ד)6 סס 60נ"מ מוכיח ותז0 קידושין0ף
 תעס0 עגס ע) 6)6 ס6ס0 ודעמ רגון ע)עדות

 קוסי6 סדר6 6"כ כ0ג") וד63סקילוסין
 0גמ'. )מסקגמ)דוכמיס

 סריע3"6 ס) )0מט)ן ד0ג0 )נ*ר1בראה
 ע) טוכמ0 3גו דחקרכסוגיין

 וו0 כיקוס6 מחמח סמקס ד6ו)י0סכממ0

 קסס )6 0סוגי6 דנסמח)מפסוע
 נכ~

 סי0י
 0וכח0 )גו ס6ין ותן יכ) קידוסיןקפק

 3ג)) סמקס )6 3ססעומ 6"כדמסכימ0

 6"כ סינוח ס6ר מחממ 6)6 סקידוסין0סכממ
 ,רקס ס)6 ע"י סוכחס )גו דיס 0גמ'כססקסס
 ד6'ן סגמ' 16מרמ ו6ח"כ )קידוסיןקמסכתמ
 מו,ריס 6גו 6"כ גמירי ד'ג6 י)6ו מוןסוכמ0
 0וכח0 סוס 3)י סמיקט סמס ס) סר6סון)מגכ
 )0קידוסין. סגחוס קוסי6 ככ)) כ6ן 6ין6"כ



 הילוליםפריקכד

 נעד סחסרון ס6ין סוס3"6 ס) י)מס)ןאלא
 קירוסין מעסס )גו ס6ין 6)6סקכממס

 ע"' מעסס ייס סגמ' טוניח וע"1מנדס
 גסי 6ט1 סקסס דסגמ' 6)6 סמעומסמוקמ
 מקוסקיס ד*גו )מקקג6 ית6 6"כ גנניריויג6
 16 מעסס כ6ן יס 6"כ סס)כס יודעמס6ס
 קסס 6"כ מעסס סוי ו)6 סס)כס יודעמ6יגס

 סטק כ6ן ייס קידוסין ססק יסי'ד)סחות
 מס)ך ע"ס )ייס3 6ססר ספיל וס ו6מנועסס
 ס3י6רגו דכיון ס36ג"מ עס 6פי' וימו6סססג"'
 6)6 כמעסס גחסכ )6 נעגס סמעומדסחוקת
 6גו 06 6"כ )מעסס עוססו 3ניסססוכחס
 6מ רו6יס 6עס ססעייס יונ6מסוסקיס
 כענס ר6יס )סס חסר 61"כ 3נדסססוכחס
 מסו"ס עדומ 3עי )כו"ע ו5ס סקיווסיןתעסס
 ודו"ק. קידוסין סוי )6וד6י

-ד-
 דסרמנ"ס תח)וקתן )ג*ר גר6ס סג")ךע"פ

 כ"ח( )סי' וסטול הי"א( אישות מהל')פ"ה

 3פקדון ,1 ק)ע כגקי )0 כס6מר סליןמס
 )ידט סמעומ )מיגתונפעמ

 3ע~
 סגיטס

 וסמקס 13 )י סתקדסי ו6מר ח,ר6גודיס
 ומקודסמ מעומ ממן כסעמ גחסני)סטול
 ממן כ)6מר דסוי מסמע מסרמנ"סמס6"כ
 תקודסת. 61יגסמעומ

 מנד ד6ס"ג 3קוגיין סל6סוגיס סקסורהנה
 6יגס וי*י מעומ ממן ד)6חלסמיקס

 מקודסמ קפק מס6 36) סני*רגו כמותקודסמ
 3מלי ס"ס סמ6 סגיחוס ד6ס6 טניפח6מחמת
 ר63 ע) סקוסי6 ס6ין גמג6) סקרכן]וני*ר
 סקוסי6 עיקר כסמ61), ס)ומד מוכרחך6ינו

 סמ6 חייסי' נסמ61) דססק סרי"ף ע)סו6
 מגד קידוסין ספק כ6ן סיטי' 61"כ 3מדיס"ס

סמו6)[.

 )טמקדפ ססכימס )6 דכ6ן סל6"סורוירץ
 נסרוטס כמקדס וסה סגיפמ6עס

 סף )6 סוד6י גו06יש 6)6 רתס 6יגסוסי6

 סקר3ן ומ63ר טריט3"6 מ" וכמו"כקידוסין
 4ס" "6מרס 3סיגיין גגלום 06 סמיגחגמג6)
 סריט3"6 ספיר ומיוס3 מ0ניתס )6 סי66"כ

 דסחגו )יס" "6מלו גגרוק 06 36))גירקמו
 )טמקדס נרנתס עומימ סי6 6נ) ועקוס6גסיס
 ומירן )דסמו6) סגיחוס )רוכמיס קוסי6סדל6
 סקכיס )6 וסו6 11 )גירס6 6סי' סר6"סעוד

 סוס ס6יגו )ו ס6מרו 6מרי סגיסמ6 עס)קלסס
 )קידוסין. )מימס )יכ6 61"כסרוטס

 מוך גפסק 06 "סי' דסרי ס6חלתיסוהקשו
 *ס"ס דמי כךי3ור די13רכדי
 61י פ"ח( נדרים )עי' דמי כדינור )316קידוסין
 ורלס יליפת5 לס  לסגתן י"ל  להוור6ססר
 06 ס"פ 6יגו )ו כס6מרו 6סי 16 נ,ס)קדסס

 6"כ )חזור 3כוחו 6ין )דסמו6) )מוססייך
 )מרן 1נריך )יס" "6מרו סגמ' )גירקמסדק")
 סגוגע מס רק כ6ן וגני6 מי עוד ]עי"סכסר"ן

 סי6 סממקייס ד3ר )6ו סטניסת6)מ*מריגו[
 נמדי. ס"פ סמ6 6מר" ד)6 דיעומ 6יכ6ונ,ס

 לסוגיין עו3ד6 כ) ת3י6 סרמ3"סךדקנה
 מתן ד)6חר סמיקס 06 ד6פי'ונוקיק

 קייוסין ססק סף 6פ"ס סי6 כ)וס )6ומעומ
 כסמ61) 3מדי ס"ס סמ6 לחחס" סניפמ*מגר
 )יס" "6מרו 3סגגו' דגור0 סיטחוו3י6רו



קבה הפרישבחר

 )6 תנע) 6יכ6 ססכמחס 61"כ ממסוגוכדמוכח
 דגר סניפתך וסונר סר"ן ע) ופסיג )מגוריכו)

 )דסתו36. חיים שסיר 6"כסממקייס

 "6מרו נקוגיין נריק דסרת3"ס )גוירופא
 כמו סדין ס) מנ3 סוי 6"כ)יט"
 תוע') 6יגו ולס"ס התעתר נריםס3י6לגו
 םנליך וטר"ן כסלסנ""6 )ומד ע"כממיקמט
 תועי) 6עו ומסוייט ס6סס תנד קידוסיןתעמס
 נדסדיך. 6פעו מעומ ממן 7)6מרסחיקס

 וסטור טלמנ"ס מח)וקמ )ני16ר גנו6רוכזה
 כלסוטותיו גיבר סמסרי"ט דסגססג")

 3סכסף 6גודיס דכססגיסס ל"ח( סי')אהע"ז
 חסם 3)י עדו סכקף 6מ )סס6יל 31ידסס61ע
 מכסף 0ס6ירס 1)6 עידו דירס ננסוסשמסנר
 נסוס נס דקסו בסקוסים 0גמ' כסנרםטוי
 ד6טו שמירון וקין סקידוסין סיחופו וכו'גסר6
 ממסידם 1)6 סוסי) )ן מועיד גמורי דיגםגסי
 מעות מתן כמעת )חס3מ ססיל 6"ככקוס

 סגלעק"5 6ג) מטול כיעמוגגקודקמ
 מפריכו צ"ז( )סי,נמסונותיו

 ועועי
 סכ) דכיון

 6"כ חרס מקרוסין 6ין נו 6גודיס ססגיסםומן
 וריכס מתי סכקף כילו )0ס6יר חוססמ )166

 סכסף וגס6ר מידס ידו סע,נ לחרי רק)חמוס
 דיגל גסי 6טו סגמ' קנרמ ככר ים 3161ידס
 ו6יגס תעומ ממן כהחר גחס3 וממו"סגמירי

 טרתנ"ס. כדעתתקודסמ

 ס6סס סחבק אמד ד6ס )ימיונראה
 נגוף מעסם ע"י סףנקידוסין

 דירי כסגרעק"6 )ומר 6פסר ססירסקידוסין

 סמעומ סחוקמ 6)6 כ6ן סיט )6 ממסק3)ס
 נגוס סוכמס ע"י רק תעסי סוי חסנידיס
 מס סוכמם תתם סטין סגרעק"6וחיגנן
 ס6סס סח)ק גומד 06 מס6"ככתסג")
 כססגיסס 6"כ )סתקדס רנוגס רק סףנקייוסין
 סכקף )לסטיר נרירס )ס ויק נסכסףהגוייס
 סרנוגס סוכמס כ6ן ייס ודקי תסלילי 1)6נידו

 ס)6 )ן די סגרעק"6 ס) ומחסכון)מתקדם
 זו סמחסכון 6נ) כמעפש סמעומ סחוקמגחסכ
 ג)עג"ד )סתקדם רנון כ6ן סאן ג"כגימם
 סו6.סלמוק

 מחייל ססיר עמס עד דנריגו כגיסואם
 )מד וסטור וסרתנ"ס דסטורתח)וקתן

 רק סוי שחסרון לכ) כסריט3"6נעוניין
 יס 6גודיס כססגיסס 6"כ )סמקדסססכממס

 מעומ ממן כסעמ וסוי )רגון סוכחסכ6ן
 ס6סס סח)ק דקונר סוכמגו מסרמנ"סמסה"כ
 )גו 6ין 6גודיס וכססגיסס נקייוסין מעמססף

 מעומ מתן כאחר סוי ממו"ס תנדסנועמס
 בקודחת.היגס

-ה-
 רס"י דוסון )ומר גרפס סג") מירורר154,רי

 מעומ ממן יאחר סתיקס 0ויכד"א
 תימר )ט 5יכפמ ד)6 מסוס דסמקס דס6יוו")
 ק3י)מיגסו יסכי 6דעמיס )16 מעיקרךלמרס
 סוי ומסירוס נקוגיין כסרס3"6 תוכםע"כ,

 רקס 6יגי )ומר מוחס )6 ססו6דססינס
 סמיקמי יקחו 06 ל6ס" כענמטדמוסנח
 מעסס כ6ן חקר דסרי יזעי) )6 ג"ככסקנס
 ודו"ק. )סקידוסין סועי) )6דסק3)ס
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4. . 
 ובתויוה"כ תשובה, לעשות בידו מסלוקין אין ואשוב אחטא ואשש אחטא האומר ע"ב ס"הביומא

 יעורוה. דכא דנהי .דאי ומשמע התשובה, סמך על ב"פ דהטא מון השמים מן ישרוהו שלא כלומרשמה
 יש ולכאורה עיי"ש, מכפרת ודאי תשובה ועשה כחו מאמצי בכל השתדל הוא אם מ"מ השמים,מן

 ומבקש יום בכל עפו מתחדש אדם של יצרו רשב,ל אטר ל, וקדחטין נ"ב סוכה הש"ס לפילהעיר
 יעגנו לא ה' שנא' לו יכול אינו עתרו הקב-ה ואלמלא להמיתו, ומבקש לצדיק רשע צופה שנא'להמיתו
 לתשובה. יצרו ולכוף לתשובה מציאות אין השמים מ, יע~רוהו שלא כיון א"כ עיירי,בידו

 אף ימאס, לא כניר אל אשר הציבור ומכח כרבים אבל ליחיד, שרק "ל שכלי קט לפיאך
 והנה, ד"ה האדנו פר' משה בישמה שמ"ש תשובה, שערי בפניהן ח"ו סותם הקב"ה אין ואשובבאחטא

 ואפשר דרבים, בתשובה כ~כיות נעשו מיראה בתשובה דאף לרביב, יחיד בין לחלק מיראה תשובהלענין
 הפעם, עוד ומיצפן וחוטאין בתשובה מגחין וצועקין מיבבין שאנו יליל, וילולי נניח גנוחי תרועה עניןשוה

 ואשוב. אחטא בבחי תמיד אנו שרבו,שבעוה"ר

 נריר( מכתב מכ"ת חיים)שפע

 ישראל לחכמי שהרג ינאי הוא כה"ג יוחנן הוא דמתתיהו אביו היחנן דס"ל מהתשב'ץ שכרנוכבר
 דלאו דאע"ג רש-י קושיית על עינך שבין בציץ להם הקם בד"ה בתוס' ושם ע"א. ט"ו דףכבקידושין

 תמיד מצחו עי והיה בי' דכתיב שאני דציץ ר"ת תירץ הציץ בלבישת הותר ואך הוא עבודהשעת
 וכן עכ"ד, חשמונאי בית מורע כהן הי' וינאי יא בגדים בשאר אבל עבודה בשעת שלא דמותרמשמע
 מחמת כהוגן שלא עשה וינאי אסור בציץ גם שבאמת עוד תירץ ובריטב"א התוכו תירוץ הביאבהשב"א
 מצחו על .הי' דאיצטריך ואע"ג והקשו ר"ת תירוץ ג"כ הביאו ע"א ס"ט ביומא ובתוס' עי"ששכרות
 על .הי' רמני תרי מדכתיב חל ושמא ממנו דעתו יסח שלא 1' דף דיומא להא אחרינא לדרשהתמיד
 בסוף כתבו דוה וי"ל עכ"ד, הציץ שהניח עשה כדין דשלא נראה ויותר נקא מצחו על והי' אהרןמצח

 ורק כהוגן שלא דעשה לומר א"א דלפי-ו היינו חשמונאי כרע כהן הי' וינאי בקידושין שםדבריהם
 מותר. דמדינא לומר ההכרח ורק ובויונו, צערו מחמת נתפס שעהבאותה

 ת'( אות רס"ב סי' אריח יציב דברי)שר'ת

 ;;,,:,ז,י;,:11י ":,,:,,:,ן),:,י;,,,:,:יז,) ז, :,יז),,,,.,:,,;ז,;,;](;,,,:)י,,,,;. ,,,,,.;,).,,;.,:,,,:.,,,,, ,,: ,; :,:,,, ן ,,,: ,,,; ,,,, ,;,,,,, , ,)

 אמן ללושה



קכו התרימובחר

 נייווירמה אהרןהרב
 בישיבתה"קרם

 ושיעורו בסף שלבגררו

 ייכסף" כמול ממורס 31קגיגי 3קיי1סיןהנה
 כ"ז ובדף ע"א, ב' דף קידושין במס')עיין

 6וסגיס, כמס )ומר י0 כסף 0) 31פיר01וע"א(,
 נ'  "ויוי"(,  יימרולימ )ו3ו3לי כקף ממכם6'

 כרייס, נמס ים עגמו תמון 0) ושדרוחתון,
 דוקק סכו)) נ' ו0ויומ, ערך 0) דבר כ)6'

 ס5דדיס 6)1 עסי נסורס, סיו65"מטכע"
 דוקך ג' סמוס6), סם סו6 נמורס ייכסף"ס0ס
 נדנרי ונעיין 3סו65ס, סיו65 ייכסף" 0)מטנע

 3וס. 0כמ3ו מס וס6חלוגיםסר6סוגיס

 ד0יעור סמ0גיומ נפי' וסרמ3"סדקרי"ף
 מ5י מסק) סו6, )קידו0יןסרוט0

 סחין סק"א( כ"ז )בס" וס6נג"מ כסף,סעורם
 ממס, כסף סחט גקל6 שכתוב נכתףעדכליסס

 מבכרי מפתע רכן וכמג כקף, תמכםפף
 שעורס, מ5י מסק) 0) )מיעור וסטעסהרמ"ח,
 מני מסק) זכקף )נ"מ דק") תסוס דסו6כמב

 ח0ונ, שיעור ותו ח310, כקף סייגושעורס
 3ד3ריו.עיי"0

 "3כסף כמ3, ע"א( י"א היו סויט3"6אבל
 1נ"0 דינר ו03וס 3דיגר 6ומריסכ"ס
 מפה 3גתר6 פרוטי, ונסוס תסרוטיהמריס
 )נ"0 )סו סוס ד)6 סו6 ונוין פוגי,3מ6י

 וס3יר6 כמיל, כסף 3קר6 607 3סרועס,)מחגי
 דסייט ממון 6)6 ממס כסף ד)16 )3"0)10
 ק) ס0י6 ענמס פרוטס יין וכיון סלוט0,סוס

 סי6, כסף ו)6ו עומס סלוט0 קוס סיעוגמוסמ
 ד)6 נדיגר 6ומריס כ"ס זקמגי ד6יידי6)6
 נמי מג6 נכסף, יקמגי כיון סכי 3)16סניך
 סרוטס". ו03וס נפלוטס)נ"מ

 ונסוס נדיגר דקמגי מתן פ"0 )מסוכוונתו
 למורס סכמ31 כסף ד)3"0דיגר,

 ו6"כ 3סונ6ס, סיו65 "כסף" ס) תטבעסייגו
 מג6 ולח"כ דיגר, וסייגו כקף מסו סמג6נפרס
 6פסר 6י )3"ס 36) גקממ, זיגי גסוסדגם
 כקף ס) מטבע מתגו כמורס סכמוג יכסף)זמר

 דתמקד0מ ס31ריס רסס 3סונ6ס,סיוגי
 כי6מריגן )יכ6 כסף ס) וסרוטס3סלועס,
 גריכין כרמך וע) ע"ב(, ק"י )דף כמו3ומנממ'
 ים 0עזיין 6)6 "מתון", סייגו יכקף)סרס
 דסירו0 16 0ויומ, ס) דנך )כ) כווגמו 06)5דד
 עכ16רס נסו65ס, סיוגם מטבע סייגו ממוןס)
 סי651 "כקף" 0) מטנע סייגו דמנוון חג'ס5ד

 לס)6 נ"0 נסיטמ )מעמיק 6פסר 6ינסונ6ס,
 )יכ6. גחו0מ 0)סרוטס

 ק5מ ק0ס ס6חריס ס5דזיס 3' 3סי 0נסאלא
 כקומרו כווגמו ד6ס סריט3"6,מהון

 סיתם )תעתע ממון" 6)6 ממס כסף"ד)6ו
 סרוט0 דכן "וכיון לח"כ כמ3 )חסנסו65ס,
 סלוט0 סוס סייגו גחוסמ ס) ססי6ע5מס
 0הס, פלוטס וסוס סרועס )תסעומס",
 כוונת סי5  זו קמלי נסלוטס מג6 קמילו6ילנ0
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 וכותמו )פ0ר 6ם וגס כסף, נ16תרוממורס
 )מס ומונן ו0ויימ, ערך 15 0י0 ד3ר)כ)

 )ננס 36) סך, ומחגו 0ץס סרועס וסוספלוטם
 כמנ ס)6 סי6", כסף "1)16 סריטנ"6כמנ

 6)6 תמס כסף )16 נקרץ וכסף דנריונממ)מ
 למס 0וויומ, 0) דכר כ) פירוק ותמוןממון,
 דכווגמו )סרס וים נמורס, סכמונ כסף טוי)6

 ד0גיסם 0וויס פרוטם, וסוס פרוטםד0גיסס,
 נ,ס. ונ"ע ממס", "כקףהיגס

 דכן1גמ כמ3 סק"א( כ"ז הסי'והאבנ"מ
 דמ0י3, תידי )כ) 610סייט3"6

 וסייגו סלוטס, סוס 6)6 כ)) סרוטס41כ6
 0וויומ, כו 0י0 ד3ר כ) סירוסו מממוןכס5ד
 סוס סייגו דסלוטס סרט3"6 0כתנווסו

 תיכף דקרך, 3כקף גכ))יס ד0גיסססרוטס,
 6)6 סרוטס, נילוס 3סלוטס עדיפומסוס

 דסריט3"6 ,ס, סי ע) סק0ס נע5מו0ס36ג"מ
 ככסף, כסף דפוס מגנן סקנס, ע"א( ב')בדף
 כתף דפוס מקרץ מלנינן וגויקין עכרי31עכן
 כ) סייגו ד"כקף" ג6מר 6ס ו)כ6ורסככסף,
 כסף, סוס )י ותם כסף )י מס תוויות, 0)ד3ר

 ס36ג"1 מחקר מה )ספוט י0 ס36ג"מ)ומדגרי

 מחוס ככסף כסף סוס 06 3' 6ומ 0ס"31ת"
 מטוס 6י כסף, וס עגור 1)קנ) )מוכרודיגך
 6מ מקנס 0060 וכתו כסף, 3ע5מודח0י3
 סוס 03ני) ע5מס 6מ מקגס כקף, נ30י)ע5תס
 מיינו כקף דפס ודקי ס36ג"מ דקרי קפיכקף,
 עזתו(.כסף

 ונוי ע) ממס קמ"ח( סי' )אהע"זךיקיוזך"4ל
 סוס )גו 6ין ד6"כ סג"),ס36ג"מ

 סי' דוסי כמ3 0ס36ג"נו סרועס, 0)ציעור
 3נו0ק) כ)) )0על דלין ודקי סריט3"6,נדללי

 סחומ ו6ס דמ0יכ, ממידי מ64 6)6 תעורס,מ5י
 6מריס מדוריס טו63 סוס סו6 העורסממגי
 סקנס וס תסי קידושין, 5סיום ר6ץגנני

 ג6מל ו6ס פלורס, תסו שיעור )גו 6יןסמוו"6
 16 מקוס 630ומו ססמומס הצטנע0כווגמו
 יוסף ר3 0) ס3רמו סימם וס ס)6 וגזן,63והו
 כ) פרוטס )מיתר יוסף י, ס3ר ע"א(, י"ב)דף
 0) דס0יעור ומסיק דיריו, מדחס וסגמ'דסו,

 0סו6 ס6יט)קי 63יסי משתגס 6' סו6סרועס
 חגי מ0ק5 0) סח30ון וזסו 3דיגר, מק5"63'

 ע"ג. מופק 0סריטנ"6 אמר וקין כסף,שעורס

 סריטנ"6 כנרי 6ת ס" סג") קו0י6ךנ1יזמרז
 "תתון" 0) לסירוסו 6חר,63וסן

 ובע"ג נסוג6ס, סית6 "כקף" 0) מטמעסיעו
 סרוטס, סו6 וס0יעור כסף, 0) סרוטסדקיכם
 כסף, 0) נתטנע 0מקד0ין סמורס כמ3ואיך
 כסף 0) מטבע )ס שגומן סמוו"6, כמ3ע"ג
 ויקד0גה מקנ"נ 6מד 3ו )ס ומוכס דיגל,סייגו

 דכמנ וס6 )ס, שגמן פרוטסנס0יעור
 סירוסו ממון" 6)6 ממס כקף "ד)6וסריטנ"6

 וסיגו ססחומס נקף 0) תענע דמעי מיתםד)6
 וסחגו כקף, 0) מטבע 0) ממון 636ניגר,
 0כמנ מס ותורן 3דיגר, פרועם סוס )סשגותן

 סלוטס, סוס סייגו זסרוטס לח"כסריטכ"6
 סימס סמורס דכווגמ טויס, ו0גיסס סךדסייגו
 נכ)) 6יגס ו0גיסס כקף, 0) תטבע 3סשימן
 מונן ו)ס"1 כסף, 0) מע3ע סיעו דכקףכקף,
 דכתף 610" כתף "דמו סליע3"6 0כתנמס
 עכמ"ד. כקף. 0) מטמעסייגו

 )נין ס36ג"מ 0) סירוסו 3ין דסגסק,ימנמצא
 הליטנ"6, 3י3לי סחוו"6 0)פירושו

 0גיסס סרוטס טוס דסרוטס 60מר 3נ)ססו6,



 ט כק הפרימובחר

 ייכסף" 3כ5) דסגיסס כותמו ד)ס36ג"מסרס,
 ס) דגר כ) סו6 כסף 50 פירורו לס65דקרם,
 )מיסך, סו6 סכווגס סמזו"6 ונסיסוויומ,
 י"6יגס" לויס סגיסס פרוטם וסוסדסרוטס
 ס) מטנע סייגו לקרו וכסף דקרם, כסףנכ))

 וכ. נכ5) 6יגס ו0גיסס"כקף",

 סמוו"6, ס) סירוסו ע) גס ק0ס ק5מאולם
 ממורס דכווגמ )ומר סו6 רוסקד63ממ

 ססו6 דינר 5ס סימן סייגו ייכסף"נ6ומלס
 6' חקק רק )ס יקנס 1)6 כסף, ס)תטנע

 ד)16 0כמ3 סריט3"6 מ5סון וכן סגו,מק5"נ

 כסירוסו, גריס )6 ממון, 6)6 ממסכקף
 כסף סו6 "כתף" 0) פירוסס נ"ט )סיגס דס~

תמס.

 6חל, כדוך סריט3"6 ינוי 6מ )נ6וונראה
 0) ליעול ס)5 ניח דגחגו נס6וגקדיס

 מעמס, ותקי וס, )סו מג6 ד)כ6ורס"פרוטו",
 6מ היסרסו תסיגו )6 כ6ן נר06וגיסונ6ממ
 רפ"י מדגרי סמדייקיס וים נ"מ, 0)טעממס

 610 זסטעס נפשה( מיקניא לא ד"ה ע"ב ג')בדף

 תפוס 3פחומ המקרס )ס 610 דגג6ית10ס
 וגס ע"ו, לפקסס 0ס 3מוק' עי 36)פלוטס,
 6'כ6 מ6י ונימכר כמקח נקידוסין, דמיגחקלס
 "פלוטס". 610 לססיעול )ן תג6ותימר,

 דללי 6מ סמדמס קמלי הנ"ל( )בסי'ךהך,זך"54
 פרועס ד0יעור כת3,ס36ג"מ,

 ת,ס ד3פחומ חכמים פיעור 610 ממוןדמ0וכ
 לסגי 6"ג 6יג0י, )יס דמח)י ממון ח0ינ)6
 וכטעס תסיגי, )תסס ס)כס ססס סיעוריןנכה
 קידוסין. מס' ע) נ' 3קי' סקס"' גס כמגסוס

 105 מג6 )נ"צ 6חר לעס )ומיונראה

 ס6נג"מ דסגס פרוטס, סו6דס0יעול
 ע"ב(, י"א )בדף דכמנ סר0נ"6 ע) סקוס)שם(

 ד)6 סיתת, כסף סיגו נמורס סימולדכסף
 כיון סק' ית6, 60יגו כסף מולס6מלס
 )6 סיו65 ו"כסף" סיס )6 מ0ס נימידפלוטס

 ססוס' סכמ13 וכמו ויגר, 16 מעס 656סף
 סיעור )ן ננגס כן 061 והרי(, ד"ה ע"ב י"א)בדף
 דכסף תעורס, חגי כסף 3מסק) כסףקידומי
 מטכע, 6)6 כטף 0) ממכס סיגו כמורססקטור
  דיגר.  יו מעם סו6 ספמומסותטמע

 דלייו, ד1מס ג'( אות שפ"ר )בסי'ךהאבנ,;ז
 0סמטנע רק נוכר )6 רססוכמל

 3כ) 36) דיגל, 16 מעס סו6 "0נ15רי"ספחומס

 גמוסמ, ס) סרוטומ סיו מ0ס לימי 6פ"סעו5ס
 ניונן דיגו ד)כ6ולס 61ע=ג נדנריו,ועיי"ס
 מטבע 656 מוזכר )6 י3מוק' 0כמ3ס0גמו
 סקרו מס כדבריו 610 י6ס 30גורי,ססחומס
 ס0קג גרס ע0ריס דממרגמען מס6סמוס'
 36) סי' )6 ס53ורי 6פ0ר ס)6 מעין,עסריס

 6נ) 3דנריו, ת"ע מעין, ס" סעו)סנ60ר
 סי )6 ס153רי ד6מריגן דס6 דסנין חויגןעכ"פ
 ד"ה ע"א י"א בדף רש"י )עי' גחוסמ ס)סרוטומ

 נכ) 36) סי' )6 ס3נןלי סייגו דכדיהם(,ושל
 סי'.נעורס

 ע"א( י"ב )בדף סגמ' מרסון ר6י' )סניףך'ש

 ל3 דללי ע) ד6מליגן ס36ג"1, ס))דיריו

 ס"מ וכ"מ דטו, כ) וסרוטס יתימר זק3ליוקף
 מ0מגס 6' ססרוטס )סי' מסם, 50לדורו
 סיו תסס ס) לכיורו מסיע ס6יט)קי(,63יסר
 מינרי ל6י' )ס3י6 י0 וכןפרוטומ,



 הילוליםפריקל

 ושל בד"ה )שם רפ"י דסנס וסריט3"6,רפ"י

 ד6סיקמיס כיון דנ"א טעמך מסוסדבריהם(
 15רי כסף סיעו בתורס כסף דסמסמסרוטס,
 ו63ממ 6ייגר, 16קמוס סרוטס, )יכ6ונכורי
 סיכן מ0ס נימי מרוטות סי' )6 6סק0ס

 תגר )ומר יכו) סי )6 ממורס ס)66סיקמיס,
 וכך, כרס"' 0מסר0 3סריטנ"6 ועי' סי,0)6
 כיי כסף וכתב ממון, סמורס כמב ד)6יכיון
 ע"ק מסרוטס, 6סקיס ס6 גורי, כפף0יס6
 ממון, הכמוג יכו) סי' דסמולס גמימקמע
  תלפף פז 5פר  תמון תסוי  לותן רריותפתע
 גסו0ס. יל פרויוס סי' יגסנורק

 סיו 6ס סר06וגיס מחקקת )גו הסנמצא
 )6, 16 ממס בימי גחוקמ 0)סרוטומ

 )מס סקסו וממו"ס סי', ד)6 מטמעוממוס'
 מעין, ע0ריס גרס, ע0ריס ע)ממרגמיגן
 רפ"י 0כמ3 מס ע) סקסו 0מ0ו"סו6ס0ר

 ועי 6סיקמיס, דמיכן מפרוטם,ד6פיקתיס
 ינימי סכרי וסריטנ"6 וסר0"י סתוק',כדניי
 )6 0כ5ורי 656 גחול, 0) סרוחות סיומ0ס
 ס36גי מדברי מטמע וכן )ומר, י0 ולס"זסיו,
 לנימי 0סו3ריס, וסריטנ"6 ד)ר0"י סג"),גור
 כמורס ס6מור ייכסף" 6"כ פרוטות, סיומ0ס
 0) דוקך ע6ו סי1נ6, "ינענע= לסייע )סרס'0

 סי' תסס נימי 0ע6 ססמומס ומטנעכסף,
 סגל ניח סל סתקור שסו  לומר וי0פלועס,
 ססחומס סתט3ע דזסו "סרוטס",)ליעור
 מ0ס. כימישסייס

 3לף סגמ' נסונימ נסנין 5חן א דפסיאלא
 דיריו 6מ סגמ' מדץ )מס ע"6,י"3

 דמו, כ) דסרוטס )ומר יסגל יוסף ר03)
 63יסר )נסמגס 6' כסיות 5ריך ד)עו)סומשקינן

 0) ס0יעור ג6מלס צנתורך כיון ס)6ס6'ט)קק

 מס סרוטס וסייגו ספחומס, מטמע סייגוכסף
 63יסר משתגס 6' סו6 ספרונם 6ם4

 ס)6 ס6יט)קי, נ6יקר מ00ס 6' 16ס6יט)קי
 סרוטס, 0) שיעור גמגס 0סתורס כמוסגי

 מונן, סג"מ דסו6 סמזו"6 0) )טעמוונק)מ6
 )ומר י0 ג"כ 6יג0ק ממגי מוס דכפחומוכן

 0) לפיעורו 1)6 ייכסף" 50 היעורודת)וי

 כממומס משנע סי' דסו6 החריגו 6כ)סרוטס,
 0) נ0יעורו גוער )עורס 6"כ מ0ס,נימי

סרוטס.

 ד6תליגן מס ע"ס פקוע ס" מסוהביאור
 הזהב( פרק )בריש 3"מ3מק'

 6ף 61"כ כססך, )ג3י פירף סי6דגחו0מ
 הצטנע וכוונתו "כקף", 6מלסכססמורס
 36) פרוטם, וסייגו ססו6, שמןססמומס

 דגל סוי ד)6 כיון וס, ע) גקנע )6ס0יעול
 כסף, )ג3י פירץ כתו סו6 מסרי וקנוע,עיקרי
 ניחס ססלוטס סי' כמס )0ער גליכיןמכך
 )קרעו יכעיס סוס וס0יעול ססס, כימים)כסף
 גמ65 פירק ו)6 טי3ע6 0סו6 כיון)דולות
 6נ) גחו0מ, 0) 5סרוטס ט61 סתורםדכווגמ
 גחו0מ כי )"כסף", ריחק גק3ע )דורומס0יעור

 תקוי תנוס ו6ס0ר כססך. )גני סירקסוי
 ודליו, מומס 0סגת' ומס יוסף ר3 0)ססו"6
וסנן.

 דגלי )63ר י0 סג") סד3חס פינעל
 0) דפילו0ו ס3ר 630מתסריטכ"6,

 דוק6 ו)6ו 3ס6%ס, סי1נ6 מטמע סייגו"מתון"
 ולא האבנ"מ כדברי שלא )חהו כסף, 0)מע3ע

 ס5ו ד)סי )גו ק0ס 0סי 6)6 החזו"א(,כדברי
 0סי6 ~מס דסלועס סייט3"6 כמ3 )מסס,ס,
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 מן, וסייגו ענמס, סרוטס סוס סייגו גחו0מסל
 כקף דומו סרועס, קמני תסיר לפ"זס65

 וגר6ס סי6%, מטנע 0סי6 נמורסס6מול
 6ין גחו0מ 50 דסרועס דכיון טריטכ"06כווגמ
 50 כסיעורו מלוי 0סל6 לעומס, סיעורסי6

 למס 6"כ כקס6, 5גכי פירף דסק כיון"כסף",
 לגו מחדם וס 6ין ס65 "פרוטס", ספנךנקט
 פרוטס, סוס עם 6חמ גתלרגס דסו6כלוס,
 כווגמו ווסו קייו0ין, 5כקף סיעור 6ינסו0גיסס
 לכקף לנ=0 וכס5מ6 סמן, 00גיססכקומרו
 וסייגו גסף סל מטנכ סיגו  כמורסס5מזר
 סס"דיגר" ריר  וכסוי לךיגר סג6 פטו"סדינר,

 סי6 דריגר כן, סליי סילל שכילוי יסיפיריו5
 סיפור  רקעו פרויי פנל יינכר,  וסי  לסףסל

 ומסל 3ו, מ5ף קינו ג"כ סרוסי וסוילפרפו,
 בייסר  תספגס נ6' וסייגו ננקף,חלוי

 מג6 למס סריטנ"6 סוסים ויסוס6יילסי,
 לללוס.  סיכור זס 6ין ס55"נסרוטס",

 ס36ג"מ לסי יסרמנ"ס סיי"ףלסיכום,
  50 ממכס סייגו יכסףקונליס

 סיעי  דכסף סיר סיבנ"מ יפי יריטכ"6כסף,
 כסף, פל פענכ  ספע"6 4?י סוויוס, סל רנרגל
 ייו65. פיכפ רברעוולפי

.. * 

  האיווחשרי
  שמסגי

 והלצים בחטאתם הרשעים שמחסרים מה  בל בנגד ומע-ט מצות בירו
 הארוכים בלילות לעומתם אתגבר וגוני הלילודם כל משחיתים היטעים אלו בעצמו וחושבבליצנותם,

 כמותם אעשה אנכי גם וכדומה שלג גלגול ועשו חשת תיקו, ואמרו בקלות שעמדו צדיקיםוכטה
 כנגדן. ולילה יומם אהגה ובתורתו בחטאתם פוגמים שהרשעים מה החסרוןלהשלם

 הינדאה יהודה ר' גר של עובדא בהך ע"ב כ"ב בקידושין הגמ' בס-ש נ"לזבוה
 שהי

 זוטרא מר
 שרש וזה למיתה פירש זה ומסיק וכו' לשמשו עבדו את  ולקח סובא עלמא מב דתקף וחד בףלשיומן
 יורשים הניח  ולא רסס הוא שכבר חי ווטרא כשמר והכינה הכי, דנקט דלשק על ועמדטלחיים,
 שיקח ע-ע ריבל מיד אמת תורת שלימוד מי מהעולם תחסר המעלה איש  שימות  על  הרבהונצטער
 ח"ש בחיים, הף כאלו זה תחשוב הנפטר ב'טביל גם וצאת ביתר לשמודו תתמיד בשמודו לשמשוהעבד

 בחיים הינדאה רץ הי' כאלו פעל בלמודו זוטרא מר לחיים פירש זה מ"מ שמת הגם למנעה פירש(ה
 חיותו. בחיים בעוד שהי' כמו ה' מתורת כלום יחסרשלא

 בץ גליון ב' שנה)ד'ת

 8ע4% לל84%



.* * 

 בלילה רמאי בת רמאיתא לה שאמר לאה היא והנה בבוקר ויהי פ עה ויצא פר~עוז היסוסבבערי
 קרי אבו תלמידוי ליה דלית גבר ליה אמרה 4 וענית לאה לך קרינא השתא 4 וענית רחל לךקראתי
 בא שאמר בך ענה ואבו הרמאות ~ה למדתי ממך כלומר ליה וענית יעקב לך קרא ליה וענית עשול
 צל"ב. פשטות ע-פ גם אבל אלי בדבריהם עמוקה כוונה שיש ובודאי עח"ש, במרמהאחיך

 שנשא במה ע-ב כ"ח דף יימא בח"א המהרש"א דברי עוד ובהקדם נכון על הכל לבארוהנראה
 ושוב אותו לבן בערמת נשאה ולאה שנים שבעה בעבודת בהיתר לו נתקדשה דרחל אחיות שתייעקב
 רבותיה בספר )הנדפס עה"ח ובריב"א עיי-ש, לאסור תורה שעתידה דבר משום מהן אחת הוציאלא
 בדעתו שהיה טעות קדושי הוו הא קדושין לאה קדושי היו איך ר"ת הקשה ויצא בפרשת התוס'(בעלי
 לבן של מרמאותו ירא היה שיעקב אלקים הר"ר ופ" רחל במקום לאה לו מסר ולבן רחללקדש
 קדושין יהיו רחל ואת אם בלבו ואמר בלאה יחליף שמא ללבן חךטש והיה הקטנה בתך ברחלכדכתיב
 ולפרד עכ"ל, כות בעילת בעילתו יעשה שלא כדי לאה לשם יהיו ללאה רחל 4 יחליף ואם רחללשם

 עכשיו להתנות יכול ואיך רחל את ק"ו-ט כבר דהא שהתנה כן לומר ל"ש לכאורה הנ"למהרש"א
 ודרק. אחיות ב' וקדושי דהר אחותה לאה אתלקדט

 בפ-א הרמב"ם ששת וידוע כסף, קדושי דהיינו עבודה בשכר לו שנתקשטה מהרש-א דבריובגוף
 נשא והאץ לאה אם כי לו מבני לא התורה מן וא"ב מד"ס, כסף דקדנטי הש" שי ורבותיומאישות
 א"ר מנ"ל בביאה ע"ב ט' דף בקדושין הש"ס מסוגיית לפלפל כתבו הדברים ובמקור רחל, אתאח"כ
 ובעלה רבי ששנה ן כעורה וכו' בעילה עי בעל לה שנעשה מלמד בעל בעולת קרא דאמר ארשאבהו
 ורבי ~ו'ת שם הרשב-א ובחי' עי-ש, וכו' בעיל חודר דמקדש עד הו-א מהתם אי בביאה שנקניתמלמד
 עד הסברא עפי עב-ל, כאחד שניהם משמע כמ"ד סבר ורץ בכלאים לך שפרט כדרך יחדיוהכתוב י שיפרוט עד בפ"ע א' א' ומשמע כאחד שניהן משמע כע"ד סגל דרבי ח-ל הכי נימא דלאמנ"ל

 אתי דקרא עוד סופ"ל סה"ת, ל-מ גרידא כסף דקדושי הרמב,ם כש" לנו יוצא בעיל והדרדמקדש
 דאיסור שמה הרמב"ם וכדעת בעיל, והדר דייקא מקדש דבעינן קדושין בלא בבעילה איסורלאוררי
 ליעקב 4ה חמירא מה"ת אסור עות דבעילת כיון הנ-ל ריב"א דברי ביותר ומבואר מה"ת, ונותבעילת
 אינשי מודהרי יא בדרבנן כי תורה דבר איסורו אא"כ ל"ש ~נות בעילת בעילתו עושה אדם דאיןכליא הך דכל שם בהה"מ ויע-ן ודחק, לאה היא אס גם לקדשה להתנות הוצרך ושפיר אחיות שתיכאיסור
 ודו"ק. עי-שכ"כ

 בטענה בא שיעקב ראשונה, יצא תה אנפין, בכמה ללאה יעקב שבין דברים טענת לן יבוארובכן
 עשו אנכי לאביו שאמר למדה שממנו לו השיבה וע-ו ינות, בעילת באיסור והכשילתו איתו שרימתהעל

 ואיו לן למה ~ו-כ יחדיו, שיפרוט עד בפ"ע א' א' דביל ומנה בכורך, ועשו בנך אנכי ופרשתבכורך
 מ"ד קדושין )עיין לחבר ואתי ראשון ענין על מוסיף דואץ ועכצ"ל קרא בעי לא דלחלק כיוןדובעלה
 על להתטת דעתך על שעלה כיאי מה"ת, אסור ~נות ובעילת קיחה בלא לבעול דאסורע-אג

 היה שלא לפי בבע"1 שהכשילתו טען שיעקב ד, לדרך כל או ודחק, מות בעילת הוי ולאהקידושין
 והשיבתו מהרבתא בדברי וכנ-ל עבודה בשכר רחל את קידש שכבר כיון תנאי על לקדשה לכקיטל
 כסף וקדושי בעיל והדר דמקדש דעד למעלה מחובר דובעלה וע"כ לחלק וא"ו בעינן דלא למדתיממך
 ~נות בעילת איסי משום קידושיה על להתנות יכולת ושפיר רחל, ל נתקדשה ולא מה"תל"מ

 ודו-ק.דאורייתא
 קנ"ב( עמ' י'ב האיתנים ירח חיים)שפע

 "4" וש4ש"
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קלה הפרישבח

 וויים צציעזרא
 ב'שיעור

 חליפין רקירושיבסוגיא
 מ6י יתעוטי דלי60 מגיב ע"6, ג' דףבגמ'

 סוגי) 6מע6 ס"ד חמסין )מעוטיכו'
 ח)יפין וכו' עפרון מסדת קיחס קיחסוגמר

 נסחומ ו06ס תרוסס ))0וס כפמומ6ימגיסו
 גפ0ס. תקנים )6 סרוטסמסוס

 סו6 יגג6י מסוט נפסס, מקגי6 )6ברשויי
 עח"0, רפ"י, ע) סקסו וכמום')ס,

 סרוטס מסוס נפחומ דגרקינן )ר"מ גר6ס)כך
 מריק ת6 וכו' גפסס גרס ע6 תקגי6)6

 סיס דקרם כסף כעין דטוי תסוס 6)6תח*סין
 נפחומ 6ימגיסו חמסין ומסגי וכו' סו"פ3סס

 6חר קנין 6)6 כסף מטעם 6יגס וב"כת0ו"פ
 יעו"ס.סו6,

 כמו יקנס יח)יסין טסוי,6 סי, י)ר0"ינמצא
 )קגש 6סס ריין וסמקקג6כתף,

 ססו"6 ס" 1)מו0' 3ס, טו6 דגג6ינח)יסין
 ד6ימ6 זכיון וסתסקג6 סו6, כסף נכהדח)יסין
 כסף. 3כ)) היגו ס)כך ת0ו"סשחות

 כ"ג, תימן ססו)ח סרק גיעין נמס'ךהרא"ש
 עקונריס תפרסיס סיס ע)מקסם

 סוכל חס רניגו וס6 נח)יפין, יו65 היגוזעני
 מטיפין 16 כסף 6)6 עמלון תסרס גמריגןז)6
 גמי חליפין קונס דכסף טיכס דכ) )כסף,דימי
 סם נפקסס חליפין, מו5י6 נענד גס 61"כקונם,
 כמסיק ס)פגיגו מר"מ )פי וס6 נמגר)סקרנן

 נח)יסין מקג"ב ד)6 וט6 גפסס, גרסיגןד)6
 )6 נענז גס 6"כ כסף, 3כ)) ד6יגסתפס
 כקף. 3עי דס6 ח)יפיןח51י6

 דמו ד)6 ל"ט(, )סימן יחוק6ל ס37ףומתרץ
 עפרון תסדס 7י)סיגן כיוןד63סס

 סיגו כסף ז6יגו חמסין 6"כ כטף 3יטדכמי3
 6)6 כסף ניס כמיכ ל)6 ענד ג3י 6נ)קוגס,
 מקרץ כדי)יף מדיון, שסט קר6ד6פקיס
 סחן. וחליפין מבנ 6"כ גסימס, )6דוססדס

 ססק0ס סר30"6, קו0ימ ג"כ מיוסנך2בזדק
 ,יו06ס )יע )תס סמוס', סירדפסי

 רק גימל מקגי6", )6 פרוטס מסוסנסתום
 היגס סלכן תסו"ס", נסחות המגסו"חמסין
 6מי וס0מ6 סו6, 6חר קטן 6)6 כסףמדין
 סו6, נ06ט דוקק מסגי )6 הסכימסו"פ, נפחתי המגסו רח)יפין רס6 ממפרסמסיר,
 גיס כמיד ד)6 נענד מם6"נ כסף, נסדכחי3
 תסגי. ח)יפין 6ףכסף,

 מהמי גמג6) סקרכן קו0ימ ע) מירוןעדך
 ס) וסמסקג6 סטו"6 0מנ6ר זוז,כסוכם

 קיחס לקיחס סוס ססגוירס הגי )6 דוססגמ',
 ע) 6מר צופן הס6 )כסף, דותם חליפיןיעמס
 נכסף גכ)) ח)יסין סיסי זנעיגן לקכסף,
 נכסף גקגימ לרסס כמיכ כריסו הוידקרך,
ו3חיפין.



 הילוליםפרימלו

 סגמ' ס3ר ד3ססו"6 סגמ', מנו6רךבזך;
 ג"כ כו מוגח 6סס, 6יס יקח רכירכקר6

 ו)כן ח)יסין, 3ו מועי) עסרון דגסדסח)יפין,
 ח)יסין, ג"כ 3ו מוגח מיגיס, די)סיגן 0063גס
 3קר6 )כפ סיס6 ד6"6 סגמ', תמרןוע"ו
 ו)6 מסו"ס, נפחומ 6מגסו ח4סין דס6ח4פין,
 )6 מסו"ס 3פחומ "ו06ס כסף, 0יעור כו3עיגן
 ע"כ סרוטס, 0) כסף סיעור תריךמקגיס"
 סו6. 6חר קגין 6)6 כסף מעעס )16ח)יסין

 ססו"5 רגס יסתפ  תסוס' יס5 רקססוהא
 3סחומ 6מגיסו דח4פין מס6ידע
 י") כתף, 3כ)) מיפין יס6 ו)תסתסו"ס,
 נסף ס6' כסף, מיגי סגי דיס סימסדססו"6
 3עיגן )6 ונוס כחסן, מסן 0מח)יף וסכ'ממס
 דמ4סין מס6 סוכחס ו4כ6 פרוטס,סיעול
 ומ)יסין ד6ס"ג ומסיק מסי"פ, נפחומ6ימ6
 סיס6 6"6 63סס 36) סו6, כסף קגיןנכ))
 קר6 נכ)) )סיומ סנויך תסוס כקף,נכ))
 מקגי6. )6 מסו"ס 3טמומ ו63פסי6סס,

 ו6י,מ 3סמוך, סתוס' ססק0ו מס ת131ובזה
 סמקגס עסרון תסוס דגי)ף ס"דסימ

 מקגי )6 גוס6 עסרון סדס וס6 נח)יפין,6סס
 וסגס ע"כ, )עכו"ס ח)'סין תגיט ד)6נח4סין
 מקגי )6 עפרון דכ0רס דגסי סו6, קו0י6מ6י

 ו5"כ קוגרי, יכסף עסיגן 6גן 6נ)בח4סין,
 )מס סו6 כותתס וע"כ יקגס, גמיח)יפין
 וכיון סקר6, 3כל ח)יפין סיס6 דנריךס6מרגו,
 )נונו6 6)1 נליכין עפלון, נו0דס למדיסס6גו
 מכוון דסתס קר6 6"כ )6 ד6י מ)יסין, קגיןסס
 63סס )ך ומג6 )מ4סין, 1)6 דוק6)כסף
 כקר6. גכ))דח4סין

 0סק0ס יסו0ע ססני קוסימ )מר7 6ססויבזה
 לסדס 6סס מדמיגן ס6ס מוס'ע)
 סק) מ6ומ ברק גתי גנליך סרטיס נכ)עפרון
 דס6 0סיר 6מי ו)פי"ז סמס, כמוכסף

 )מנ61 כדי סו6 עסרת )0דס 6ססדתקסיגן
ח)יפין

 3כ~
 ממ0. )סמס וומס סש6 1)6 קר6,

 דסר6"ס ר"מ, דנרי קמיימ מיו0ניבזה
 כיון 0063 6"כ כג"5, דגריויסרס

 )6 0ו"פ, 6יגס ח4סין 0)דכסף
 גכ~

 3קר6
 גכ)) סיס6 נש ד)6 3ענד 36) מסט,ע6
 ח)יסין. קגין מסגי3קר6

 כמו סג"ג סר30"6 קו0ים ג"כ מיו30רב:זדץ
 ודו"ק. יחזק6) סד3רי)סי

ב'

 3מס' סרס3"6 דסגס ר0"ק 0יעמ פק3יויש
 כ)י יכ) 1,"ג כמ3 ע"ב( ל"ט )דףס3ועומ

 כפרוטס סו6 חסו3 )מל6כחו ר6וי ססו6כיון
 ו6ססר סדייגין, עליו תו30ין מסלוטס,וימר
 נקנומ וסק0ס עכ"), כן, קיזוסין )עגיןי*ס"
 קיי") דס6 ,ס, ע) סק"ג( פ"ח )סי'סחוסן
 0061 מסו"פ, 3סמומ 6ימגיסו ימ)יפין3סוגיין
 רמ4פין ומון גססס, מקגיס )6 מ0ו"ס3פחום
 6=כ ח4פין( ע3די )6 )דסירי נג4 5%5יש
 סרי"ס, סחידוסי וממון נקיווסין, קוגס6יגו
 )יידי כ6ומרמ 6)6 6יגו סרסג"6 דכמ3דס6
 ע)יו 0יס6 מסגי חסי3חו נונד ססכ)י )י,סוס
 סיס6 תסגי 4 קוס )יירי ו6מירמ נוגוון,מורמ
 3כ)) סף 61י,כ פרוטס, 0) 0וימ כסיעורגח30
כקף.



קלז הפרישבח

 0) סק' נדנריס וידויק 0יס6ואפשר
 )ת)6כמו רפוי 6100 מכיוןסר30"6,

 סיכן) )חי רק 6יגו וגס כסרוטס, 610ח0ו3
 מרקס סכני, לקנ)מ גמש מנקנס, תחגו)עטומ
 )651 )י, טוס )דירי דסיגו 5מ)6כס, רצוי0סו6
 0ננד3ליו רק וכו', תדידי )ומר נריכס60יגס
 )מ)6כס, רצוי 60נ13 למי דוקך תגסומטמע
 0כמ3(. כמו סרועס ח0ונ161

 תומרח 6סס דכ06ר סר30"6 דסונרנמצא
 )קדסס, מצפין מסגי 16 )י, סוסלדידי

 נין כסף ככ)) ימ)יסין רקחי טיטמ שסו61ססר
 מרקס ססודר דק3)מ ~סקג6, 3יןלססו"6
 ); סוס )דירי 6ומרמ וכקינו )מהכס0ר6וי
 6"כ ממו"ס, נפמומ 6ימנסו דח)יסין כיון6)6
 )ס. סי6 דגג6י )י סוס )דידי נומרתויגו

ג'
 י"6 3דף )היטפס 6י)1 ומ1ק' ייס"יונראה

 סכן וירק ל3י 6מר 0ס ל6ימ6ע"6,
 נסמומ ממקד0מ וקין ענתס ע) מקסדמ06ס
 1)6 6גס0חסו דקפיי יג6י דר' נגחי' כו'מליגל

 וכו'. ידיגלי שמלקחי כסחוממקדחי

 0)ימ סגו 06 גמי יג6י יר' שגמי,ופירש"י
 נמרק63 6)6 קידושין 110)6

 גמם ד6"כ רפ"י, ע) סקלו ונמוס'7דיגרי,
 כי וכו' סריך יטבי וגרוס כו' )0עורין37ליך
 0)ימ ד0ווי' נמי 6י 3)י)י6 דקידס6ק6מיג6
 תמקדטמ. ויגס מדינר י3סמומ 0וומ כווןד6ו

 סתר יי0"י ע6 נתנוססוכשנעמק
 סג6מ סו6 כסף קמןדיסיד

 מרקני קליך 0)ימ קוו 06 ונסיכןס)1קמ
 6י ונסיכך נסרוטס, דמעי סנרו ומוס'דדיגרי,
 ס)וקמ י6ס דפ0יע6 )6)6 ניגר, 3עי 0)ימחוו
 סו6 סקגין מסמס %) מסגי )6 16ימחס

 י5ר0"י סוניחיגו, הסיר 6מי ו)ס"ותסרוטם(.
 כסף 3כ)) ט61 ימליסין מס6 סגמ' מזר)6

 דס6 ת0ו"ס, 3פחומ 6ימ6 דח)יסיןכסר6ס
 נסחומ מקביס ס)וקמ ס6ס )כקף,דומם
 סגת' נ0ר6ס חיי 5מוס' 36) תסגףת0ו"ס
 מססו"6 חור מפו"פ נסחומ 6ימ6ומלסין
 1)6 פרוטם סו6 כסף דס6 כסף, 3כ))דמ)יסין
 מפו"פ.סחות

 ע) 0סק0ס סמוק' קו0יימ תמעןולפי"ז

 וס דלין )0יעולין, דנתך גמתרפ"י
 שנד, נסג6ס מכף כסף קנין דס")0יעורין
 סו6 וכ"ג 6מר, 63ופן הממרן 3סמקנסועיין
 יסעיר.רק
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 לביהמ"ד, משכהו זה מנול בך פגע אם בני ישמעאל ר' דבי תנא ל, בקידושין לנו הורותכחל
 עצמך תייאש אל עכ"ז נפש של דכדוכה עד ח"ו בך פגע אם שאף ב., תפגע מלשון דייקא פגעולשון

 חים. באלקים להדבק עצמך תה" התורה ובאור לביהמ"דומשכהו

 קע"ז( מכתב מע"ת חיים)שפע



 הילוליםפריקלח

 היעום אברהםחיים
 ג'שיעור

 בהליפין עכו"םבדין
 ו6קס ד"ס נמו0' ג. זף שיו0יןבגמרא

 סיס וכן נ6"ד וכו' ע0ו"פנסחומ
 )כמו3 ס)6 )יוסל נריך ותיסו וכו' ר"םרגע
 סעכו"ס. וקגס 6)6 מיגיסוקגיג6

 דניי סקכ"א( קכ"ג )סי' סקמ"עךמפרש
 מס ע"פ יומל ונריו ותוסנרסמו0'

  ;המס סיו  סטיניסס יפוסטימסלמלו
 עוסיס סיו סקגין סעדי קויל קגיןכ0עוסיס
 גומגיס 0סיו דסיגו סקוגס, נ0)ימוססקגין
 וממע6 ס)וקח קגס ידיסס וע) )מוכלסקולל
 סקגין סעדיס יע0ו ט)6 נעכו"ס 14סרגהכיס
 )עכו"ס. חכ" 0)יחומ ד6ין סעכו"ס,נ0ני)
 )כמו3 ט)6 )יוסר וגריך סמוס' 0כמנוונוס
 ס)0ון, ע) )סקסיד כווגמו 6ין מיגיס,וקגיג6
 סקגין עוטיס דכססעדיס סו6 כחגמו6)6
 נעכו"ס )כמונ 6ין ווס )ויגיס, וקגיג6כומנין
 נליך 6)6 סקגין, עו0יס סעדיס 6יןדס6
  סקלן.  פוסס עגתו דט61 סעכו"ם וקגט)כמוכ

 מ)וי סדנר 6ין י)פ"ו מק0ס סט"יאבל
 )סיע0ות גהך 0סקמן 5)6 ס0טרנ)0ון

 0נריך סמוס' ננדייק מדוע 61"כ סעכו"ס,ע"י
 0סי' ווס עימס, וקגיג6 ")כמוכ" 0)46וסל

 ססויר גותגים כ0סעויס ט)0וגומ0ת0גיס
 דכותן דווק6, )6ו ס6 גוחגו, ענמומכ0ס)וקח

 סיס עגתו 0ט)וקמ גוסגיס 0סיו 6ע"ססגמ'

 מירס, וקגיג6 כומכין סיו 6ס"ט ססודרגומן
 )קל1.(. נ"נ נתסכד6ימ6

  עוסיס  יזויו ו6ס"נ סע"ו מפרטולכן
 נ40חומו )6 6נ) נעכו"ס, 6פ"סעייס

 1)כן )עכו"ס וזמ' 40חומ ד6ין סעכו"ס0)
 יס" תיגיס, וקגיג6 )כמונ 0)6 )יוסל5הך
 סעכו"ס, 0) נ40מותו סעליס 0ע0ות0תע
 מיגיס. סעכו"ס וקגס )כמוכ יוסר6)6

 0ג3ו סרנ "דכרי 35י סחכס ע)י1וכהב
 6יגו ד6י סי6 כותמו ו)כ16רסתתג1",

 )סעדיס י0 כח 6יוס 6"כ 0)ימומ תדיןפוע)
 ידס ע) סחפן 6מ )סעכו"ס ויקגס קגין)ע0ומ
 )3יגס. כיגו ק0ר 0וסכ)י

 ד6ין ס0ק י"א( סעי' קצ"ה )סי כסו"עור,נה
 6ע"ס קגו ו6ם 0וור קגין נ0נמקוגין

 סק5וס"מ ממי0 ותוס קגו, כעגילס0קגו
 6יגס )סמקגס ססודר כסמוסריסדסעדש
 כגעג; ענד מדין 6)6 סקוגס נ40מח2עוסיס
 6)5 סעכד דסייגו סקוגס 0) כקף גריןד6ין

 )קגומ )ו גלמס ר3ו וקנ)ת כקסו גומןספודס
 גוסגיס כ0סעדיס פויר קגין נכ) כן יכעוענעו.
 סמקגס 0קכ)מ כגעגי עכד מדין סויססודר
 )ו, ימגסו 0טקתס 5ריך 61ין )קגין טגורססו6
 סוס 6י כ30מ 61"כ עכירס )דכר ק)יח 6יןדס6



קלט הפרישבח

 דססודר ועוד סקגין. מ) סי' )6 0)יחומתדין
 6ומס קנס 1)6 סוי טקסס מוסרים0סעייס
 דרדרן ס)יחומ, מדין חיגו 61"כ כן )פגיסקתס
 לתיחומו ועור סמ0)ח חפן 15קח 0)יחכ))
 6)6 סת0)ח חסן סעדיס )קמו )6 כ6ן36)

 ג") ע"כ 6)6 303י)1, קנין ועוסיסחפ5ס,
 כשתוכר לכן כגעמ, ע3ד נזיין מסודרסגוממס
 וקגיג6 )כמוט 6ין סודר 3קגין )עכו"םחסן
 וע) סעדיס קנו ד3ס)יחומ ))סנגע חסוימיגים
 מיגיס וקנס )כמונ גריך 656 610. קנסרייסס
 קוגיס ססעדיס תכלי טחסז סעכו"ססקוגס
 כ0ססודס סעיד כגעגי בענד נמו נ6תגע,יומו
 6מ סערו קונס מקפו הילדון סכקףגהצן
 ססודס סיקגסו 3)י חורין 3ן תערסעגמו
 זריך סי' ססויס )רסומ ;כגס ס" ד6סכלמגע
 ממגו. סע6 כדי סדיקעוד

 דרק נמוס' סע"ו 0) סיווסו ימיי0נועפ"ז
 מקף ד3)0ון )סקפיד גחך סקרוןע)

 0)יחומ, ודין 16 כגעגק ענד מדין קגין יסי'06
 וכן מקוס, נכ) כמו געסס סקגין ע5ס 6נ)כג")
 מא' ע) יתגיס מום' מס" תמס מלעגמי
 תיגיס וקניג8 )כמונ ס)6 )יוסר וגריך וו")דירן

 )ק3) ס)וחיס מסעים תטמע מיגיסוקגיג6

 מרתע עכ"ל )עכו"ס ווי" ס)יחומ וקיןסקגין
 0)6 סכמינס ע) 6)6 סקסידס דליןמנסות
 סןחומ. )מון)כמונ

 כממ"ע פירם 65 )תס 3"1י 5הך )פ",אבל
 טקגין עופש יסעדיס סע"ו 0סיכמו

 כשגי 3ע3ד דסדט )מרן ולין כנעני ענדמדין
 ענד יס6 נח)יסין ו)6 ככסף, 6)6 נוסגויגו
 כמהפין ד6סי' 6)מ6 וחליפין ;קגסכגעגי
 כגעגי. דענד דין6מריגן

 )קמן 63חרוגים מקירס ע"ס זמיןובראה
 וסמקל0י מנס סיכך נעגין ז.()דף

 תסו )763 כגעגק ע3י תדין מקוד0מ)פקתי
 סנר סקגוס"ח כגעגי, נענד חידוסוגדל

 דרדרך ס" )ו נרמס רנו וק3)מ סי6ססמייוס
 כסף )מס סקוגס נריך חסן כסתוכריסכ))

 דלין ממורס חייסס כגעגי עיד ונדין)סתקגס
 סגי טעיקר 6)6 כסף קימן סקוגס הריךיין
 נקי בסי' ס)וקמ קג6ו וס וע"י סמקגסקנה
 סרת3"ס ע) שפרו ))כ6ר וכבר"חגתיגמו,
 3ע3ד דסחיד1ם ג'( הל' ולוה מלוה טהלכות)פ"ה

 ד)עו)ס פי' מינוי כס 0)יחומ די0 610כגעגי
 6)6 5סמקגס, )ממ סקוגס חייך כפף3קגין

דודיי
 בדיגי כ)מ יסע גממד0 כגעגי ע3ד
 כ)6 אפי' מצירו )מען טגומן סב)ממוגומ
 ותמידו 3ע5מו חרירו גחן כהו סויידיעמו
 )סמקגס. מסקוגס שסף סדיןגמקייס

 קודר קגין ע"י )עכו"ם נ0תוכר יסעוסגסק"ת
 ד6"נ סו6 כגעגי דענד דסחידוס)טקנ1ס"ח

 ג6מר 3עכו"ס גס )סמקגס תסקתס כסףנכ))
 נ)י נ30עו מקמן )ע0ומ סעדיס ויכוססכן

 קשח סף ומעיקר תסעכו"ס, טכסף0'63
 610 כגעגי ועני דסחידו0 )סגר"מ 36)סמקנס

 )6 בסי' שיחו נערס חכירו כסכי) פגומןשוס
 יכובס 6ין )עכו"ס כקנין כ60ומר גסמיגסו,
 )עכו"ס, חכי ס)יחומ דלין רמו)סיע0ומ
 סעכו"ס. קגס )616"כ

 הלמ"ע סע"ז סוגי דנס6 זס ע"סנבראה
 כ0יטמ )מד מט"ו סמוק'נכווגח

 ע) סוי קסיד6 דסעיקר פ" )כןסק15ס"ח,
 קוילס סגמגו ניפתע יס6 ס)6סכמינס
 ססודר למן יכוסס 3תגי6ומ 36)03)יחומו,
 סגר"ח, כ0יטמ עתד וססמ"ע כגעגי. ע3ךתדין



 הילוליםפריקט

 סקגין )עסומ יכו)יס 0עדיס סטין כיקרולכן
כ)).

 ק5"ס נסי' סדין קלס ססמ"ע )ס"אבל
 קורל קנין )עסומ לסולד)כממי)0

 ד)סיטמו קגין סוי נעניר0 קנו 06 6)6נסכם
 סליך 6"כ ספחומ סוי כגעגי ענד זיןד6סי'
 ספחות 6ין 60 תקודר סימן נקי 0)וקמקנס
 עכירת.)דכר

 סמסרסש סגח)קו מס ע"פ )יסגונראה
 ענירס, )דגל ספמומ ז6יןנטעם

 ~מ-ב )קמן תסלם ססגמ' זמם סגלסחטנ=6

 ודגרי סלנ זנרי מסוס סו6 דסעעסע"ב(
 0וי 6)6 דוקא )6ו סותעיס מי רכליסת)מיד
 קנל סק"דן קפ-כ )בסי' וסקמ"ע סכתונמירח

 610, דוקק וכו' סמ)מיד ודכרי סרגסדכרי
 ס)6 0"מי סנר )ותר סמסטר דיכו)פירש
 ממח)וקמן חויגן עכ16רס )עמומו, )ייסמע
 ענירס, הכר כס)יחומ 0חקרון מסוסגח)קו
 ס) ממוסג נכ) חסרון דחוי קנרסריענ"6

 הממ"ע 51סיטמ סכמות גוירת סוי דס6סממומ
 סו6 דסעעס ססלחומ כמינוי רק סמערוןסף
 61"כ 56יו ירע כספיחו ססו)ח חסיס)6
 סימם ס)6 0ס)ימומ כמיגוי סו6 סמסרוןעיקר
 יסמם ס0סמח חסנ ס)6 )מגוסו נ6ממכותתו
 ס)ימומ ס) ממוסג נעכס חסרון 6ין 6נ)6)י1
 עכיל0.כיכר

 6זי5 דסקמ"ע מסיר מי1ס3 סג") כ)וע"פ
 )דנר ס)יחומ 0) ד0מסרון)סיעתו

 סעס0 כנני ופכן 0מיגוי כדין רק 0ויעכירס
 מיין דעניד )ותר 6ססר תסיר כפנם סוירקגין
 היגוי גחן ספין ספחות דשי כגעמענד

 נסממומ ז6סי' כנירס ע"י אפי' קג0וממו"ס
 דין 6)6 0סמחומ מוסג נט5 )6 ענירסע"י

 כסריעכ"6 )מד סקנוס"ס 6ג)סתיגוי,
 סווקק )סיכך סס)ימומ מורם ככ3 סףד0מסרון
 מדין היגו ככ)) כגעגי ענד דין סכ)נסרס
 קגו נסכם מוזר קגין סקנס מי ו)כןס)ימחם
 וסכן. כגעגי ענדתדין

4. 4  

 טובה מחשבה ע-ב( ל-ט דף )קידושין דקי'ל עפ"מ שנברא דטוב הט"ד בסברת כתבוהמפורשים
 באים הם שהרי מרופק העשין וא"ב למעשה, מצטרפת אינה רעה ומרהיבה למעשה מצרפההקב"ה
 מצטרפת אינה רעה דמחשבה בל"ת משא"ב טובה, המחשבה מצטרפת מ-ע קיום שבכלבכפליים
 למעשה מצטרפת דרק או כמעשה, ממש היינו כמעשה טובה מחשבה אם תליא דפלוגתתם ת"לעכ"ד.
 ממש. עישה היה כאילו שכר מקבל אינואבל

 נ"א( עמ' ור'ב האיתנים ירח חיים)שפע
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קמא הפרישבח

 זיזבערמאן הזוי ארי'אליהו
 ג'שיעור

 בתו בקידושי האב רכחבסוגיא

 33מו וכבי 360 ג: דף קידוסיןבגמרא
 מגלן 331י6ס נסטר ככסף3קדוסיה

 י"ס ונרס"י 0ו6, ד36יס וכטף נכקףדתקני6
 מק3) וסוט סקו י0י0 ס0כסף מסלם 33מווכלי
 )מס כרמס ע) )3י6ס מוסרה וסוףמסטר
 וכלי 360 י"ס ונתוס' גערם, 3עתסקידוסין
 וכות )ו סיס נירוס)תי מפרס נתנו, וכו'גנתו
 ססניר נני6ס, 5קדם סכר )ו סגום)ין33י6ס
 תכת כסירוס גח)קו ומוס' סרט"יסמקג0
 וכום פירוסו סירוס)תי ע"ס )תוס'"וכלי",
 ינו) ס6ני0 קנז 3וס תסמיק )6 וממו"סממון

 "סגותגין 0גמר6 דגרי פי' )כן )ניחס,)מוקרם
 פירוסו )רס"י מס6"כ תנינה", )קרס סכר)ו
 מסתפק תסו=ס ליקור, תות ג"כ בניותיכו)
 כלס". ע) )3י6ס "המוסרם3וס

 360  טיבול  תעוץ ע) תסרס סויט3"6והנה
 סיכי דכי וקת=) ח") 33י6ס,)קרקס

 זכי גופח0ו קידושין כקף )36 רחמג6 5יסדוכי
 ססו6 )סי' ע"כ כמממיינו ו6תי מ6י ;מי)ים
 0תו6) ו30רכמ 0קידוסין(, ע) ממון )ק3)יכף
 )6 ורס"י ס0ירוק)מי העגין, מקפיל ג'()סימן
 כקיסוסי 360 כמ גדר ניסור 6)6 פססט,גמ)קו
 חוכם 33מ1 ווכס 3600 סורר ססילוס)תינמו,
 מסרס ומס"ת נע)ומ, תחורמ סקידוקיןנגוף
 )קדס סכר )ו קגומגין נני06 וכות )וסיס

 סקידוסין, ע) מתון )ק3) סיכן) פילוס3ני6ס,
 סלתומ מלעס סו6 נתו נקיווסי ס% כמי6י

 )1 דלין סקידוסין ע5 ממט )קכ) יכו) סיס)6
 נקידוסי 360 סכם סנר רק"י 36) וס, 3דנרכמ
 =וסול פירס מ0"0 ספחות, מדין סויכתו

 )קכ) 360 יכו) 1)6 כע"כ", )3י06תיסרי
 ספמ 6)6 6107 מבני סקידוסין ע)ממון
 סקייוסין. ע5 ממון 5סרויח יכון 65וס5ים

 ילס"י מח)וקמן נסה סג") תסנןולפי
 שנרות 63יוס 635ר גרפסוסילוס)מי

 ק) תוסג גיטין נמסכמ מסיגו ד0גהנחלקו,

 כע"כ, שנמו גט )קנ) ס6נ סיכו) כע"כסמחומ
 סיחות כא.( )בדף סס סגת' נתריוכמוויל
 גט תקא 36 סכן כרתס 3ע) שסכמן גמי5ק3)ס
 כט6גו לסועות 61"כ לע"כ, קעגס)3מו
 נית6 קידוסין 56) 1ג1' גממי 3מי 6ם)ומריס
 כמגיטין. 3ע=כ ס5יחוח גדל ג"כ נסטטומגמ'

 קידוסין נין 5מ5ק נר06 ד)כ6ווסאלא
 רווונקקי סגר"ס סכי6ר כמו)גירוסין,

 ממם)ק מעגין עגס דסרי סוניין, ע)מניעוריו
 ענין כ( 0ח)ומ, פעלת 6( ח)קיס,)סגי

 ממירך ספע51ס סעגס נגילוסין00למום,
 גירוסין 6ג5 ס)יחומ 0) מעגין מונן מסירנע"כ

 גתי סכי 6ין כקידושין 6נ5 06 תיגסוסהתולס
 גמלי נתי 6מ דכמי3 00)ימות תיגסלמורס
 לסיום רריך ססעו)ם ערס 6נ) סוס)6יס

 וסיכר.מדעמס
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 מחקר מס מ)י6 סג") דחע1ק )ומרונראה
 כלל טוב )לקח 3קסרו כנגעסמסר"י

 "סמייחקומ סוי ס6ס ס)יחומ כגדרא'(
 סי' סכוחומ", "מסילמ 16סתעסס"
 6סר סמעסס סוי ס6ס טמעסט""סמייחסומ

 עמס סמסטר כהו ממיימק נס)יחות עומססו6
 גחסנ מפיגו סנוחומ" "נקירת 16סגועסס,
 מסר סמס)ח 6)6 ס)ימוחו, עומס סס)ימכ6)1

 תדעמ סמעסס עומס וסס)ימ )טס)יחכוחומיו
עגתו.

 )ק3) ס4ח סס)מס 0063 )נוס) מיגטךבפקא
 "מרג1גס מ,לס דרכו וג6תגעקייוסיס

 06 ועכסיו סס)ימומ, מעגס )6 6נ))סמקדק",
 קידומיו 6ין סמעסס" "סתיחקומ6מרי'
 3קידוסין רגם )6 סמס)מ דסרי מסוסקיזוסין
 06 מסה"נ 6)יו, סמעסס נייחס הפסל 6י6"כ

 קידוסין קידוסיו סכומות" "מסירםלמלי
 6)6 סס)ימומ מעגם מורס )6 דסי6מסוס
 עוסס ססימ ספעעס ותערס ספעע0מערס
מרעמו.

 6)6 ט61 )קידיסין גיטין 3י1 סמעיק כ)רוקנה
 גירוסין סמעסס", "סמייחסומ גימל06

 וסף 0סןמ סו6 ד36יס מ31ן נע"כ )סיוםדיכו)
 6יך מדעמס )סיומ הריך קירוסין מסה"כגט
 קייוקין פעורת )עסות ס)ימומ למולם 360יכו)
 6ותלש 06 מסה"כ 46ס ו4שקס מדעמסס65

 גיעין נין ג"ח סוס 6ין מכוחותתקירמ

)קילוסיי
 )טיומ גריך קידוסין ד6ס"ג מסום

 וסס)יח )הסג"מ מכח גתן מתורס 6נ)מנעמס
 )1 ריס מסוס מדעתס כעין מה נקידוסין,רוסס

 קידוסין. וקילוסיוכומומיס

 ס) ממעקמן )3י16י ג3" "מ כ)ואחרי
 יכסכמינ תטירוס)מי, ומום'רס"ק

 3כ) )ומד רפ"י וגו' גממי נחי 6מנמורס
 )מד מסיר סכוחומ", "תסירמ ס)שוממקוס
 ספיר ודותם לע"כ ס)ימומ מפסוק3ד3רי
 ע"כ", )3י6ס תוסרס "וסי6 פירס )פיכך)גיטין
 דט61 מסוס סקידוסין ע5 מתון )קנ) יכה1)6
 ס)יחוח )מד סירוס)מי 6נ) ברקרק

 יכון )6 סכי מסוס ונהסס=,"סמייחסומ
 מדין )ותו 6)6 ס)יחומ מדין ס6ג כמ))מור
 ע) ממון )ק3) 360 יכו) סכי תקוםנע)ומ

 דמוכמ כ6. דף גיטין 3ריט3"6 ]וע"עסקיווסין
 ויו"ק[. )קידוסין גיעין כין סמי)וקכדנריגו

 סכי )דידה ו6ינג6 )ס5ן סגמ' גזנויוהכה
 6מ דכאים קידוסיס מקנ) 36יס0סח6

 כספק, סק65 ואיסי סוס )6יס גממיכחי
 נממי' וו") כססך תסקו) 61יסי מד"ססירס"י
 ע"כ, קייוסיס כקברת סכמות ויכסו מגססע)
 נסיסת סג") דכריגו סי ע5 סדנריס נפרסים

 כספיח ירגיס ט6ניס רפס ממורס טליןרס"י,
 קידוסיס כסף סמורס )1 גמן תמ"ס3ע)מ6
 וכום לומד סריט3"6 מס6"כ סכר,נמורם
 סכי תסוס נע4ת, מדין סף )36יסקידוסין
 כרס"י ד65 %ן סגת' 3ד3רי )סיעמומסרס
 סגי )6 תקנס סף דרסו "וכיון )סוגו )ךוס6
 ~יו"ק. די4ס", כסף )סגיד)6

 )סגן תם ש"א( ה' )דף )קען סגת'ךבנרברי
 63תס 3ד"ס סילס"י נע"כ יסנןסכן

 מדעמס, ס)6 מואלס ס36יס נע"כ,הענר"
 סס6נ תס נע"כ חסונ וס 06 סמוס'וסקסו
 סת6 ר3 6תר ת6י 6"כ לע"כ 3מו 6מתוכר



 ס)6 ש"כ לסכמן ל6 מש6 53יסומ כסףנקמן
 וסירקו כע"כ, ככסף קטגס 3מו מקדם360
 כיוןסמו9'

 דס~
 מסוג זס 6ין ק6י נמו 3נוקוס

 6כ. ס) פיעמו סס61 כיוןנע"כ

 המרוקמן )פלט גר6ס סג") 37ריגורע"פ
 מדין 360 כס ס)1מד ירס"י)סיימן

 סף 3מו נמקוס 361 סתר )6 ממו"סס)ימומ
 נמו נפקוס ממם סף % דסרימדעמ0,
 3ע)ומ, מרין כמו דסף )טיטמו מוק'מס6"כ
 6% מיעמ וגקר6 3מו כמקוס ממס סוי6"כ
 חו"ק.כע"כ,

 קמי רנ6 נעי 3גתל6 ז;( )דף רקמןרע"ע
 סמוס' וסירסו 3פרוטס 3גי )סניפגומיך

 33גומ 7מיילי 3גי )סגי 3נומיך סמינד"ס
 ו6נ 3נ7ו)ומ 67י ניגסו 367 דקידוקיןקעגומ
 רצעי פסיס* ס)ימומ 3מורמ קירוסיןמק3)

ימס

 ס?רוסו ממוך מטמע וכו', 6ממ לב)פרד"ס
 וס 6ין ינקטנחת סמוס' 3סיעמ כד3ריגומסורס
 )ומד ססו6 לרסני מס6"כ 3עלומ, 6ל6סליסומ
 0גמ' דברי )סרס ונטרן ס)ימומ סו6 ס36דכמ
 ועיי"ס. טס רי=ד 0מוס' כסיפס

 ר' 6ער 3גמר6 מד.( )דף מקדם סייסלשפרק

 יר' טעמים מ6י ממנץ 3"ריוסי
 1ל6 6ניס 7מיעמס קידוסין דרנגן 6לנ6יומגן
 36יס, ונין סי6 כין כרמס בנע) ארוסיןסי6

 ססמורס סי6, ול6 לניס כד"ס רפ"יומפרס
 3ין כרמס נע) טיסגס נירועין 6כל )ויכמס
 ליס מק3) גי )ועמו פגו רמס 36יס וציןסי6
 גר6ס סמקוסי6 מגס 610, כרמים על נמיגיסו
 ים לס"ס נע)ומ פ5  ענין "זיכמס"מרסונו
 ככ) רפ"י סיטם ע"ס סג") דכליגו עם)מקמו
 ודו"ק. קלסומ, מטעם דזכייסמקום

א6~

 הויות ולומד הגמרא ופותח לביהמד"ר כשנכנס בתוכו להכיל אדם צרץ- חריפה כמהובעשיר
 את מכיר וגזינו המשפלה, נפשו במצב מקודם להתחנן מבלי ראשו בקפת מסיני השם תורת ורבאדאביי
 ידיעתו, אי ואת עצמו שפלות את טכירים יותר בהת.ה"ק דבקים שיהמר כמה כל ואדרבה עצמו,ערך

 שלא לדעת מגיעים יותר שלמדים מה וכל לברא, דמלמדת אימא כמו היא דהתורה בדה-קוכדאיתא
יודעים.

 בתחלה וגו' ובתורתו חפצו ה' בתורת ע-ב( נ"ב קידושין ע"א, -ט )ע"ז 1-ל אמרם לפרש מל.בזה
 ה', תורת (את נקראת אצלו או למד שלא עד היינו שמו על ולבסוף הקב"ה של שמו עלנקראת
 אלא היה לא עתה שעד ומבין רואה "תורתו" נקראת משלמדה אבל ה, תורת הירע עצם.שמחרק
 לארץ. שמים כרחוק הש"ת תורת מתוה-ק הוא רחוק ועדיין דייקאתורתו

 ד'( גליון א' שנה)זקת

 , ,,, ).,,,.,, ,,ן ,,,,,.. , , ,, ,,, ,, ,, , ,. ,) ,, .,ן .,,-(,, ,,,, ,,, , ,, ,, ,,,, ,,,
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 הילוליםפריקמד

 שווארץ שמעון צבייומף
 ג'שיעוד

 דאילוניתבמוגיא
 קר6 נלין )מס סגמ' מקס0 י. קיייטינבנמ'

 06 6דון מרסומ סית6מ )נוגרחמיוחד
 מרסומ סי651מ גערומ ימי ע) קר6 )גויס

 ג5רכ6 )6 36יי 6תר 6)6 סגמ' ומתרן~וה
 מיפוק נגערומ וקד"6 ד6עוגימ )נגר656

 3ג1 סיס דסיעו קמ"ג תיטוק )6כ3גרומ
 תיממ סכי6ס ס)6 ענליט 6ת0 ק)תני6ומ
 נ0ן )נ6ח גכרומ ימי )0 סי0 )6 6"כגעלוח
 סעסליס כסגת 6)6 )0)כס גיו)ס גסימסו)6

 נוגרמ רימי קר6 קמ") תיסוק, ס)6סד"6
 נסגמ 56)0 ר0יעו 6דון, מרקומנוו5י06
0עסריס.

 )סקדים גוין יסזגיין מ5"ימ "ניןוהנה
 ינמומ נמט' וסמו56 ירננמח)וקמן

 גד1)0 געסס ת31ך קרנ ן6י)וממ 3דיג6 פ.()דף
 עס63, מכ6ן 0י6 גד1)0 סונר וסמו6))מסרע
 מ5י16מ )6וקים 6ססל )סמו6) נס)מ6ו0גס
 סגס, ט"ו נמ כעודס מכרס ס6ניסדסוניין
 טי0 יכו) גערות סימגי סכי6ס )6 סעורסכיון

 סש0 כוגרת דימי סקר6 )1)6 6"כ)מוכר0,
 כ"3, כמ כססי6 ד0ייגו סגיס סס 6חריי6%מ

 מ%י06, נוגרמ לימי סמורס )1 מג)0)כן
 מס6"כ 0עסהס, נסגמ סף נגרומ0 ימי561)ם
 מכרו0 6ם עמפרע גדו)0 סגעסימ ססינר)רכ

 סלו)6 0גמ' סל 00ו"6 מס ט"1, נמכססימס
 נסגמ עכסיו סרי תיסוק, ס)6 סו=06קר6
 ס)6 0ית0 ממרמס סכ3 )גו ממג)ס0עטריס

 קר6 1)") 6דון, מרטימ סי6%מ וד6י 6"ככדין,
מ0.

 6ין וו") 6י)וגימ ל"ס רס"י מדנרייבאמה
 קר6 ו6סמעיגן געלומ סימגי)0
 סג0 עסליס )0 כטיט" נגלומס ימיטי%י*וס
 כסיטת קוגיין ס)נוד מ)סוגו מסמעע"כ,
 )0 "דכסי0" קמ") ת65 ס)6 ססו"6סמו*)
 ג)ננד 6יך )ס3ין נלין 36) ת65, מבנ"עסריס
 ל3. )טיטמסיגיין

 0וי דסומין מ5י6ומ ד)רכ טריט3"6ותי'
 יכיון עסה 3מ כס0י6 מוכר0ט*ניס

 גכמ לק י"נ ננת ע6ס )6 קיעגין סני6סט)6
 וענסיו ענהמס, סגומ סס ס0סמים סגסט"1

 גדולם ססוי )גו סגמג)0 עסליס נמכסג0ית0
 כיון ס"6 נוגרת דינוי 0קר6 )1)6 16)נופרע,
 6ס" מיפוק )6 גערומ ינוי )0 סי0ס63

 מומן גיו)ס כ3ר ססימס )גו ממנללטעכסיו
 6"כ מו5י6, ג"כ נוגרמ סינוי דקמ")י"נ,
 ס60דון 1כיון י"כ, תוען )65ת לריכ00ימס

 סכר )ס )ס)ס 5ריך סג0 ט"1 עד כסססמענד
ענודמט.

 0גמ' ס) 0סו"6 כווגת עה~ק )סנין כדיךהנדן
 )6 ננגרומ מיפוק כגערות קד"6)רכ
 נסיטמ 0ר6סוגיס תח)וקמ )נ6ר 5ריךמיסוק,
 )מסרע גי) מ6יוט )מסרע, גדו)0 ס6ומרלנ



קמה הפרישבח

 מי3רי ג0גז*ק כגיעס, ס6י)וגיתגח0נח
 וכנל ומחנס, י"3 מנמ מוכח נסוגייןטליטכ"6
 0ס, ני3תומ ר0"י )דכרי סמסר0יסנייגו

 )כ6ורס מקנל6 וטגס 0גס, י"כ ת3ת0מוכמ
 מסר0יס 3ט0טומ יסרי ר""י, ז3רי יומרתונן
 ע"' גדו)יס ממסוץס כ)) ד3דלך לגד3רי
 0)6 ותי 0גס, י'נ נמ נ0סי6 דס*גוסימגיס
 גדו)ס גסיחס קגס ע0ריס עד סימגיסהני6ס
 ס) סרגי) מומן וכססטומ סמצניס, נמ)מפרע
 ל3רי )ס3ין נריך 61"כ 0גס, י"3 דסייגוגד)ות

 ותחנס. )י"3 )נופרע 160מרסריטנ"6

 0חקרו מס ע"ס י") 3"והביאור
 גערוח 0) נסיתגיןס6חלוגיס

 )גד)ומס, סגורס מסו יזן, ע) גדו)ס0גסימס
 מגיע 61ח"כ סגורמיס, סס סקימגש גוףס6ס
 )י"נ ס0גיס גוף ס6ו ותחגס, י"נ 0) 0)נעוד

 0גס מני סקיממן 0) ר6יס 3גירוףוממגס(
 ל6סי יעמ6 16 נוגרמ, 0מסיס גורתיסקודס
 6מ גולתים ססימג'ס גוף 6ין געלות)ימי

 0) ר6ף 3נירוף )י"נ( ס0גיס גוף 6)6סגי)ומ
 וי"3 0גיס ט) 0)נ עוד ו6ח"כססיתגיס,
 נגרומ. ימי 0גורמיסותמנס

 גדו)ם קגסימס 0*מרף 63י)וגיםררהנרק
 סי6 נרור סימגים, נ)י 6סי')מסלע

 0) סל6יס ננירוף סגורמיס סס ס0גיססרק
 ע0ליס, עד סינוגין ס3י6ס 0)6 דסייגו6י)וגימ
 דר0"י תמ)וקמן ס3רמ ככר )ן תמכ6ר61"כ

 נמ 0) טגז)ום דגורס )מד 0ר0"יוסליטכ"6,
 סס, 3ע)ת6 ל6יס וססימגין סטגש גוףי"3
 )ר3 )מפרע גדעס ד6י)וגימ סי' 0סיר6"כ
 ט) סל6" רק )גו חסל דסיס ת0וס י"נ,מכת

 כ3ר )גו י0 ועכ0יו ס0ניס )גוףססיתגין
 מ60"כ י"ג מ3ם גד1)ס גסימס 6"כסר~ס,
 גוף טוי י"3 3ת זגי)ומ טגורס )תדסריע3"6
 0גדעס 63י)וגימ )ברק 0ייך )6 6=כססיתגיס,
 ססימגיס גוף )גו מסר דסרי י"3 מ3מ)תסרע
 3ע)ת6 ר6יס רק )גו וי0 סגולתיס, עיקר0סס
 גדו)ט 0מסים רק )ן מוגני) 6"כ 6י)ונימ,6נ)

 עיקר סס ס0גיס 160 וננמנס י"3 מ3ת)מסרע
 *י)וגימ. 56) )נו יס ווס ל6ש 53ייוףסגורמים

 סגנו' ד3רי )63ר ננסס אמ נ)לאחרי
 סג") )סחענ"6 ד03)ת36סוגיין

 סקר6 י)ע6 טגמ', 0) ססו"6 0סירתוסכל
 מי ילק מיפוק, 3גערומ דוק6 ס"6 כוגלתייתי

 ת60"כ סקימגיס, גוף ע"י גיו)ס0גסייתס
 )6 סגולס 6ס"ס סי6, 0גדעס 6ס"ג6י)וגימ
 וגסימס ס0גיס, 6)6 געלות כ60ר ססימגיססיס
 0)6 סו"6 6"כ ותחנס, י"כ ת3מ רקגדו)ס
 מתי6ס, 0ג"כ כוגרמ דימי קר6 קמ")מיסוק
 0) סגורס רגי)ס, גערט 0ג"כ ר0"י )י3רי6)6

 6"כ ר5יס, רק וסימג'ס ס0גיס טויגד)ומס
 ר6יס, וג"כ סגורמיס סגיס י0 ג"כנ6י)וגית

 3גערומ 0רק סגמ' ס) ססו"6 פף מס6"כ
 גדעס גסימס סרי )6, ~י)וגימ מ60=נמיסוק
 מסש 1)מס גערום, 60ר כמו י"נ מ3ם)מפרע
 סקר6. )1)6 כיני6מס0וגס

 סגרג"ט 0) טיקוד כהקוס )63ררהבראה
 6ד1ן מר0ומ ייני6ט צ"ד()בסימן

 סף "3געלומ", 6)6 "נגד)ומ" ת)וי6יגו

 סס סגורמים עיקר "גד)וח" 0ס ד6ס"ג)יסודו
 0*ך 6"כ סס, 3ע)מ6 ר6יס וססינוניסוס0ניס
 6מרמ ר6יס עס סימגיס כ)י "גדו)ס")סיומ



 הילוליםפריקש

 סוס גדלומס ס3גני 6ס"ג 6י)וגיס %)סיפוק "גערומ" מס 536 ס3י6רגו, וכמו 6י3וגימכגון
 יסייגו ,יגערותס" 05 מסר 536 3מ)מ6)גערם וי") )גד5ומס, קמר 33י ססימגין נגוףמיוחד
 )ס סגולם ס"6 סקרך 3ע6 וגס סקימגין,גוף סיון. תרסוס ס65 63 גערם 63 536סגדו)ס

 נוגרם, קימי קל6 זריך ממו"ס עילסחסרון
 ויו"ק. 6ס" סגמ' 50 סו"6 ספיר מוסגרעפ"ו

 "גערומ" דסדי'6 סג"ג רס"י)סיטם

4. .
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 תמיד בואי מקום ובכל התורה, בלמוד ההתמדה חובת על תמיד לעורר מנעורי אני רגילהנה
 שאר ושמירת שמים יראת עם ומה זה על נשאלתי פעמים וכמה הוה, הענק על לעורר דברי יסודהיתה
 אפילו תורה אלא לו אין האומר כל ע"ב( ק-ט )יבמות בגמרא דאיתא דאף היא האמת אבלמצתת,
 שמים יראת לידי לבא אפשר אי מ-מ מצותם, ולשמור ה' את 4רא היא שהעיקר שודאי לו, איןתורה
 מעשה, 4די שמביא גדול תלמוד ואמרו כולם נענו ע"ב( ט' )קידושין אמרו וכן התורה, לימוד עייאלא

 שהוא משום גדול יותר הוא שתלמוד הכוונה אי בזה וטרו שקלו והאמה בד"ה ע"א י-1 )ב"קובתוס'
 4 און ומצאתי עיבט עדיף מעשה א"כ טעשה לידי מביא שהתמוד מכיון גימא או מעשה לידימביא
 ועחו התורה תמוד על בעיקר להתאמץ האדם צריך הזה שכומן שכתבו הבעש"ט תלמידי גדולבספרי
 מעשה. לידייבא

 מ"ט( גליון ז' שנה)ד"ת

** * . * 

 שישראל בזמן דוקא היינו בנים, קרויין כך ובין כך בין אי א( לו, )קידושין ור"מ רש שנחלקו מהנ"ל
 היום משא"כ מקום, של רצונו עושים כאשר רק בנים נקראים הם שאו ית' מלכותו כבוד הדר אתרואים
 בניס. קרותן כך ובין כך בין לנו'ע אוי העכחם לבין שנשבה כתינוקשהננו

 תשמ"א( קורח פר')רעד"ר

 ,,,,,),,,;ל::,): ,,, ,,,,:,:),), ,,,,,) , ,,,,,, ,,, ,, ,,,,,,,
""",:; ",;,;,;,. 

 אא שלימי



קמו הפרישבח

 גומבו יהודהיצחק
 ג'שיעור

 שמר דקידושיסוגיא

 מס וכו', כעטר ס6ף ומגין 0. קירוסיןבגמ'
 סגי ומעמר 0קזס 13 פתין סכן)כקף

 סגי ומעפר 0קדס 3ו סודין סבין סטרמלמר
 ונסי וכו', קר6 6מר )1, וקס מכסף ונמןדכתיג
 מגעי) סוייגו תסטר 167מ1 גמג6 0גת'מסקנת
 דכתונ נקידוסין תועי) סגי ותעמרניקרס
 11") כמג שטר( )ר"ה רפ"י ו0ג0 וסינוס,הג06

 )גונר כמל 06 0קדסומ נו סובין ס6יןסער
 פדח, 0קדס 6ין 0קיס מדיון תעות ע)סטר
 ס6ס עכ"), )1 וקס סכקף וגתןדכעיגן

 0קדס 6ין ממון וכך כך )1 סימן סטר)סג,3ל גמי
 )ו סימן דבריך )1 וקס שסף וגמן דכחיכפדוי
 תתם.כקף

 6מל ח.( )דף )קמן ד6תריגן 0רסנ"6והקשה
 3מג0 )י 0מקדסי )0 6מל נחמןר'

 מ6י מקודסמ *יגס ע)י0 תסכון )0ותגיח
 וסרסנ"6 כ6ן, 6ין מסכון כ6ן 6ין מגסטעמך
 מגס )י )ימן ע5מו 6מ עממיים 06 דרק)תר
 מסכון 56)0 0גימ 6)6 עזחן )0 גמן )366)
 6ין תגס טעתה מ6י מקודסמ, 6יג0 0מג0ע)
 )6 ס0תסכון כטון פירוס כ6ן, 6ין מסכוןכ6ן
 נוס, )0מקדס יכעס 6יג0 0060 נידיסקר
 סער )ס כסגמן דגם 0רסכ"6 תדחקומת
 ניגס מגס )ן )ימן תממינ שריגי )0וכומנ
 )מן )6 העדיין סירוס כ6ן 6ין דתג0תקויסמ

 ה6ס0, ניד יסקל )6 סאלי כ6ן 6ין ומטל)ס,
 3גמ' דתס"כ ספ" לב"י סי ע) קס0 כן06

 כסכמנ ויגס 0קלסומ נו פולין סטיןסטר
 גס כ,ס קטר הסרי 0ממייכומ, סטר)0ג,נר
 %ן. 6ין וסטר כ6ן 6ין דמג0 מסגי ויגס0063

 ממרן 1'( ס"ק ק"ל ~סימן שסוסןוהקצות
 )ומר ס6ססר 0רס3=6,קוסים

 ד0מס, 3סוגי6 0ר6"ס כסיעם גומדדלס"י
 תנ0 ע) מסכון )0 כפגמן מקודסמ 6יג0דגכן

 נדיר מסכון עגמו )0ממיי3 )6דס 6ססרד6י
 ס) דגכסיו מסוס 610 מסכון נדין, חיילסוייגו
 נמוג רק פכן חוכומיו, )ס)ס )ו ערנין 0ס6יס
 )עסומ סייך )סבם דין סי ע) ממיגס0ו6
 חייג סוייגו 3קידוסין מסה"כ ,0, ע)תסכון
 ע) תסכון )עסומ 6ססר 6י )כן כבוס,)0060
 כיון )0ר6"ס 0גת' כיירי 30י6ור ותוזס,

 מגס, )0 מחוחנת ס6יגס סילוס כ6ן 6יןסמג0
 ז0 וקפי חג היגו ט0מסכון %ן 6ין מסכץבכן
 6ססר מסיר נסטר 6נ) כן שיין נמסכוןרק

 שדין, ע"ס סייג סריגו 3דנר 6פ")0ממיי3
 0רסנ"6. קוסים תחורןורס"ר

 סי' ויותר נ"נ וו") 0תסרס"5 כמנרהבה
 מגירו ע) מוג קער )ו ים ס6סג)"פ

 "ויומר סכחכ ומס עכ"). וק"), 13 סוים6ין
 קוסיית מסוס סייגו וכו'" יסרס וגר06סיס

 דמיירי שתסרס") סי יסכן 0ג"ג0רס3"6
 ונ0קזס מחני ו3קידוסין ד6מריס, מוסנסטר
 1ד1"ק. תחני,65



 הילוליםפריקמח

 תדעסוי סר"ס וכן ,שם( סחוסן סקנ1מוהנה
  דסרי ספסרס"ל,  סל ניולו ע)סקסו

 יקידוסין סטר כעין סיגו ד6חריס מו3סטר
 63גו זס6 עסקים, כ6ן ))עוי סגמ'סרונס
 עכמ"ד. סיועי) דירס מסטר))תור

 ,אות סק1נ,יס ק~סיימ נסתיט )מיןואפשר
 תטל דמיייי רס"י )סיעם דניןד'(,

 תסטר דמירי סמסרס") )סיטם 31ין דידסמי3
 6)6 מטל ממולם וס 6ין מ"מ שמריס,חוכ

 קידוסין. )סטר דומם וס וקין כתף,ממורת

 610 דססילכ6 ו'( )אות לת סטוכמוכמקורץ
 מע"ס מו3 סטל יתיון כ"ס,מכם

 מסוס מסגי )6 סכי בסי' כסף תמורתיסוי
 סטר דגמתעט כ"ס 6"כ סכסף, ונמןיכמינ
 קוסמת כן גס ממורן וס ובסי מדיון,תדין

 סטר סבין ד6ע"ס סמסרס"), ע)סקנ1ס"מ
 סף סכי בסיקו קייוסין, )סטר דוננסד6חרים
 כ=ס. מכחסירכן

 רס"י סף ע) קוסייחו ממממ סרס3"6רהבנו
 תסטר מייני דסכ6 )פרס סוךסג"ג

 פפס יוד וט ולפי פוי" ~ס "סירי  בוסכמו

  סקנו=ח  עיסיפ קסם  ע6  יידופין  לסיררופי
 ודו"ק. סקו3"ס,וקוסיימ

  ספסר רשי סלש3 נפסלסלוע"ס  לירפב"י  רי"י  נסיעמ מסרסוהמקנה

 ורס"י דירס,  מת  בסיר רפ"י פייסלפרי
  יכו) קרס  ריין  סגוס6 3ר"ס סונרלענננו
 קנין(, עומס  06  שלי  נסטר ענננו)סממחנ
 תעומ ע) סער )גזנל נמנ  06  רס"יודהרי
  ססו6  בייר  סלפי כווגמו  6ין  סקדס,פדיון

 וסוף  פרי, יפ  סירס פכסב ילק פפוספספייב
 ע) סו6 סקגין פיער 3%ל  פפוס, ממןממחייג

  סיר, ירי פל  סדי 3קוגס  ילפו  סספר,ידי
  ממן  פעריך 636  יפה ידי ע) סוס סקגיןפייר
  נסקדס. כתו"כ ופרעון,מעות

  ע) פסיסי  סעוב"ס צברי סיענ שנגיסובזה
  לריליס פשר  יירי  ירסב"י,סירס

  ס) מוקף )וס 6י1 31)"ז  יפספיב פדפפללסוב
 06 דלפי סמממיי3, דעמ  6ין  ריין  בנירוןספר
 שכהיו 6ין סכי לסיקו זמי כלעסיס דגו3לגקצ6
  סקו3"ס וממרן  יירפ, מס) ממגסקימן

 בסייפ סי"ל  יפעני רנני ע"פ יצריוופובניס
  רפייררס"י,

  סיפן פכות ירי פל  בפסי  יפריי
 רפס ססדיון דח)ומ 6)6 סחפן,  בפיוסליייפ
 בסי' מועי) כוס  ו163פן  מסטר ידי ע))עסומ
 וסרן. סממחייג ועם3)6

 וס  ליוד  פל  פפיסס )שם( 3קנ1ס"מכעיין

 6)6 3מט)ט)ין חייך )6  סטר קגיןסאלי
 רפיירי לופר יפ  בסירי נסומך 61"כנקרקע
 קרקע,  בענין  סיר מסגי כ)) וכדרךנקרקע
 וס 6'ן כמע"ס 6נ3 מסגי חיגו 3סקדסובס"ס
  סייך ל%  סירי  מע"ס, נסער טויין שיןפילאו
  סירעבין

  בפילילי"
  עסמס"כ )מר7 וים

  עיסין  סחין ל6ע"ס נסוגפן ירי"סספופ'
  סיין דל% פירבי 5בל  סעו, סל% פרברמוכים
  פירין  פקין  רביון  יפ"ל  סוף  יל  רשוףפברילן,
  6סס גו קוה 6ין  ככן ופע"ס סעדסוסבסער
 סיטנ. ודו"ק ממ6, נס6וס6

 מהל' )בפ"א דססעס"מ נוס, עיד )סיסיףויש

 ע) סיס3"6 3דעמ היכיס ת"כ(אישות

 נו פודין סכן )כסף מס )ה:( )קמן סגמ'דגרי



קמט הפרישבח

 5סלומ סייך ס65 דסגס מוסס, מס6"כסקיסומ
 5טסומ סייך מס"ס 33י5ס חופם ט"יסקדס
 גרץ סג") ד3ריגו וע"פ מ,ס,סירך

 ועיין ידו"ק. סיג )סיטמיס 3סוגייןדסרס3"6
 מקקם 63פס ססנ)סרס"5 סג"5 סגת' ע55קמן
 מסיטפו וגר6ס 33י6ס, סקיס 5פדופ סייךד)6
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 דעתה את ובלבל חוה אל שבא משנו הבריאה בראשית וכבר ימימה, מימים הרע יצר של דרכוכך
 שאמרו ויה ע"א(. כ"ט )סנהדרין וכאורףל לגרוע נכשלה כך ומתוך ה' דברי על להוסיף כ,בדברי

 אלי ך בחי' הקדושה למעלות רומן '~ה" המדרש, לבית משכהו ~ה מנוול בך פגע אם ע"בן ל,)קידושין
 ואמר כתובים, הם ומנה מזה בהם דכתיב תורה חומשי חטשה על זה ע"א( ט"ו )מגילה דרשו וגםואנוהו,
 נךפגע

 מנווי
 קדושה. של במסוה מעוטף שהוא היינו דייקא זה

 כיב( גליון ז' שנה)ד'ת
** * 

 אלעור בן שמעון רבי 1כ1,, קלה אוטנות בנו את אדם ילמד לעולם אומר ר"מ ע"א פ"ע דףבקידושין
 ואיני שבעולס אומנות כל אני מניח אומר נהוראי ר' וכו', אוסמת להם שיש ועוף חיה מימיך ראיתאומר
 על בא לחלוק אם ובמפרשים עי"ש וכו', הוה בעולם משכרה אוכל שאדם תורה, אלא בני אתמלמד
 הרא"ש פסקי ובקיצור יהושע, ופני מהרש"א עיין אומנות בנו את ללמד חייב האב שאק וס"ל ר"מדבר
 בנו את וילמד האומניות כל יניח לפיכך התורה הוא בנו את ללמד האדם שיוכל האומטת ומובחרכתב
 כתב שמה ופני וצרב, היא, אומנות גופא שהתורה נהוראי ר' ברעת דם-י משמע עיי"עג ובו,תורה
 כיצד בריש ורשב"י ישמעאל דרבי לפלוגתא וציין אחרים עי נעשית מלאנתו תורה שלומד דעיירכו
 ר' דברי סיום בנה ומוסבר אשנות, בכלל הץ התורה למוד שעצם ו(!-ש עיחק; בג לה, וברכותמברכין

 בנערותו רע מכל משמרתו אלא כן אינה התורה אבל וכף, הוה בעולם משכרה אוכל שארסנהוראי
 ולמוד רשב"א, כדברי המעשים בסבת היא פרנסה שהעדר התנו וכו/ בוקנותו ותקוה אחרית 4ונותנת
 ודו-ק. אומנותו והינו בצער שלא מתפרנס וממילא כ"א, כבסוטה החטא מן טשמרתוהתורה

 ד'( אות קליה סי' יו"ד יציב דברי)שו"ת
 ,:,;;.,,.ל_,,ן,,ן,:ן1,;ן :,, ,, "ן;: , :,,;,:. ,, : , : ,, ,,, , ,.ן "),,: ), , ,,,,, ,,,,,.,- ., ,,,,;;,, :, ,.;,,,,, , , : ,, ,, ,,
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 4161 פילג6, כן יעסומ 61"5 כסרס3"6ד65
 סרס3"6 נפה דמיתן כ6ן 5סשמו 6,עממו"ס
 דמדונר ופירס סדו; וס סקיי נסטרלמדובר
 דטרפ3"6 יו65 6"כ ד6מריס, מוגנסטר

 )ה:( דלקמן 5סיעסייסו 3סונשןוסמסרס"5



 הילוליםפריקנ
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 מומצען זאב טנחםיצחק
 ג'שיעור

 כסף דקירושיבסוגיא
 מס )סף' יני6ס גמי ו6קי0 ס. קיוסיןבגמ'

 ס6י וכו' נכסף עילס 6ף נכקףסו"
 ס%  ומי %י %4 סטרך וסגי )מודסטרך
 חל מיסך טינע6 )מוו כססך וסגי הודכספך
סו6.

 כמוך נוס וכו' )מוז סטרם ס6יופירש"י
 )מון מסורס ונוס כגיסם)0ון

 ע) תפלס גותט כססו6 )מוד כפסק ס6יימ6ס,
 נותנו. סו6 מסמגת

 ובה( ד"ה כ' אות נ"ט וסימן ס6מי,מוהקשה

 ס6י ננקף דס"ג למקסם ק"דדמ6י
 דמי )6 סרי )מ% כקפל 1ס5י )מ1ךכקס6
 נוסח מסרי מסוגס סקגין עגם דכסטל)סטר
 ס) וגוקמ כגיסס שון סו6 קייוסין סטר0)
 עגם נכסף 6ג) יגי6ס )סגן סז6 גירוסיןסטר
 61"כ מסוגס ס6מירתן 636 610 פד6סקגין
 קטיגור. יעלס כגיפור 6ין הגימרדייך

 06 סר06וגיס ממ)וקמ ע"ס )מרןך54ג~שר
 ממ)ומ ח"ק סף נקידו0יןהמירס

 ססעדיס 3סעדש גילול לק מסף 16סקידוסין
 סר6סתיס )פי ומגס כ6ן, סגעסס מסידעו

 גקידוסין ד6מירס ע"א( ב' במאירי )עי'ססונליס
 כסף נין מדמיון סטיר תוכן נומ)ומ מקקסו6
 נוחמת מ)ק 610 סס6מירס דכיון)סטר

 מסגס 610 ס6מירס כסמסגס 6"כסקידוסין
 סקידוסין. ע5סג"כ

 סף ד6מירס סינר רס"י דסרי קסם ע"יאבל
 ובשטר בכנף ד"ה ע"א ב' דף )עי' 3ירולרק

 קסת 310 61"כ שטר( אצל אמירה הזכיר לאשרש"י
 ס36ג"מ.קוסים

 סמ61) מכרכת ס) סיכוי פ ע )תלוונראה

 סף ד6מירס סר6סוגיס )0יעומדוסי
 תסח)ומ. מ)ק סף סנילור עגם מ"ממירור

 מט"ו נין סממ)וקם נפקדם מתקוהאבנ"מ
 נב) כסף קנין ננדרוטקמ"ע

 כסף דקגין ס31ל ק"צ( )סימן ססמ"עממורס,
 זריך 61"כ ממקח סיוף 3עו כמנומן610

 סט=ו 36) ססרעון, מכסף מ)ק )סיותססו"ס
 6)6 ססרעון, מכסף מ)ק היגו קגין דכסףסינר
 ריי תליי  ושק"ו קטן, כפס פלועססגותן
 יי)סיגן נסו"ס גקגימ ד6סט תס6לסיטמו
 דכפף כסקת"ע ו6ס עפרון תהדס קימסקימם
 )מיסף נספר 6יך 6"כ סיוף כסף סוי סדםס)

 כרמך ע) 6)6 סיווי כסף 6נ)ס סייך ס)636סס
 קגין. כסף 6)6 סיווי כסף סיגו כסףסקגין

 ליווי פחך 0063 יגס מתיזווןאבנ"מ
 מס"ק סר6"ס תדגרי ר6יומניף



 א נק הפרישבח

 65 וגירושין 36) נלדדו0ין ,ס וכ) עיי"ק.דצ"מ
 0מ מחמם קנין כסף 6)6 סיוף כסףשייך
 ננכוס 6, :סי13מ

 דגירותיי
 כרחת גע5 6סף סו6

 כמו סף 6י,כ סיוף כסף סוי נגירוסין כסףו6י
 כרמס, נע) קגין כעקות 61"6 סחורם ככ5קגין
 )ס06ס מכסף עתן ס3ע5 ד3גיר01ין מטוס3'

 מסני ו6י ))וקם כסף נומן ססתוכרורטיגו
 מכסף זימן גריכס ס6קס סימס ציווימעעס
)3ע)ס.

 דקנין ססמ"ע )שיטח ד6פ" כרמך ע5אלא
 ת"מ שיווי כתף לוי סמולס 3כ)כסף
 קגין. כפף סויבגילופין

 כססך ס6י סגמ' קוסיית ס6נג"מ מנפוובזה
 סכסף י3קידו0ין )פוד כספך וטפיגמוד

 קגין כסף 1)6 סיווי כקף610
 ונגירותיי

 סף
 סגת' מתרן וע"ז סיווי, כקף 651 קגיןכסף

 דוחס. סמטנע דענס 610 מד תיסףטיבע*

 סגמ' קופית סירי )6 0ר0"יומזה
 קנין רעמן 5מד קל0"י תוכםכס36ג"מ

 0הן וקייו0ין גירושין 61"כ מט"ו כ0יטמכתף
 ססירס. כמו )סר0 סוכרחונסיכך

 דפסי סקנס נ"ג( )אות שיעומס סק1נןוהנה
 שייך נקידו0ין יגס שסונרס6נג"מ

 )מיחף ס"ד סף סיכי 6"כ )ססת"ע סרעוןכסף
 מסגי מה 06 נגילוסין ס)6 מקידוסיןגילוסין
 לגירושין )ומר דייך ד)6 קגין כקף ,ס ס"כקף
 מ56)ו מגרפס סו6 וס לכסף מסרי סרעוןכסף
 כמורת סוע) סכסף סי' שגירושין כרחך ע)6)6
 קגין כסף )מיחף 6ס0ר 6יך 61"כקגין

 תסגי. )6 קגין כקף כקידושין ס)6מקידושין

 סענמומ 0) יסוד ע"ס ק01ימ1 קמלןונראה
 בד"ת ע"א ג' וכדף סמום' רטגסיוסף

 ננ0דס 006 יי5סיגן ע"י י)סיטמ סקסוואשה(
 6"כ 03דס ס0ייכיס סקגימס כ) )עג'ןעפרון
 0דס, 0) סטר מקנין סטר קידומי ג"כגילף
 ס65 טעגעו"י ע"נ וסקנס סתוס', קוסיםע"כ
 ד6י ומנין( )בד"ה נמוגין כמגו נע5מססמום'
 ענרי' יקמט מק"ן 0063 סער )מעף6ס0ר
 מכ6 כותלו 6נ ערלי 6מס ס) ד0טרדכיון
 ססרי מעגין 3וס גקגימ ס6יגס 0063)מיסף
 כ6ן תוס' סקסו סיגך קסס 61"כ כומרו,מנע)
 ס)6 דקדס מסער 63סס סטר ימדף רפ"יע)
 ד6קס סטר מס6"כ כמנו ממוכל יסקססטר
 סענמות וממלן כוחלו, סנע) דסייגוסקוגס
 6ס0ר 6ו מק"ו ~מוך רוגס כ0מוק' ילקייסף
 דנ6)וס דומת ד6ינט ~מיחף 6ס0ל ז6יקמרן

 6נ) כומנו, ס3ע) כפסס 36) כומרו 360ערלי
 דגי)ף רס"י ע) מוס' כ0סק0ו ע"א( ג' )כדף)עי)
 גו"0 ע"י סייגו יסרס מפטל ד06ססטר
 תגו"0 וכשדולפין עפרון מ0דס קיחסדקימס
 "כי גלגול 00631 0063, סטר כמיג כ6י5וסף
 יוקף. ס~מומ עכמ"ייקם"

 רי5פיגן דכיון סקו3"ס קוסיימ ממויןיבזה
 כקילו סו") סיקל ע"י מקידושיןגילו0ין

 כסף 0) סקוסן 6כ) כגירושין כסףכמים
 כטף 0) )ם6ופן דומס )ימיומ גריך 6ין3גירוסין
כקידושין.

 צימוק ס6נג"ת ס1נרך )חס נ"ע )פי"ו]אבל
 כדי שיווי כסף שייך 0063 דגםעגמו

 0גס כיון ס)6 ססמ"ע ע5 סע=ו קושיית)תרן
 יוסף סעגמומ 50 סיסוד )סנור גליךס6נג"ת
 ד6ע"פ טט"ו קו0ימ ק0ס )6 כ65"ט6"כ



 הילוליםפריקנב

 4ויומ יכו) 006 ננ"מ סרעון כסף סויס0דס
 )סיומ גויך ין נז"0 כ0)מדין 0סלי קניןכסף
 ודו"ק[. סקגין, 0) ס16סןדומס

 )ומר 6ס0ר נן )מרל רנס ס)6 סק31י,סאבל
 נ' נדף ד)עי) )7מומ, ס6ין ענרדסו6

 דסדס מסטר 06ס ש) 0טר ))מת רוגסדמוס'
 סולן ד6יק מסוס סיינו ימי ד)66ע"פ
 סטרומ ססן 6)6 0טל קגין סף ד0גיסןנמסומן
 0) וסטר כות3 סמוכר תכירה דסטלמ)וקים,
 0וגין הקגיגיס סכ6 מס6"כ כומנ ס3ע)6סס

 ו)יכ6 קגין כסף ווסו סרעון כסף דזסונמסוחן
 מס77י.)מי)ף

 ס3ל 0לס"י סכלמ ד6ין )1מל 6ס0לךעפי"ז
 6ס0ל יססיר ~ניג כמ0=ככהט"ז

 רנס )6 ו6פ"ס כססמי,ע קנר דל0"י)1מר
 קוסיימ ממממ כס6כג"מ סקוגי6)פל0

 מוכמ )כ16רס )סינג"מ מס6"כסקונ"ס,
 כהט"ו. דסכלמרק"י

 )מס ס6ז) ס36ן סעתד מס מחייסנךעפי"ז
 קגין 6י זס דדנל ס6נג"מ סני6)6

 שיוה כקף 5ו פרעון כקף ע"י סףכסף
 נ"מ נמס' ומוס' רס"י נין סגף'נמח)וקת

 לן אכפיל )כד"ה סס סמוס' דמקו0יית)מח:(,
 כססמ"ע 610 יס=י זשיטת לן0ג)עערבונך(
 כיון 36) כהט"ז, סו6 ו0יטתו מ0מעוממוס'
 גהט"ו לס=י סונר ע"כ 7)ס6נג"מסהוכחגו
 0ס6כן וגר6ס מ0ס. )הכי6 יכו) סי' )66"כ
 )1מ7 דר0"י כסקונ"ס סקוני6 מ63רס6ו)

 ממנומ כס6נג"מ )סרס רנס 0)6 6)6כססמ"ע
 ר0"י 0יטת ננמו6ס 61"כ סקונ"0/קו0"מ
 ודו"ק. ננ"ת, 0יטמו עסנטיגיין

 ד)פי ס36נ"מ ע) ק0ס )סי"י 16%יסאבל
 נסע"ו סונר דל0=י )1 ע6ס6נג"מ

 כססמ"ע. סונר דר0"י מסמעוננ"מ

 מחד0 כנ"מ סס 6סרן 0סניתךב,צאתי
 דס6 עי"ק(, 6מרת קו0י6)ממממ

 )עגין לק סייגו כססמ"ע ז)ומד מר0"ידמ0מע
 )1ננר גוכ) 61"כ קידוסין )עגין )6 6נ)קגיגין

 ע)יו ק0ה )6 61"כ 6סרן כס3ים )מדדס6נג"מ
 ודו"ק. וסחס,מקוגי6

 מס ג"כ 3י גמיי30 סנ"5 6סרן ס3ימךלפי
 ססכי6 ס36ג=מ 3דנרי )כ16רס0ק0ס

 י"ג 33כורומ רס"י מד3לי ססמ"ע )סיטמר6"
 י~6 נסיגיין ס6נג"מ 0יעמ )סי 1)כ6ורסעי"ס,
 61יך )עי) וכמנו6ל כסע"ו 5מד ילס"י)ן

 מס)כו 0)פי )ד3ר מר0"י ר6י' ס"כג"מס3י6
 כן. רס"י ענר )6 3עגמו ס6כג"מס)

 כ)וט קסס )6 6סרן סנימ דנרי 3סיאבל
 מס 61"כ נקגיגיס מיירי נ3כורומדסתס

 רק זסו כככורות מרס"י ר6" ס6נג"נוססני6
 6ס") 36) סקת=ע כ0יטמ 3קגיגין קונרסרס"י

 וגכון ודו"ק כסט"1, רש"' קונרנקידוסין
 3עזססי"מ.)עג"ד

 ד"ה י' )אוה ננ"ג מנוס מיגוך נמגחמועיין

 ק31ריס וי"מ סלס"י חמנ6לובאמת(
 סק31"ס. 3שיטמ סגי5רט כמי ד)6 חס1נסט"1
 לס"י סונר 3קגיגיס דגס מנו6ר סס רנריו31סי

 גרעון נעגין סס מדגל סמג"ח )ססליכסט"ו
 6סרן. כסנים ד)6 וזסו ע3ר"(, 6מס ס)כסף

** * 



קנג הפרישבח
- -

 גראסיוחנן
 ג'שיעור

 לעולם אביך לבית תלכי שלא ע"מבגמ'

 ס)6 ע")) מעיך ס"1 נדממו ש'6, ס'דף
 36ין )3ימ מנכי ס)6 ע"מ יין,מתמי
 כלימות. ,ס 6ין)עורס,

 גט סוי )6 6ע6י מגה( על ע"ה סמוקיוהקשו
 הכגק סי6 ינוגס *ניס תם 6םסרי

 הכיס מימם ז)6מר כו ג6גדמ 6עס ו0ו3)רימו
 וכו' נגדרים כד6תריגן לניס 3ימ חסים)6

 כ) קרויים 36יס ד3ימ וי") וו") סמוס'ומירנו

 36יס. 0) מהיוי1נ6י

 דמ"מ תקרס ב"ב( )דף נגיעין סיסניאךהנה
 161 סנים 6מ )מכור לניס יכ1)סרי

 0סכימ כיון 3ימ )16מ1 ~כגק )ס מומךוודוי
 סבליו רוגלי 1)6 )36יס )6 פיך )6סס61
 )דוכחיס. סמוס' קוסתמוטדר6

 סרית 6מ כממכל ז6ס" סרס3"6ומהרץ
 משכל סלית ע) ס6יתול;ס6ל

 נימ ג6סר קניך )ניס מ)כי ק)6 ע"מךכס*תר
 כווגמו 6ין "קנין" נימ 60תר ומס )עורס,וס
 - קניך ס) עחס ססו6 ס3ימ - קימן בימן6)6
 ס36יס כומן רק ס3ימ )בסור כווגמו 6ין6נ)
 13.דר

 )דף ופסיכם סו:( )דף 3עירוניןךהמדקרש"א
 6מ 36יס דכ0מוכי ממללכד:(

 מ) ו6ז *מל ניח סיקגס 6ססל טרינימו

 נית עחס ק,סו כיון קקגס סנימ ע)שיקור
 וק").קניך,

 מסו וסמסר0"6 סר30"6 סכיניךלנ5"ז
 סרס3"6 36יך", "כימ ס)ספירות

 קנין ס) עלט ססו6 וס נימ דסילוסוקוצר
 0) ס3ימ )6קור דכווגמו קוצרוסתסרס"6

 עריס. ג6סר )לכיס סיסי' צית פיוס כהתרלניס

 ומובא גירושין, מהל' )פ"ח )מלך סתסגסךהנה

 כדין מממסק סוכה( במס' רא0בקרני
 וס 3ימ ע) 6)6 ס6יסור 6ין זכריו ונפיסג")
 *חר 3ימ וקונס ,ס נימ מוכר 6ט 36) 36יסעם
 עוד 60ין מפגי ממכר סנימ ע) )6 *ימול6ין
 מפגי סקנס מניח ע) היסור 6ין וגס 36יסכים
 וס. נית 6סרס)6

 סר30"6קו0ימ סדוקולשימתו
 טפיל לסלי )7וכת6וסתסל0"6

 6מ 36יס מכר ד6ס כריחות גידי )63יכונס
 ע) )6 ליסור דפין 3ו ג6גדמ ייגס סוכט3ימ
 סקנס. סכים ע) 1)6 סמכרס3ש

 יוסף סענתומ 0) מפסע ע"פ )תלןויש
 סקי"ב( רט"ז סי' )יו"ד ס0"ך וכ"כ3מוק'

 כ) קרוייס 36יס ז3ימ 3מיר1ג1 מוס'דנוס"כ

 כ) ס) סטכימ כוונתו 6ין דניס 0) חסיוי~6י

 סמוס' כווגמ 6)6 לניס 3ימ קלויים ח)ניוי~6י



 הילוליםפריקנך

 נשו" "3גי 6)6 ס"3יח" 6מ נכ)) 6סוס)6
 6סי' וכיס ס) חוגיו )י1נ6י מזך ס)6דסייגו
 עס ק0ר וס )ויקור ווין רסוק נמ65יסכס0ס
ס3ימ.

 מכרו ע) גס תוס' 0) ממילון ק6יולפי"ז
 סי' )6זס6יסיר

 3כ~
 6)6 30ימ ע)

 וק"). קיימים ומס חזניו י1נ6יע)

 סדין מסו סריגי ו0רמ3"ס סר"ןרהנה
 מגסני ס)6 ע"מ גע ס"1 16מרכהנדס

 סונר ו0רמנ"ס גט דסף סוכל סר"ן)סלוגי
 גט. סףד)6

 גט ס"ו )0 דכס6מר מודס סומ3"סוהנה
 פלוגי חח ימי כ) יין חסמי ס)6ע"מ

 עוד 6קור0 6יגס מם דכסס)ור מסוס גטדמוי
 ע"מ גט זס תמרי מ"מ עכ6ור0 יין)סמום
 סוי ד)6 סרמ3=ס מסק סרס )פ)וגי מגסךס)6
 היגס פ)וגי דכסממ 6פ") כזל גם 0)6גע

 )ו. )סגם6 עודהסורס

 ע"מ דכס6ומר סרמ3"ס סיטם סר=ןרמבאר
 6"כ פ)וגי חיי הצי כ) יין מסמיס)6

 ס6יסור מ)0 מסלי ס*יסול גסקע ס)וגיכקחת
 6ין ספגי כסתח 61"כ ס)וגי צחיי יין סמיימס)
 ס)6 ע"מ כס6ותר מס6"כ ביסור עודכ6ן
 סייך )6 סנוני כסמם בע"ס 16 )ס)וגימגסך
  ביקור סח)ות גסקע )5 מ"מ כמגי6ומס6יקור
 06 )וכגון )פ)וגי. )סגס6 6סור0 סי6ועדיין
 אסורס מס6 )ס כדרך )מחי' ס)וגייעמוד

 מעמס גסקע )6 ס6יקור ע5ס טפרי )1)סגס6
 סייך.( ועמס 3מ5י6וח סחך סי ס)66)6

 ססגדרס מסו וסרתנ"ס סר"1 פימילפי"ז
 קנר סר"1 )ניגס ניגן סכורת דגרס)

 סנליכס 16 ס6סורס י3ר 6יז0 )ס י60ס)6
 )קיים ג6גדת 0י6 ימים "סכ5 תסכילו)עמומו
 שסובר מזה ומשמע רש"י )לשון מחממו" ו0מגסי

 ט)6 ע"מ דכס6מל סלחן קולך לכןכהר"ן(
 לדי )63 דיכעין גט סוי 16 )פנתימגם6י
 נמגי6ום ס6יק1ר סיין )6 פקר דכסממכרימום
 מחממו. מגאי 6יוס )קייס ג6גדם 6יגס61"כ

 ליסור חלום ים ד6ס קצר סימנ"סאבל
 ס)6 6ע"ס נעלס עס ס6ס0כמאגד

 6יז0 )קיים ג*גדמ ותיגס 3מגי6ומ 60יסורסייך
 מגרס רכס6יס 0ו6 גוס"נ מ"מ תחממותגרי
 ס3יג0 חיגו כורת 0גע סיס6 רריך 6קתו6מ
 ורכן כהחומ וס 6ין כמעגי מגעי 6יוס יסו6ס
 מגס6י ס)6 ע"מ דכס16מר סרמ3"ספסק
 מסרי כלימומ נידי )כ6 ד6"6 גט זס 6ין)ס)וגי
 ודו"ק, ועוקם ימועדו )6 ס6יקור ח)ומע5ס

 קו0ייח סיטנ ימורל סרמ3"ס עיטםרלנשי
 ד6ע"ס ממכרו ונין ממם 3יןסמוס'

 ס6יסיר ס) סמ5י16מ עור 6ין מכרו 16כסמם
 סותר. )6 ס6יקור ע5סמ"ת

 ע) יקוי1מי1 ממן ססלמג"ס )ומלואפשר
 סיטנ. חו"ק 11סוגיא



קנה הפרישבח

 ליב פישרירוחם
 ג'שיעור

 רדינא בספיקא חזקהבדין

 סו6 גתן ע"3 ס' זף קרוסין נגוקנמהגמ'
 וחייסיגן סי6 הסיקל סי6ו6תר0

מדרכון.

 כתיג 60 סקפק 3כ)) חס )63רוצריכין
 006 6יס יקם כי כ"ד( )דבריםנמורס

 וממינך מקח, גי ת6 יקח מ מוס ו)ומדיןוגו'
 קירוסין יס6 )מס )מן 0ו5 6סי' סי6כס6מל0

 1)6 עס6ס סס6ס0 נקידוסין מנק 03 ים60
 סיגו ודקי )0יומ גריך סיס וממיסךס6יס

 ע"כ 7' נדף זרעי) נסוניין ומגסקידוסין.
 רחמג6 כתג 67י 3גמ' ומוס' רס"י מסגח)קו
 6י0י דשנם 0יכ6 6מע6 סוס חגםוינסס
 יקמ כי ר0מג6 כת3 קידומי 0וו וקרסמו)דידיס
 0י6 ס6מר0 דמחרי סכר סמוס' מקח כי1)6
 ומירמס יקח מני ממעט וסגמ' גתן סו66נ)
 סגמג0 זמיירי סנר ורס"י כ6ן, סס6)סותו
 דוס יקח מם ממעט וגמ' סי6 ולמרססי6
 דסכ6 נג'וסן 36) מקויסמ 6עס סגיססעק"ס
 כ)). סס מייד )6 סי6 6מל0 סיססרק

 )ססמסק מקוס 6ין 0מוס' )סיטםוממילא
 סגמ' מיעט רס"י )סיטם 35לכ6ן,

 מסק ים ממילן סגיסס כסעס6ס נחוסןרק
 6מר0. וסי6 גסןכסס61

 6ס )מלן יכודן כ) קוים סססק, נזריוהנה
 תסקידוקין 0ח)ומ חנק סוי6מיל0

 יקח נכי סגכ)) ס3ע) מ% )נ61 יריןוממעל
 )3רר סגריכין סי' גילור רק 0וי ס6מירס16

 קייוסין מעסת סף כ6ן עוסין ס0ססמעסס
 סנירור 06 גפק"מ 6ין ורס"ן מכירת, סמם1)6
 יודעין עגו סיות ס6סס תנד 16 ס6יס מרד63
 )ועי יקמ נכי גב)) ו6יגו קידוסין מעסםסיס

 1ממי)6 בנידון(, ב' דף לעיל שדנין ומקנהבמאירי
 סגמ'. מסמסק גופף סנר )סרס6ססר

 סקס" א'( )סי' סמוק) 30רכת 0וכימ עיאבל
 6פ"0 בירור רק סוי 67מירס ג6מר06

 סוס 60סס מגד ו)6 סנע) מנד )3ו5רריך
גוסך

 גכ~
 מס )פרס נריכין 6"כ יקח נר

 0גמ'. ס)סססק

 6)6 0י6 ססיק6 גולס היגו סף"ףרבאמה
 וניזל מזר3גן, וחייסיגן רקגולס

 סוייגו נרול 0י6 ס*מרס ס0יומ סימתוסר"ן
 מממירו דערוס חומרך מסוס  6)6 סיפרסייט  ו)" יקח כי דכתי3 מקוס כמולס מןקייוסין
 יוסף( ועצמות )מש"ש ס6מרתיס ו3י6רו נוסרננן
 סני6רנו סמוס' כסיטם סו6 0רי"ףססיטמ
 ססק. %ן 6יןוממיה

 ססיטמ גימר 06 ס6סי' שנוסיףלנראה
 )עי) 0רס"י כסיטם 0ו6סף"ף

 0חלומ ח)ק סף ד6מירס נקמר6פ"ס
 )0סתסק. דקי% מסוט ד3ל 161מ0קייוסין



 הילוליםפריקנו

 מסק סיס רען כגירתך גורס סר=1אולם
 ג'. )דף )קמן דבריו ע"פ סיעמווניתר

 ליצול רק סף שמירס ק)ע1)ס הר'"ף(בדפי
 גריך ס3ירור ס6פי' קומר ססנרכ"סו6ס"ג
 לס"ס יקח, 3כי דנכ)) מסוס ס3ע) מגו)כו6
 סומק וסוף *מרס ססי6 סרס )ומר מקוסים
 גופף ונוס מנדו, בירור גקר6 למירמס דעמע)
 יסמיק וס 63וסן מזדו בירור 06 מסוסקין6גו
 ממסיק. סלעו 16)ן

 מוגן מזרנגן וח"סיגן סגמ' דנףךהנה
 טוי )6 כמס"מ ספק סוס ס6ין)סרי"ף

 מנוס 6)6 מנדו 63 )6 ס6מירס מסוסקילוסין
 )טר"ן 6נ) חייסיגן, וערום חומרך מסוסורק

 נוסו 6"כ סני6רנו כמו ל16ריימ6 סףסטספק
 מדרנגן. וחייסיגןספסט

 סרמ3"ס )סיעת ד3ס)מ6 ישוסע ספץוביאר
 מדרנגן מומן מס"מ ססק סכ)מסנר

 שלשות מוכח )ינן סגמ' מ6י מלוייק)מומר

 סך"ן )סיטם 36) ה"ב( אישות סהל'בפ"ג
 )מט )חונור6 מס"ת סו)מן תס"חס3קסיק6
 מדרנגן. רקמייסיגן

 סיגו סמס"מ ססיומ נ6ן ממון סו"ןוהנה
 )ט סיס מוקמס ע) 6סס טעמד6ומליס

 מחמירים סייגו )6 מס"ת ומתעך פגויסחוקם
 מדרוגן. לק חייסיגןוככן

 נס )מירק 6יכ6 סין דגרי נגוף נדייקדכוי
 נכ) מסחסק 6גי הסיכך ח"):טונז,

 )6 16 מד16ליים6 גט גליכס 6י קייוסיןספק
 )מימר ד6יכ6 מסוס סרי' דמד6וריימ6ד6פסל
 מיקו מכ) סג6 למטי חוקחס ע) 6ססשעמד

 תוקמו ע) ממון מעמד ניס ד6מיגןדממונ6
 ס6פי' ו") ס~ווגיס גווי כ) 3וותסכימו
 מויג6 גמי סכ6 מידו קותו תוגי6ין מונעתקפו
 6)6 )טיגס6 מומרת ותסק סר )תיתר )ן6ש

 ומס"ס ריגן וקרוס דערוס מומרהמסגי
 מדריגן, ומ"סינן סוי דקפיק6 סכ66מריגן
עכ").

 סר"ן 16מר )6 )מס מד6 3ס, )מידקואיכא
 )מומרה אורגן "ססק" סכ)מסוט

 נלין יכמס קסם ועוד "סיקו", נקעונמס
 גי' וסרי 1") ס6מרוגיס כ) מהסכימו)ט3י6
 ע"ב( י, )דף מניעה ננ6 מסכת נרים סי6ערוכס

 מסוס שייו מריקין כסן מקפוד6מריגן
 ו)תס קמ6 מל6 כחוקת ממון מעמוי6נוריגן

 נכ) ספוסקיס ס*חרוגיס מגדופי ר6יס )סניך)1
 קמ6. מר6 נמר ד6ו)ען דממוג6תיקו

 סף ח,קס כ)) מנדרך סגרעק"6ומתרץ
 ססק יכסיס דמגי*ומ3ספיק6

 סחזקס קורע 6ו סתונע כסמקסו כגון3מגי6ומ
 6ין 6כ) סתוכע, מיד ומותיקין קמ6 )מר6דמוי
 סחזקס דפין דדיג6 3קפיק6 חזקס 3מרסו)כין
 כדין. ססק כסיס )קרועיכו)

 כנדדי מקוי סג") סס6)ס )מוסיףנבראה
 נוס סמעמת6 ססנ ממוקרממקירם

 י6י סדין, סגסגמ 16 מכיר חזקס ס) כמוומס
 פספס נתמ*ומ רס *מורע יי  תלררסוי

 *בן לגרר  יפויס  ילולמליקות
 נספי

 6ין  סדין
 מסה"כ סדין מגרר סוייגו מיקס 3מרסו)כין
 גס )קצוע יכו) 15 סדין סגסגמ סוי חוקס06

 סססק סמנרר מפסע סף ד)6 מסוס דיןנספק
 נספק גס אחריו וסו)כין מזין סגסגת לסף6)6



קנז הפרישבח

 טף זסוגיין נידון רסגס סגרעק"6 ומבררדין,
 וכמו כמנע) מגד ינירול נדיג6 ידיג6סטיק6
 "תיקו" שסוגו סר"ן כווגמ 61"כסכי6רגו,
 מזקס ד6מריגן )סוכם סף ס6חרוגיס"ו"גדו)י
 סיירי נכ"מ וסגמ' דדה* נססיק66פ"

 וכסכי )6 16 גרור זס 06 דמגי6ומנקסיק6
 ססו6 סיכך 6נ) מוקס נמר 16)ען נודפיסתם
 יועי) )6 דפס 6ססר כ6ן כגון דדע6הסיקך
 דטוי "מיקו" מב) רהיט מניך ונסכיחוקס,
 גס 61"כ חוקם נמר 6ו4גן ומ"מ דדע6ססיק6
 פגויס. מוקם 3מר 416גןכ6ן

 קמ"ע סי דעס יורם ינינ דנרי]ךבשך"ר2
 סגס"ק 6דמו"ל כ"קגס6)

 ססקיעס 6חר 3;1)י סמי)ס נדין51וק))ס"ס
 נסנת )מתו יכווין 06 ספק וסףנערס"ק
 מעפלת מזקמ נעגין מס מס)פ) ג'( )באותורננו
 סגס"ק רכנו ומסיק )ססמגות סעסוי'ונמ,קס
 )ולי מתי נססק וס "וכ) וז")זי"ע

 נגי"ד 6נ)
 ע) 610 ספקך סטססק 6)6 סומן 3גומידוע
 מוקם כ% סייך )6 6"כ סו6 מס ומןקומו

 מס )סקסק מוקט סך );1 יוסיף רמסמעונרמ
 דכיון סי6 )כקורס וכוונתו עכ)ס"ק סומן"סו6

 6)6 מסגי 63 ונסיכך מוכרר סו6דחזקס
 וגסו ידיג6 נפסקה 1)6 ימגי5ותנססק6
 כדפסכן[. סרי"ףכסיטם

 ע) סלונן ססקסס מס וייסב 6ססר סג")דלפי
 לן דכא נ6ינעי6 סססק כמססרי"ף

 וכמומרץ דאורייתא פסיקה ניס "רסוסהמריס

 מ,קס נמר )מיג) סו") ד)כ6ורסענדיגן"
 )קוא. גיזי) מסייח והדרדסדסגויט

 הקיטמו דסרי=ף ספיר מען סג") )סיאבל
 סיגו נסוגיין דנריגו נליססני6לגו

 כירול יכין ספיק6 מסף לקוגיין נידוןמסרס
 6=כ דנליגו. כלים סני6רגו וכמו כסל"ןמנדו
 דמ,קס סמם סמקונ) כמו סלי"ף דסיטמ6פ")
 מס6"כ זמגי6ומ כפסיקן רק ומועי) גירורסוי

 סוי סססק לאריס רן נכ)נ דלקמןנ6ינע'6
 "וספייר מסיט ספיר  ממו"ס ועוי"ס,נדין
 סי' מילואים באבני )ועי' החומרת", 6ז)יגןתס"מ

 אחר(. במהלך הר"ן שמפרש י"ח ס"קכ"ז

 ע) )סקסומ סל"ן ס) טו"6 סיס מטולהבין

 6( 6גסק למלי 3ססניר *פסרסרי"ף
 "סיטת ע) )סקסומ ממכתן 6עויסל"ן
 יכו) 63 ד)סיטמו )ומר סכועתו 6)6סרי"ף"
 )קמן. סרי"ף ס) "ססקוי,)קב)

 נכי*ול וסלסכ"6 סר"ן גמ)קו )קמןדסגסב(
 מברר טרס3"6 למסיס רל כ)3 ס)תסקו
 סריגו מסרס סר"ן 6נ) ועיי"ס, נדין סוידססק
 גריס 6"כ כמגי16מ, סוי סססק 6)6 נדיןתסק
 ספק כסוי ס6ומל יתאמן ופיעמו יסל"ן)ומל

 מוקס נמל ד6ו4גן מיי כו"ע ו)ס"זדמגי6ומ
 ויקי ו6ס"ג סלי"ף. ע) ססיל מקסס6"כ
 כגמ' דסוכר יקמר )כס)ע5מו דסלי"ף6ס")

 חו"ק. סלסכ"6, כסי'ירקתן



 הילוליםפריקנח

 שווארץ צביאזיעזר
 ב'שיעור

 במלוה המקדשכענין

 התקדס 6ניי 6מו ע"נ 1, דף קיי1סיןבמם'
 נל"ס וסירס"י מקולסמ, 6יג0נמ)ו0

 3מ)וס )י 0מקדסי ד"מל נמ)ו0,נמקדס
 מסד0 דקימס מקודסמ, 6עס וכי"ססס)תמיך,
 קידוסין/ נטעמ מידי ייסי3 גמריגןעפרון
 ומעומ ס)0, סן וככר גימג0 )06%0ומ)וס
 ע"כ. )ו, מיינמ 0י66חליס

 ע"ד )דף כמונומ נמס' לס"י מ3י6 0סג"יהנה

 )0 סממ) כמ)וס, 0מקדס ססי'ע"א(
 ט) 6ופגיס סני סיס ומסמע )1, טחייכמננ)ו0
 )קדס ורו5ס מסמע כ6ן דנרס"י 3מ)וס,מקדס

 נוסמע כמוכומ ונלס"י מכ3ר, סנתןג0תעומ
 6וסן יס וסגס 0סעכוד, כממי)מדמקדס0
 רס"י סכמנ מ0 6101 גמ)01, נוקדס ס)ס)יסי
 זמן )0 ד6רווח 5ריכ6 )6 נד"0 0סוגי36סוף
 )0 ו6מר 0מ)וס כ) )0 ממ) 6ס וכ"סח")

 דק6 0ו6 ד0סת6 11 מחי)0 03ג*מ )יסמקדסי
 כי 6נ) ת)ו0, יטג6ת פרוט0 0ך )0יסי3
 )ס י0ינ מידי )16 סמעומ נעיקר )0גוקדס
 דיס גמ65 עכ"ג ס)0 וסס 3רסומס 0ססכ3ר
 מקדס 6' 3מ)ו0, 0מקדס ס) 6וסגיםג'

 סמ)ו0, 3ממעמ מקדס 3' גמן, סכנר03מעומ
 רק מקודסמ ו6יג0 0נומי)0, 03ג6מ מקדסג'

 רס"י. סכמנ וכמו 0ג'163פן

 3ממי)ת דכסמקדס0 0קס0 י10סעוהפני
 סי6 6ין 5מ0 0נ'( )6וסןמ)ו0

 ס) 0ג06 )0 יס )מעס0 607מקזדטמ,
 כיון ומסרס כו, מקודסמ ומ060מחי)0,
 סמוגחין 0מעומ נעיקר סמקדסס סי6דדעמס
 ומסו"0 גימנ0, )סונ06 תעומ ו6ומו6ג)0
 מכמיס עיגי נמ6יר וע" מקודסמ,6יג0

 קידוסין( מס' ע) 3חידוסיס ת)ימ6י)תסדור6
 כן 6ס 6)6 כקף תיקרי )6 ד"0ג06"סמפרס
 סר"ן וכמ"ס כסף, 0ג06 )ס6י6חס03

 ו6מר 0מ)וס כ) )0 מח) 06 "וכ"סנסוגייתיגו
 0ך )0 יסוי6 11 מחי)0 3סג6מ )י 0מקיסי)0

 ו0 1)פי עכ"ג ומקודסמ", פרוטס סו0סג*ס
 יכו)0 6יג0 לכסף )0סג06 *מס03 )066

 וו. נ0ג06)0מקדס

 המקדש ד"ה )שם נמתומ נמס' 0תוק'אבל

 מקדס0 ד*ס סך"י 3סס כמ13במלוה(
 דכיון מקודסמ, 30'( )ס16סן 0מ)"3)נחעמ
 06ג*ס גמי תעמס 0ג"0, )0 יסד)מעס0
 6יג0 3מפס 0תקיס י6תריגן ו60ותקודקת,
 6מ 0רי )0 6מל 06 דוק6 ו0ותקודסמ
 רס"י ספירס וכמו סס)ממיך, 3מג0מקודסמ
 גיתנס. )06510 דמ)וס מקודסמ 6יגס ד*זכ6ן,

 סמקדס0 30', ס6ופן 6ת )נ6רוולריבים
 כיון כווגמו ו)כ*ור0נ0ממי)0,

 ו6ומו סענוד, יס )ח3ירו 6דס חיינ מו3דככ)
 ע"י )0 גומן )1, מסוענדם ס0י06סע3וד
 6ממנן וע"ו 5קדס0, ר%ס 0י6 ונו0סמחעס



קנט הפרישבח

 6ין )מס נ"ע ו)כ16ר0 13, )קרס יכו)ד6יגו
 )דף מקדם 60יס 3ס' 607 כ,0, )קדםיכעיס

 6חלי0 ס) חוב נסמל ד0מקדס מגית ע"א(מ"ח
 עיי"ס, מט"ח, שתסור יכווין 06מקודסמ,
  מטל 4מ  רעלינו ממקדסמ 0י6 נמסעכ6ול0
 )1 סיס ד0סענוד סם מפרסיס ו0ל6סוגיסחונ,
 סססענול )60סס 30ע) מותר )טמטום)ס)וס
 ונוט 0חונ, )גכומ יכונס מ60 ו0י6 6נ)0יעגול
 נכסף גחסנ יסע3וד מוס מויגן תקדט0,טי6
 מ60 ת)ו0 3נוחי)מ נרקיס דנם קסם6"כ

 )6יס עסועני היתם עכוזיו רעד כיוןמקויסמ
 כמענוד, )ס מוסר כממיקס ע"י ועכוזיוס,0
 )וקודסמ ות60 )סקס, מחויינמ סו6 ס6יןותייגו

 דלין טסיעומ )סי ד6סי' ו6דרנ0נ0סע3וד,
 י)6 מסוס 610 ד6חליס נסט"ח )קלסיכודן
 וחול )חנירו מע"ח י0מונל פון דעמ0סניכם
 ישמו) 0נע) סמ6 חומסת 6"כ תחוגומחוו

 )6 0כ6 6נ) כקוס, ניזח יסור 1)6)ט6מליס
 סי6 ומום) 0)ו0, 0י6 ד0י6 כיון ו0,סלך
 סו6. וספוט 0חו3, 6תעכסיו

 לעולם( כד"ה ע"א ל"ז )דף נ' נפרק נמוס'וע'

 )מ)01 נידת מקוס 3ין 3ח)קסנמ3ו
 דגר סוס )0 נומן 6יגו דידו "דנמ)וסד6חריס
 קזיס ס)0 0יו סתעזמ 6ותס סתריחרס,

 כסגתן 6נ) תקודסמ י6יגס 0ו6 דין0קידוסין
 סי 630 חדס דנר )0 גומן ו6מריס מ)ו0)0
 0ת)ו0 דפין דגרי דמקויסם 6מר קודם,כיוס
 עכ"). בעין", 0יו כקינו )1 0ו6 וכום ת"תכעין

 ד3ר )0 נומן 6ין )מס ס)6 ו0 )כ16י0אבל
 סע3וד0 תימס עמיו עד 0)6חדס,

 6ין )מס ססענוי, )0 ונומן חוזר ועכסיונידו,
 ס3רמ ע"ס י") ונלוקק מרס, ד3ר גקר6וס

 )0 סגומן 0סע3וד ע) דעתם מין יסוסעמסגי
 )10נ06 וטמעומ לממס, שמעות ע)6)6
 06 גמי 0מ וסין מקודסמ, 6ינס ומסו"0גימגם

 )0 מגוסן נס"סע3וד" סמקדס0 נ0זי6תפרם
 )ותר צימק 36) מקורסת, 0י6 ד63ממופשר
 גווג6. 60י נכי 0מוס' כוונת )סרס קס0 וכןכן,

 0תמג0 סחקל מס ע"ס )סרסואפשר
 י"6 ס" מספקל וכי 03)כותפסלים

 33' )פלסם סיס ממיקד, 3כ) ספסטמ6י

 )ך גומן 6גי )י )ך סיס ד0סע3וד 6'6וסגיס,
 ס6גי "סי)וק", ס) ענין לק דסוי 3'כתמגס,
 מטול ותמעך טחונ, מן עגמי 6תתק)ק
 6דס )סוס מסוע3ד 0)וס דמן כיוןמרסוס,
 013 ומוקד 0חונ, מן עגמו 6מ סירקס0)6

 )קמן )עי' )6 16 קנין גריך מחיה 006ס6)0
 ומסקך ממח)(, ו0רכ 3מוד"0 ע"6 ט"זנדף
 ניתגר ככ) קגין גריך מתגת ממורם ד0ו606'

 קעוק מדין ד0ו6 30' מ0)ך ונסיקנע1)ס,
 סננחג"6. ס) מ"ר ע"כ קגין גליך 6ין)כ6ור0

 נריך 6ין דמחי)0 כמ13 0סוסקיס 317והנה
 ט"ו נדף )קמן  סמוס' כמגו וכןקגין

 מדין ע6 סילוק מדין 0ו6 דמחי)0 גמעע"6,
 ד6י מ"ג, גלף 0מוס' דגלי מונן 6"כממגם,
 6ת )0 סגומן ו6ף נ0מחי)0, )קוס6ססר

 )0 גומן 6יגו סעוק, מיין ו0 06 6נ)משענוד,
 יכווין ונין עגתו, 6מ מסרק 6)6 זנל,סוס
 נמן ע6 כסף, 1מן נריך ד0כע) כיון כך,)קוס
 ו30ן.כ15ס



 הילוליםפריקם

 ווקס חייםמאיר
 ב'שיעור

 ברבית המקרשבענין
 סיקים קניי 6ער ע"נ ו' יף קיייסיןבממ'

 מקוס נסג6מ מקודסמ, תיגסנמקות
 דמי סיכי תנוס 0ג6מ ס6י וכו'מקולסמ
 60 כממסח 6ר3עס )0 ד6מר ד6זקפ60י)ימ6
 ופירס=י מ)ו0, סייגו ועוד 0ו6 מעדייתולנים
 סערממ )י0 קלי 61מ6י 0ו6, מעממהר3ימ
 מחוייכמ ככר סווז ס6ף מקוס סייגו ועודרנימ,

 ע"כ.ועומדם,

 ד6ם רס"י מדגלי מיטקיס "סג"יהעצמו"י
 יכודן 3מ)ו0 )קרס יכווין0יו

 לסור סקוס דס)6 צע"ג כלניס, 6פי)קדס
 סווו דמות) 073 )קלס, יכו) )0מ)ו0ממגו
 רנימ סייגו סגמ' קוסיימ מסרט דלס"ינחמיטי
 ד)יסג6 דמסתע לניס= 0ערממ 04 קרי"6מ6'
 יותר ,ס מ63ר ו0ריטכ"6 )יס, קמי3ע)מ6
 מקסי ק6 3ע)מ6 שיסגף סירוס וו"),כ6ריכומ
 ודקי 36) רנית, 0ערממ )יס קרי סיכיניס
  ומזר  לו מרעתו ככר 6ם גתורט כרכיםקפינו
 )ו0 ספרעס דרכים יגנעוח מקודסח כווקדסס
 6)6 )ו 0ס גמור וממון )גמרי קונסו)מ)וס
 מוני6יס דין 1כימ היחזירו, חונם עריוסיס
 6)6 )סחזיל חיינין נגיו 6ין מת ו6סתסגו,
 6)6 עוד 1)6 לכיסן, ככור מפגי ננסוייסנהר
 )16 כדממקן )16י0 מימקן )6 כחזרםד6פי)ו
 רפ"י כמו סכתכ סרי עכ"). כשסכון,רגז)
 )יחגס דחפור לע"ג כרכימ, )קדסדיכויין
 קנסו דננסו"ס 60מרוגיס )וכחנו)סמפוט.

 דס61 מספט, נמומן ו)6 גיו"י, לניחחשכות
 ממון(. דין 6% שיקורדין

 סכמנ ילומם רניגו נסס 0ני6 0ענמו"יאבל
 6100 סחמיסי כזוז )קדס לפסלד6י

 שיירי דודאי דגליו סענמו"י ותסלםרניח,
 י6ס 0כע) ס) רידו סחמיסי סוח מגיעכסכנל
 נמרור דסמקדס 04 ומיפוק מ)וס, סחג1 כן)6
 )ידו, כססגיע 6פה שיירי ע"כ מקורסת,ויגס
 ס6יגן תמון דין דמוי סכר דסו6 קנרמוומנשר
 מסמע 3דייגיס די0651 תס6 ר6י' וסניףסלו,
 יכו) שיגו ומסו"0 0רכימ, 6ת סת)ו0 קג0ס)6
 כו.)קדס

 )פרס יס ירוחם 0רניגו )פיולכאורה
 סו6 מע4ימ6 רכים 0גמ'קוסיימ

 כרכימ )קדס יכבש דלין ממקדסמ,61יג0
 קוסים לסכין נריכיס ס)ס"ו 6)6 ס)ו,דייגו
  שומי קולל )מס שלוס, סילו  וכוי נגת'מסגי
 וגסוס סמרור ניל גז) יסוי )סיטמו 607מ)ו0,
 1נ") וננוס, כ6ן 6ין 61"כ כ)), חוג כ6ןדלין

 ד6יגו י6מ") שמ"ג כמו 0י6, סגמ'דקוס"מ
 עכ"ס סחמיסי זוז חיכת סי6 וממתרנימ
 מקודסמ. 0י6 וימס סי6מ)ו0

 ע) רק עמ' קוסיימ דמסרסילהרימב"א
 יכפין רנימ מיין 6נ)סוסון,

 זוז ס6סס פרע )6 דלפי חזינן כו,)קדס



קסא הפרישבח

 06 13 )קדס יכו)ין נו גממי03 רק0חמיסי
 נ0ג0ומ 0גרע"6 סנין וכן נמ)ו0, )קדסיכו)ין
 כ6ן יס 0מ)וס )יו 63 )ה ד6סי' סו"ע,ע)
 ומסמע כן, מסמע )6 0מקג0 תדנרי 6נ)חו3,
 כרנימ, )קדס דיכו)ין 0ריטנ"6 ד6מר607
 0ף 16 סחמיסי 0ווז קיכ) כקככר דוק66יירי

 6פי5ו קיכג כס)6 6נ) נו, )קדס ויכו)ס)ו
 )מעס0 6נ) )ו, )ס)ס חחנמ 0י6 ממוןדמדין
 6יסול כ6ן דיס 0חמיסי 111 6ח )ס)ס )60קור
 ממג0, )ס1ני6 יכו) 6ין ככי"ד וכסמוכע0רנימ,
 6יגו סממעס  ונוויי )קדסס כסרוג0ו6סי'
 6ין )0 מח) 63 ד6פ" 0ג06 סוס )0 ד6ין'כו),
 קנו. ס6יסור מסוס מחיינמסי6

 קוסחמ )סרס יכ1)ין 0ג") 0מקג0 דנרירלפי
 יכו)ין ו6ין מע)ייח6 רכימ ו060גמ'

 0גיע ס)6 6יילי 0כ6 ד0צ6 מסוס נוס,)קדס
 סי )מ0 )ס"ו ונ"ע 0מתיסי, 0ווו)ידו

 ד)נו0 )י0, מקסי ק6 כע)מ6 דציסג06ריטנ"6
 )סרס יכע 60 רנימ, סערמת 6ומוקר6

 נדכריו ועיין מקודסמ, ס6יגס 0י6ססקוסי6
 כו0. ג6ריך 1)6 כזס, סמי'ת0

 ד)מ0 רס"י, ע) 11 קוסי6 מקס0 ג"כרהפנ"י
 )י0 קרי ד)מס סי6 סגמ' דקוסימפי'

 כיון נ1 )קדס יכע 6ין 0)6 לכימ,0ערממ
 )י0 ססיק6 ד)6 ומי' )1, )סצס ממויי3מד6יגס

 6וסן דיס גות6 60י דנכי מקתסמז6יג0
 0מחיצ0, כ0ג6מ מקרס0 6ם תמקדסמ,ססי6
 ל0 יס 6כל ככי"ד, )מונע0 יכו) ד6יגוו6ע"ג
 טווז ע) 1)דייג6 )גי"ד )י)ך נריכ6 ס6יג00ג06

 סנר דרס"י )ומר יכוצים דנריו וצפי0ממיסי,
 קינ) סכנר נרנימ דסמקרס ירוחסכ0רניגו
 6סי' ס)ו 0חמיסי 0ווז ד6ין מקתסמ,6יגס
 מפרס ד)6 יס6 כגוג ד0ף )ידו, סגיעכסננר
 ד)6 מסוס מקודסמ, 0י6 )מ0 סקוסי6רס"י
 0פג"י. וכמ"ס )י0,ססיק6

 ו0פג"י, כ0מקג0 כמ3 ג"כררקךקזך"4ל
 )קדס דיכו) כמכ ל6ד0ריענ"6

 כסחונ 6נ) סרכימ, קיכ) כסככר 6)6כרנימ
 נמ)ו0, )קלס סיכו)ין ג6מר 6ס רנימ ס)גריי6
 רס"י מסרס ך)6 601 כו, )קדס יכ1)6יגו

 ו6יגס מעציימ6 דרכימ 0גמ' קוסימו0ריענ"6
 רנימ 0ערממ ד0וי 6מר דהניי כיוןמקויסמ,
 סערממ ד0ף דנריו 1)סי סי0י'(, סינ0)מ6יז0
 כו"ע רכימ ד6כק כו, )קלס ייכוצ וד6ירנימ
 כס0מקסן 61פי 13, )קדס ויכ1) מונ דסוימודו
 יכו) 0ו6 6ין מע)יית6, רנית ו0 סס)6טען

 דכרי )פי ס0)6 מקודסמ, 0י6 צת0)0קסומ
 ט6מר כמ0 610 גודק לנימ, 0ערמת ד0ףהניי
 )מ0 0קס0 ס0גנקסן 6)6 מקתסמ,ס0י6
 מע)יימ6 לנים ו650 לכיח 0עלממ 0וינ6ממ
 וןו"ק.0ו6,

4. 



 הילוליםפריקסב
- - -

 מנרץיחיאז
 ג'שיעור

 בקידושין ריביתברין
 תיגס נתרוס ממקדם 36יי 6מר ו:( ,דףבגמ'

 ובסור מקודסמ, מקוס נסג6ממקודמת,
 מעלמת ס6י ריכימ סערממ מפגי כן)עסות
 6רנעס )ם ד6מר ד6וקפס 6י4מ6 ס"תרי3ימ
 סייגו ועוד סו6 מע4'מ6 רינימ ס6ינממש
 לרפ"י ע" וימה )ס ד6רווח גהכ6 )6מ)ו0,
 )ס קן ד)6 גמור ליכית 1)6 כ6"ד ד6רוומד"ס

 ע"כ. מיגס, סקי) מידי 1)6מילי

 דסרמנ"ס 3ס)וגת6 תסוייגו משעבפשמוה
 דרי3ית סנר דסרמ3"סוסר36"ד,

 מממיקם ריצית )ם 3קן דוקק סויד6וריימ6
 סתס)ומין 13מן ,ימה )ס נ6רוומ 36)סס)ו6ס

 ד6פ" ס3ר וסר6כ"ד ד16רית6, רירית סף)6
 קן גריך 6% סמסיומין כומן וימגין )סכ6רוומ

 ד6וריימ6, רי3ימ הוי ס)61ס מממי)מ)0
 לקמר כסרמג"ס דקור רס"י 0) מלסוגווגראס
 תוי 63 סס)ו06 מממי)מ מידי )0 קן ד)6דכיון
 י6וליית6.הכית

 דאוריתא הנית סוי ד)6 בע"ג קסםאבל
 סערממ רק 1)6 סף מיס6 דרנגןלינים

 לס"י קלמר מ6י סר6קוגיס הקטו ועודריכית,
 ,ס וע) 6סס, מק3) ס63 מיגס סקי) מידי1)6
 6ין דגוחן )מימר ד6יכ6 שקן ר"י סתוס'מ"
 נגמיגמ סג6ס )ס ים ו6סס מנותן נמס סג6ס)ו

 דנליס ונכמס נמווגותי' מיינ דנע)סגוסס
 עכ") גמורת ריכימ סוי )6 6סס )גנימב"ס

 רנית יסמס)ס 3עקוס לדוקך מסמעמקיסי6
 ריווח )1 גסים מסה"כ רשית סף מסיידנווו
 )6 סג6ס )6סס סיס כיון וסכה לניס 3כ))היגו

 רגיש.סוי

 )עגמו הדון קונס סו6 יסרי מיודקרימב"א
 ססמקנ) דנמקוס מסמעעכ"ג

 נמקום 6)6 רכים סוי )6 מפסיד גמיסרגית
 לכיס. סף מולויםסכורו

 מוכרחים 6גו והין )ווולס 6ססררלננאורה
 יס 6חד כ)) 6)6 דגח)קו)ומר

 רק וסמקכ) )מפקיד רק רריך דסגותןכרכית
 רדית, סף )6 ססניס מן 6מי וכממתר)סלוממ
 מסכ)) חקק 60י נקט סחט3"6ממע6
 כקגמי מק6"כ לכיח מץ מרורמ כקוססמקנ)
 ח)ק ס6י גקט ס,קן ר"י וסמוס'מסתיד,
 תגיח 0וי מספיד כונו כססגומן דזוק6מ0כ))
 6מד, כוונתן ונעורס מלוהמ כמגמימלב"כ

 גרו) דוחק כ) קודם קוקיות סחי קסס ,סוספי
 ממוגומ דיגי כקטר ד6טו כרכית סכ)) וס)ומר
 עגומן ספסר גנני )0נגק3) כסיס כל3ימכמקס
 גימם 06 קפינו ועוד רדית, סף )6 ריווחגמי

 6"כ גווג6 ס6י נר רכים לחיגו 610ד6ממ

 רדית 0וי דסתס נתמרס מ6רנע סג6מ6י
 סמקנ) סהענ"6 5סי גמי סתם ס65מע4ימ6

 גמי מגוחן סוקן ר"י תוס' %סי מפסעגמי
מרוויח.



קסג הפרישבח
%

 ססקס0 סרק3"6 דגרי נ0קדס )נ6יונראה
 מקוגל נמס רנימ 0וי )6 מסתסגי

 0וי )6 04 קני )6 ממס דגוסס כיון ומי'גוסס
 כי 6נ) לכיח הערתם תסוס סקטור 6)6כנית
 רנימ ס) דער 0סו6 ונדמי נחמסה 6לכעקנן
 כמון )י0 דסף מעקיו, רנימ 0וי )0 סקי)ק6

 דינר 6100 גדתי פרוטם סוס סחוסדפקי)
 כליגל, 6י0ו 6חסניס דס6 610 תעויףונרנימ
 6)6 דדוי כיון סי' עכ") 0ר6כ"ד מירוןכס

 רכים. סף )6 ממיה הגוף קנין 1)6*יסור

 מרוצח סוף כ) טוף 0נג0 נויךלכאורה
 נין מיגע גסק6 מ6י 6"כ0נע)

 סרסכ"6 דברי כהסכר וגריך גוסה, )קגיןליסור
 סיס דסייגו דכריס מיני סני נין )חקק יםדסגס
 ותתיקר ה)כמייס וכרים וים גוסליסדכריס
 יס מקנ) וסמרור גזמן סטווי גופגייסכדוריס
 פפסי כן גס מס ריס אפי' רכימ ס)מגיפות
 סגופגי נונא לס"ס )ה)ו0 סכר 16)כננ)וה
 מפסד 6יכ6 )0ת)ו0 0)ו0 שיד מעוכרהזם
 תתץ, לכיס יס ותמי63 )סמ)וס וסכר))ו0

 ס)כ0 סגמנ6 בסי' 0)כמייס נדנריסמסה"כ
 6ססר 6י 03)ו0 כמפקד )מ)ו0 סכרמגורס
 סכו% ע) )0סמכ) 5ליכיס ד6ו רנימ)0קל6
 הוי )6 ככר ס0יסוך סי1נ6 ס)כומ יס ו6סניחד
 קנס )6 לגוסס כיון 6סה כקונס ומתיהרכימ,
 תון 0תס )טונתו )1 חייכם ס0י6 0)כומ6)6
 רכימ )יכ6 )מפקד סבכות גמי 6יכ6 סגידמנד
 רכימ. סו6 סוס סירבלו תידי ד4כ6כיון

 טוקן ל"י דסחוק' זכווגמן )ומר גר06רבייה
 גתי ד6יכ6 דכיון כג") *יגוו0ריטנ"6

 נדנרי הנפלגו כמו כוונכן 6)6 ססקד 16ריווח
 נ0)כומ 6)6 נמגי*ומ 0וי ד)6 ס0יום0לסכ"6

 ה)כומ מנ6ריס 0ס בננעם מקנ)הנע)
 0סקד )נע) גמי ד6יכ6 יסייגו )מיפןסיו65יס
 בע"ג )עגתו בדון דקו)0 )סליט3"6 סגי,ת5ד

 הקן ר=י )המום' )מי ו0מ 006,דמקנ)
 )נעך סגומגת גוף מספיי סס6ס0מלע"ג
 נמזוגותיס חייג מנעמס סגי נוגד סכר6ינ6
 6חי. נקג0 עו)0 סכ) 6"כ 0)כומ, 6)6ואינס

 עמירון נין 0חעוק מ6י ממיסנ ,0ולפי
 דיקן )מירון כס' י' ד6וקפ0נגמ'

 6"כ פלוטה )ו חמנמ דסתס ויתבל )ה67לזזח
 ס)כס 6)6 0וי )6 טסלוט0 נמקוסממקדסמ

 נתקוס ממקיסמ ססי6 כיון גמי גוסני6)6
 0)ו0 מיד לעוכר כפרוטם 0וי מתען0פרוט0,

 רכימ ד60י 0גמ' תקסם וספיר 0מ)ו0,)יד
 )ס ד6רווח 0גמ' נחי נוס6"כ 610מע)ייח6
 מחיר מידי )0 קן ס)6 נ16פן מנוכרויתג6

 נמקוס גחסנמ גוסס 6ין 6"כ ממן)ס6רכמ
 0מ מסוס ס)כומ 6)6 0וי )6 ממיהכסף

 ממס. לכימ ו)6 רכימ סערמממיקרי

 )ם קן "ד)6 לס"י )מון מסיר ממייסנועפ"ז
 נ0תסך תיגם" סקע מעי 1)6מזי

 לכיס הוי ד)6 טעת6 ))ו מנסר דלפ"י6חד
 קבעו ד)6 פ" מעי= )0 קן "1)6 סו6י)ממס
 וממעם 0)611ה זמן )60רכח סממירממחמס
 0ו6י) סי מיגל" סקי) תידי "ו)6 גחסכססיר
 סף 1)6 ט)כומ ד0ייגו ויסור 6)6 הגוףד4כ6

 נלוית. %)) )6 ס63רע כתו כתף נתקוסגמי

 ד"ס סמום' דכרי )נ"ל %ך ו0רנ:ו5רך
 מעמידו ססמוס' וימגגו, 03ולרווח

 סקי) מידי "1)6 רפ"י ססי' מס ע)קוסחמם
 סף )6 ק0515 דרנימ ספי וחס כמסוגושיגס"



 הילוליםפריקסד

 1)6 עכ") כקוס )6יס גומגם ס6סס סייןכיון
 סנפי מידי" )ס קן "ד)6 רס"י ספ" מסע)

 רס"י כווגמ סירסנו דסלי מסיר מחנ6רדנריגו
 סקדמס מעין רק סו6 מידי" )ס קן"ד)6
 ויו"ק. מינם סק) מידי ס)6 סטעס)עיקר

 גר6ס 3דכריו גיייק 6ס סמיס' נק1סייתוהנה
 סמפרסיס כ) לסקסו כמו סקסוס)6

 דסכיגו מסוס טופס כגתיגמ לניח כ6ןסיס
 לק )1 סקגו לגוסס סר6סוגיס ס)כתירונס
 ממו"ס כג") לניח מיקרי )6 קיפול)קנין
 ע"י ר3ימ ק) מגיסות כ6ן ים דסריסקסו

 תיסוגו, 6)1 3קידוסין ככיסו ממרוויחספרוט0
 גתן 1)6 כקייוסין סרוטס וס )ס )ומן מס"כיון
 וסף ממס פלוטס )1 נמגס כלעו סר כ)וס05
 סמייטנ יסוסע נסני ועין עכ"), גמוררכים
 גמור ר3ימ חסת ד)6 נוס גס רפ"יסיטת
 16 דמו נכ) )סמקדס רגונס סכי כ)16ו6ססר

 וס ע"י רגית סוי ד63 פי' עכ"), סטרכקידומי
 ונימס 16 נסטר )קרס סנרירס דכידומסוס
 סקידוסין ע"י פרוטס ססרווימ מיקרי )66"כ
.1(6

 כ) סוף דסרי תירו15 ע) 03עיר יסולכאורה
 סגי כ6ן סגעסיח קידוסיןסיף

 סוס )3ע) עומס כ)) נדרך חס כסףקידומי
 )1 סיע)ס כמי 6)1 סקידוסין קינ) וכקןסרוטס
 ויכותמו סייס כזפ )גו מס 61"כ סרוטססוס

 ייס נ") ונע"כ כיסס, 16 סטר ע"י)קדסס
 ע) 6גפק גמרי סג") נידון ע))ססמכ)
 כסף קידוסי דסינו כ6ן" סגעסימ"סמני6ומ

 מסיס "מס ע) סגסתכ) 16 ריווח, כ6ן יס61"כ
 ני6ס, 16 סטר קידוסי דסייגו עוס0"ס6דס
 ר3ימ. סיחסכ ירוויח סס6דס מקף )6ו)ס"ו

 תנוי סג") ססחנ)י1ת ע) י)סנריעוהנראה
 סרמ3"ם ס) רחומיו ס)נמח)וקתן

 ולוה מלוה מהלכות ו' )בפרק דסרמ3"סוסר36"ד

 6מ ססמ)וס רכותי סורו )סוגו 011 ג'(הלכה
 ס)ו0 )ו וסנור חוכו מ3ע ומן 1)6חרתכירו
 6נק וס סרי חוכך )ך ס6חויר עד כחגרידור
 )6 קג6מר ס)ו06 נקעת ק5ן ס)6 )פירכית
 ר6סי מיי סר36"ד וכמם עכ=) כגסך )ומחן
 ונירווח מפרעון זמן מגיע ס06 סורו ימס)6
 ממן כמעת דירס ססו6 מטוס וימגיס)ס

 פי' בל"ל יוכיחו  וסירוסין דמיוממעות
  גריך פיס דיוריקזי ר3יח סיסי' בכדירכסלזו
 מגיע 06 ד6פ" 16 0)ו6ס נסתמהקנזס
 רכית מיקרי ג"כ ס)ו6ס ומן נומנעמריווח

ד6וריית6.

 6מ5ע ס) ריווח 0וי דשן גיז1ןולמאורה
 ד6וריימ6 לזית סוי 06ס)וו6ס

 ס)6 60וסמס מכ) )סקסיד דוריך )ומרסיין
 ע"י דסרי )סקסות סייך וממיקם רכימ סמןיסי'

 מסה"כ רכית כ6ן יס כ6ן" סנטסית"סמני6ומ
 ססיס "מס )ומר 6ססר דרנגן לכנם רק סוי06

 רצית. כ6ן 6ין עומס"ס6דס

 נחקקו ומא' זרס"י )סרס נר6סומכמילא
 )מדו ססמוס' סג")3מח)וקמ

 ספיר ממו"ס ד16ריית6 מכיח סוי יידןפרנימ
 0סג"י סמי ולע"ס שקם כ6ן ריססקסו
 כיון נני6ס, 16 כסטר )נקיס סיסיס6יס

 ע) ג"כ )סקסיד פריך סו6,סמד*וריימ6
 רנימ ד6יכ6 פקסו ממו"ס סנעסימסמגי6ומ
 סר כסיגנון ד0רכימ )ומד רס"י מסד"ככ6ן,
 וכמו סמוס' קוס*ת )1 קבס )6 6"כדרנגן
 ודו"ק. ססג"יסמי



קסה כופרישבח

 נדללי סוסם כווג0 ג)"ס ס" סג")וע"פ
 סק) תידי ת6 תידי )0 קן "ד65רס"י

 דכווגמ וסריגו, תריס סני6רגו כמו 1)6מיג0"

 זימג6 )0 ד6רווח סגמ' דנמירן )נ6ררס"י
 ים )כקורס דסרי רגימ 0) וליח 5ד סוס4כ6
 סלוטס ממרוויח 013 6( חסרוגומ סמיכ6ן
 עלס סתק3) נוס 3( התוסג, 0סק0ו וכמונכיסו
 דנריס סגי 635ר רס"י 63 156 ע)גוסס,
 פוי ופיטמו מייי" )ס קן "ד)6 6(גפריים,
 ספג"י כחי 6ס") 61"כ דרוגן ר3ימ צויד6"כ
 נ( נמקו, 0פרוטס ת5ד רנימ )יכ6 6"ככדג"),
 0ר6סוגיס ס63רו וכתו תיגס", סק5 מידי"1)6

 קנזס מיקרי )6 ליסור קנין לק סכוימגוסס
 ר3ימ.ס)

 מ0סו"6 סגמ' מי ס"ס לסיר ממייסרולפיז
 סטקסיגו וכמו 3חמס0 6ל3עד6וקס0

 סרס"י וכמו מ613ר סג") וע"ס דנליגולריס
 6י*ע6 נד"ס 0גת' 50 1003"6 3)10ג1דחק

 עכ") 3חמס0 6ר3ע "מעיקרך"י6וקס0,

 ר3ימ תוי ס50ו6ס נתמרס 1ק155 ד0ו6י5כווגמו
 ר3ימ 4כ6 גופם מ5ד 06"ג 61"כד6ורייס6

 "ר3ימ כ6ן יס לכיסו פרוטם ריוומ מ5ד536
 חו"ק.תע)יימ6"

ש זל44ה  
 .י, ;,,,,:,,,,.;::,:,,,;,,,,.1,:;,:;,,:;ן,:,,,,;,י:,,,;,,ן,:;,:ך,,,,;,,1,ן,,ייי,.,,י,,,;,,,.י ,,,; . , ,, ,)::,, ;,, :,,;.,,;,,, , ; .,,,

 הוא אדם שעשה שענירה הספר(, מדפי כ'ח )דף תנץ משנת ולזבה לשבת בדרשה "ששנרבטטה

 חובותינו שטרי כל הרבים ברחם'ך מחוק שיסדו וכמ. ע4ו חוב שטר מהקב"ה יש וכאילו להקב"החיש

 שתרק באריכות אמור ש ב~והר ואיתא החוב, את מוחל הקב"ה תשובהוע-י
 סופריי

 מלבא קמי קיימין
 מזה לס ויצא וכו', לסנטירא איתמסר הא לאו ואי יאית וכחת ע14 דיליף מאן אית אי וכו' דדינאבשעתא

 בפלוגתא תליא אח"כ תשובה מהני אם וא-כ לסנטירא, נותנם הוא עלנו להקב"ה ש"ט השט.חשאלו

 דמחול שהל ובאמת ע"א(, מ-ח דף נקידרטין מחול אינו או מחול ומחל וחור לחבירו שט"ח המוכרלגבי
 אצל ולפ"ו פרוע, אם 4 איסתפקא לנמר המוכר שיכול באשר טעמא חד מבואר ט"ו סי' חחמ בב-יאבל

 לפיכך בר-ה, לסנטירא נמסר כבר אם ביוה"כ מחילה ל"ש כבודו כסא לפני וספק שכחה שאיןהקב"ה

תוקעיי
 עיהש. את"ד בעשי"ת לשוב יכול וממילא יוה"כ עד המשפט לדחות בר-ה בשופר

 טעטא היינו דאמרי רבוותא למקצת וחנינא הנותב פרק הרחף בשם שם בבא הדברים.מקור
 לי פש ולא בחושבני עיינית למיסר דיכול משום יורש בין הוא בין למוחלו ריכול לחבירו שט"חדמוכר
 יאמר אך בזה ונסתבכתי באורך, עי"ש וכו' מריע לא אי פריע אי למילתא אסתפקא א"נ מידי ולאגביה
 ואולי שנפרע, שט"ח במכירת דמים שקיבל הוא וגולנא מידי ליה ובן לא דא'כ וכו' בחושבניעיינית
 דבמתנה אלא א"נ בהך רצה ומה הוא יתר שפת דלכאורה וט' מילתא 4 אסתפקא א"נ הוסיףדמשחה
 שאינו ע"כ השט"ח כשמכר משא-כ מירי ולא גביה 4 פש ולא בחוטבת שינית בבירור לזמר ינולששר
 היטב. ודו.ק מספק אלאאומר

 %'ז( עמ' ח"ב האיתנים ירח חיים)שפע

4. . 



 הילוליםפריקמו

 וויעדערשרמה
 ג'שיעור

 להחזיר ע"מ רמתנהבסוגיא

 ע"מ מגס )ן סי 637 6מר ע"נ ז' זףבגמ'
 אינס כבסס קנס, )6 כניכר 4סחחוילסו

 נתלומס סיוי, נט 6ין סנן נסייוןמקוזזת,
 6י ממג"פ סגמ' ופציך וכו', גתיגס ידיע6
 6מ6י תמגס סמם )6 ואחויר ע"מ דממנסענר

 מתגם סתר סנר אי גמיגס, ידי ע6נתרותס
 סריך ועוד ע6, ו)6 קגס )6 סגי נכ)6מ*י
 סכי 6מר דנסי' מתגם דסמס 637 סנרלע"כ
 4 סמחוירסו ע"מ ז0 6מרוג )ן סי מוכסנמס'
 מיסת קתגי ע6, )6 )16 ופס י65 וסחוירוגטנו
 ע"מ מחגם דסוי 61ע"ג ע6 מחוירול6ס

 קגס דככו)סו סגמ' ומסגי ממגם, סמס)סחויל
 גקגימ 6סס וטין כחליפין דמיחוי מוססמון

נח)יפין.

 60 י65 )6 סחוירו כסה 6ת6י סמ1ס'והקשו
 נט) תגסי גן ו6ס כסף תשי סוי)6
 סרו5ס 16מדג6 דים זסיכ* ות" קים,וכמעמס
 ילל  ולגון כסו) תתי גריך 6ין )1שיחזירו
 כו )65מ 6)6 ס*מרוג )ו  לפן סלירפוכפ
 )כ) 3ס6תרוג קריך סו6 דע"כ *ח"כ,ו)סמזירו
 תהי עמס )6 מפעו וממו"ס נו, )65תצמג
 י65. )6 סחזילו )6 06כסו)

  סייך )6 דסתוק' דסיומדג6 ס*חרוגיסיכתבו
 סנן מפדיון לפלץ  פנל  ליפרוגרלי

  סר51ס  6ומיג6 דים )ומר יכו) שיגו)6,
 סכן וסויון מכר דנכ)  *מ"כ, כפפות לופיפוור

 5פ5י  קסס )כקורס ו)ס'=1 חווליס, סמעות6ין
 ופדיון תכר ע) סגמ' נמחי)מ  סמום'  סיפו)6
  גריך סיגר  פירי קיים וססייון סיכר ייסקסנן

  לפול סניי  פפי  פ%  מסוס סמעוח,)מחויר
 מב") קייס, וסמעסס נט) סתג6יוממ'63

 דנמסקגת ססו"6 ע) )סקסומ 157 )6דסחום'
 מסיק דסגמ' קסס 6נ) קגס, נכ31סוסגמ'
 חמסין, כמו  רפוי פפומ  פיודספ ויגסד6סס
 סף ד)6 וניון וס ע) סמוס' סקסו )616מ6י

 וקין קייס  ומעמס נע) חגרי 6"כ כסבמגוי
 הגט עמס סמעומ )סחיר וריכסס6סס
היורסן.

 1סריט3"6 סר*"ס נין סמח)וקח יועוהנה
  דסר6"ט 5דק, כסן 6כיגדול)רכינו
 )סמויל ע"מ ממגס נמן ד6ס קונריסוסריטנ"6

 מחסן )סמויר כמרולס 6וי יום ס)וסיס)6חר
 עוד )עסומ סר*סון סלע) גריך טר6סון)כעליו
  סוכר יליגרור ורתעו 3ו,  לולוס 714 כדיקנין
 ו)זכומ לחוור כדי 6חר קמן )עסומ גריךדלין
 )6חו  גריסין ~ע4ו סחפן חוור מקויו 6)136

  יוס.פסלויימ

 1סריע3"6 דסל6"ס סו6 סמח)וקמרביארר
 מחגם )סמ,יר ע"מ שתגספולריס

 6)6 ומן )סרק ממגס רק ו6יגו סי6,גמורם
 06 6)6 סחסן )1 גמן ד)6 עמו מגפיססוסיף
 סממן כסממויר )סיכך זמן, פרק )*חריחזירסו



קסז הפרישבח

 סונר 6כיגדור לכיגו 6כ) 6מר, קנין5ריך
 ומן יפרק לק ממגס היגס )מחויר ע"מדמתג0
 ורכן סגו 0וי )6 )סמוירו ספליך שמןוכסתגיע

 )לעניו חוור דמ6)יו 6חר קנין גריך6ין
 0ממג0. ומן סוף מגיע סכור כיוןסר6סתיס

 ד)סיטמ )דיגה נפק"מ יע6 מח)1ק1חסוע"פ
 )0חזיל ע"ת וממגע ו0ריט3"06ר6"ס

 גליך 6"כ תנקי ס0וסיף 6)6 סו6 גננור0ונמגר
 גריך 6ין כסף מנקי עס0 )6 ו6ס כפו)תגלי
 )פי 6כ) קיים, ולמעמס לט) דסתג6י)ומויל
 0וי )סחיר ע"מ וממגי 6ניגדור רניגוסיטת
 כפו), תגלי סריך 6ין 6"כ ותן )סרק רקונתגנז
 06 ו0ריט3"6 0ר6"ק ד)סיטמ גפק"מועוד
 סממג0 3ע) יוס ס)וסיס )6חר סחפן החויר)6

 סיטם )סי 6נ) 0מג6י, קייס ד)6 מסוס)ממרע
 ומן )פרק ממגה 6)6 סוי ד)6 36יגיורר3יגו
 ס)וסיס )6חר מחסן 6ח החויר כס)6 גס כן06
 ת0נ6 מכפן רק )מסרע סממגס נט) )6יוס
 גגנ.פוי

 סקסו )מס 0יט3 יונן סגמ63ר מסדלפי
 תכר ע) ת6 6מרוג ע) רקסמום'

 רכינו כסיטם 6תי6 ד0גמ' )ומר ד6פסרופדיון,
 רס תנגס  סף לססויר ע"ת  דתתגס6כיגדזר

לפרי
 6ססר 6י 61"כ מגלי, גריך  ולין  ותן
 תגלי עס0 )6 6מ6י ומדיון ינכר ע))סקסות
 )פרק קגין 6)6 סיגו )תחויר ע"מ ימתגסכסו)
 ספיר 6מרוג ע) מס6"כ כ)), חג6י 61"5גננן
 מחויר )6 06 0מס 6מריגן דס6 סתוס',סקסו
 6ניגדור רניגו סיטמ )סי 0)6 הכקורס ינ6)6
 )6 ד6ס )עי) ו3י6רגו זמן )סרק רק קגיןסוי

 ע5ס 36) וכסכך נוכלן גג3 6)6 סוי )6סחוירו
 61"כ מגסי סף ברק )מפרע גמנט) )6סמתג0

 מיילי ע"כ 6)6 תחוירו, כסו י65 )6)מס
 פקסו מסיר )כן כפירוס, מגלי סעססנקופן
 סף )6 60 ע6 )6 תחוירו כסו )מססמום'

 כסך.מגלי

 עפ"י 0גמ' סוגיומ גנון ע) ש"י 3שאכן
 נקגוס"ח 16)ס 36יגיזל, רגיגוסיעת

 סיטמ )סי גס סתוס' דברי 6מ )מלסמנסס
 מס )63ר קליך 1)כ6ור0 ו0ריט3"0,6ר6"ס
 סיטמו )פי דאי) )ומר וגראס כן, )סרסרוחקו
 )ג6ר מי)ו6יס 36גי כחסרו כתונס )ו סו66סר
 י65 )6 )16 ו6ס ד"ס )קמן סתוס' דכרי6ת

 דממגס וסריענ"6 כסר6"ס סנרי מא'דע"כ
 ננקייס )6 ו6ס מג6י ע) מתגם סף )החוירע"מ
 כרנ')1 ס3ר ד6י כמפרע המחגם נט)המגלי
 מלגס 0וי )6 )מחויר ע"מ דממגסושיגדור
 יבד"ה 0מוס' קומיות קסם )6 זמן )סלק6)6
 )ס"א קונס מס' מ0גמ' עונדם ססני6הנ"ל(

 ישוסע )ר' לתלומו גסן גמ)י6) דרכןע"ב(
 סמ0 ומדייק 3ו )65מ כדי )סמ,יר ע"מושמגס
 ממגם, סף )סח,יל ע"מ לממגס וותעו3י6
 מחזיר )6 60 יסוסע ר' יג6 6ננ6יוטקסס
 כ)) ממזירו 63 ססו6 גס ומס לח"כ60תרוג
 קסס )6 עכ16ר0 תחזירו, עקינ6 ר'6)6
 סוי סי  ישוסע ל' ינ6 ד0"ין סחוטיקוקית
 סף ו0 ותן פרק וכסעור ומן )סלק לקתתלס
 חוכתו, ידי יג6 ולקי 36) כגגי דמוי דגמיכגגי,
 וסריטנ"6 0ר6"ס כמיטת חנלי מוס' ע"כ6)6

 61"כ 0ו6 מגלי ע) ממגם )תחויר ע"מדמתג0
 כיון ישוסע, ר ע6 )מ0 0מוס' סקסוססיר
 עקינ6 )ר' גמגו 6)6 סינ6 )6חר 0ח,ירוי)6
 )מסרע כממגש ונע) 0מג6י קיים )66"כ

 ספיר מונן עסי"ו מונמו, ידי י65 )6וממעל
 סמום' דגרי 6מ )פרס ק5וס"ח 3ע) דחק6מ6י



- ----- --- הילוליםפריקמח
 )ססוומ כדי וסליטנ"6 סר6"ק נסיטמדמעי)
 סדי3וריס. נפג' וניעמס6מ

 0ר6"ס כסיטם 0מוס' ד3ף )ייסנובכדי
 ד6פי)1 סק015"מ ממרסוסריט3,י6

 סמג6י קייס )6 ס6ס לע"פ כפץ, סוייגונמג6י
 סמג6י )קיים מיונ ים מ"מ סמעסס, גמנט5)6

 ו)פי"ו מסמור, מסמיך מו65 סג6מרמסוס
 סנן ומזיון מכר ע5 0מוס' פקסו ס)6 מסנווכן

 כפ) )6 06י' סגי דכ) למרום ע) 6)6וקיווקין

 תו63 מסוס עומס )קייס 5ריך מ"תסמלתי
 וסוי למ"כ מממון )סמויר ויוריך מסמורססמיך
 36) 3מ)יסין, גקגיח 6סס וקין חליפיןכמו

 מסיר ע6 )6 כמגילו )6 ד6ס ז6מריגן63מרוג
 60 י65 )6 מחוירו )6 06 6מ6י סמוס'פקסו
 סחג6י )קייס דוריך ולסיקו כסו) מגלי סוי)6

 ס6מרוג, גטי)מ 50 0מעסס הכע) יכו) )6ת"מ
 )6 ד6ס וסונר סק5וס"מ כ) מורקו0גמי3ומ

 6"כ סמג6י, )קייס מיוד סוס )ו 6ין 0מג6יכפ)
 סגי מכ5 0מוס' סקסו ס65 ומס 5")ע"כ
 וכמו 6כיגזור ריעו כסיטם דס3רימסוס

 )עי).סכי6רגו

 סונמגו סוי ד5נ6יס 3"1י גחך אנמיאולם
  כסיטך זסנלי ז)50ן נסזינזרנוסמום'

 וכמו 6ניגדור כרניגו 1)6 ו0ליטנ"06ל6"ס
 ספיר דסמוק' קמרן וגראס סם, ס6כג"מסניגור
 קוסים דנ6ממ 36יגדול לדיגו כסיטמ6תי6
 ת6י ד0" ע6 )ת0 ידומע רכי ע) סיגורתוע,
 נממגס ס6מרוג גמ5י6) רנן )1 סגמן ניוןיע
 גמ3ט) )6 ס6מלוג )1 סמויר )6 ו6סי' 3ו,)63מ
 0ו6 מגסי 165 )סטיר כ"מ דממגסכממגת
 610 0מוס' מסקסו ומס ומן, )סרק מבגס6)6
 גליך סיס ככר 60 יג6 6יך עקי63 ר' ע)רק

 6)6 גמגו ס)6 גמליך) קרנן ס6מרוג)סמויר
 וזו"ק. עקיכ6, פר' ו)6 3ו )65מ יסוסכ)ר'

.* . 
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 קרבה לא כאן אין אבל לעקב, עשו אח והלא יעקב, את להרוג שבקש עשו אצי היהכך
 את ואהרגה אבי אבל ימי יקרבו לאמר היה אביו מקלל אב כבוד מקטם שהיה (ה עשו אחוה,ולא
 וכפר בעיקר שכפר רשע אותו והאם וברכתו, בכורת. את שלקח לפי למה, ~את וכל אחקיעקב

 בי(ה מגצםן כאשר לבכורה ,קוק היה צורך ~לאי(ה הקן, אבין בברכות היה מאמק המתיםבתורית
 אהלים יושב תם אחש יעקב אל בהביטו רתע אותו אלא קרבנות, להקריב הוא חסר וכלוםאותה,
 בכדי ולא לכך, אמתלאות, מיני כל מחשש והוא להרגו אם כי מאומה עליו לו ואין בו בוערתחמתו
 נכרי, היה שלא עליו מוכיחה הענה ששנאתו לפי היה, מומר ישראל שעשו יח.( )קידושיןאחו-ל
 ועברתו אפו לעד תטרוף רחמיו ושחת אחי. בחרב רדפו על א'( נעמוס הנביא ע14 העידוכבר
 הגויים. בכל כמותו רוצח אין לשמד נתפס כשהוא וישראל נצוג,שמרה

 שופטים( פ' חורטריי וירושלים יהודה)מנחת
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קסט הפרישבח

 ניימאן דודמרדכי
 ב'שיעור

 בהנאה המקהשבענין

 סירך רנ6 6מר ע"3, 1' דף קיי1סיןבנמ'
 קנס )6 נחכר )י סתחוירסו ע"מתגס

 מהל' )בפ"ה וסרמ3"ס וגו' תקתסת 6עס0063

 6מ 0יי )006 ס16מר 1,"ג כת3 הכ"ד(אישות
 היגס 3י סממוילסו ע"מ וס נדיגר )ימקודסמ
 גסגימ )6 סרי )ו מחוירתו ו6ס וכו'מקודסמ

 כ6ן סומק עכ"ס עכ"), כנוס. )יד0 סגיע1)6
 נסעם מגוס 0ג6ס )קכ) גריך סס6סססרמ3"ס
 דף גיטין זנתק' )סיטמו, וסרמנ"ססקידוסין,

 ממ)1קמ ים ע"6, ג' יף ונכמונומ ע"6)"ג
 לחרי 0גע ניט) 06 ק3ר דרני ורשכ"ג רכינין

 סנר ולסנ"ג סנט, נט) ספח ע"י שגטס0)ח
 כ) ו6ס רס3"ג ע) סגמ' וסקסס 3ט),ד6יגס
 נוי יפס הי"ד כח מס מסום כע) ר6עססקי3ס
 תם ותסוס גיטך נט) דתי6וריימ6 חייי6יכ6
 ומתלן )ע)מ6, 6יס 6סת סריגן ימס ני"דכח
 דרנגן 6דעמ6 דמקדס דכ) 5ין סגמ'סם

 מעיס, )קידוסין רננן ו6פקעיגסומקדם,
 וכו'. 3ני6ס דקדיס מינח סגמ'וסקסס

 כמיג )6 כסף דקידוסי מרנומי1 יס"יוהביא
 מסדם קימח קיחס גמריגן 6)36סדי6

 יגס פירוסס ע) רס"י וסקסס וכו',עסרון
 וקומר )ס)פ) יכווין ו63ממ דרנגן 1)6ד6וריימ6

 קייוסין )סרס יכו) מנוע) נטנו ד6מר)ל3י
 ממם דוס )ומר יכו) רס"י ס) סל3ומיוכמו
 יכף )6 וס ומסוס מו"ס, ונס ד16ריית6,כתו
 ועוד סקידוסין, 6מ )עקור יפ0 ני"ז כחמס

 3כ)) נריך )6 וררי גמרן סז0 דסס0טטעם
 נ0)' סוסק וסרמ3"ס דרס"י סז0)סטעס

 6חר ספיח סס)מ 16 וו"), ט"ז ס)'גילוסין
 )06מי סס)חמי גט )לסריס ס6מר 16)כטפו,
 61י כרני וסלק ע"כ, נט), וס סרי 610נט)
 רה"י ס) כמרנותיו גס 71116 דסרמ3"סגימל
 עסרון, מסדס קימס קימם ד6))ליגן כמיכסם
 ו6ס0 ד"ס ע"6 ג' דף נקידוסין סמוס'וידוע
 דגתליגן מסוס סו") 6)6 כמרו 63"ווכו',
 כסף 3י0 דכתיב עפרון ונסדר קיחסקיחס
 עוד הס וכו', כסף מיקף )6 תסו"סוכסחומ
 גס סרמ3"ס פוסק עכ"פ )קמן. ועייןר6יס
 נקידוסין. גמורם 0ג06 60סס סנריןכ6ן

 סנריגון 0רת3"ס פוקק 6"רובמקום
 מ"ז )דף נקידוסין ד3גת')יסגומ,

 לס בסי' 16 נסט"ח )י סמקד0י 6ימ6ע"ב(
 6יג0 6ומריס חכמים וכו' 6חליס נידמ)ו0

 י"ג 0מ 6י0ומ מסז' נס"ס וסרמ3"סתקודסמ
 6יג0 וכו' 6פי נמ)וס ממקרס ח"גנתנ

 סוס כ6ן וסין דגר סוס כ6ן ולין וכו'מקודסמ
 ע"ו סמ0רס"6 וסקנס 3ו, )י0גומ קייםדגל
 כדף )קתן 0ס דסגמ' ע"נ, ט"ו דף כ"מכמק'
 נר3 סמג6יס ממ)וקמ סגמ' )נוקיס ע"6מ"ח
 סס, עיין ס)סמן מענוד נעגין רנ 6מרסוגף

 וכן מ"ג פכ"ג וממגע וכ" כ0)' מסקו0רמכ"ס
 ס6ס סמסרס"6 וסקנס קגס, וכו'ס6ומר
 סותמן נתעתד סג") סתח)וקמ תוקיססגמ'



 הילוליםפריקע

 6יגס ומקוס 3סמקדס סרמנ"ס יפסוק6ין
 וגס קנס, סותמן נמעמז וניןמקורסם
 ספק )מס סנפו), כלרך סג6מר קסס,)דרכינו
 גסגימ ד6יגס מקודסמ ד6יגס ומסוססרמג"ס

 3מקדס מיירי יסגמ' ס)סמן ממעמד כןו6ס
 ט)6 ומקודסמ קונס קמט ס)סמן ממעמד6סס
 כקוס. גסגימייגס

 סמקגס סכס3 מס גנים 11 קוסים )מקוכרי
 סנגקדס 36יי ד6מר ע"ג 1' יףכס"ק

 דקימכ ו,") כמג ורפ"י מקודסמ תיגסומקוס
 נסעם מידי דיסינ י)סיגן עסרון מסרסקיחס

 וסקסם וכו',  ניפלי )סו65ס וינכוססקידועין
 06 סרק חרסיי מסמע ד)כ6ורסטמקגס

 מתודים ייגס  כפרון  מהדס קידושיןגמליגן
  6ין סגם מומאס  אירוסין גילף 06 6נ)נבלוס
 וממון ומקוס, מקרסם סו6 נ6ממכסף

 ג' נכף דמוס' מסוס גמי סכי ר6יןהמקנס

 דגי)ף ק"י סיני 61"מ וגו' ותוסס ד"סע"6
 )6 ונו' 3חמפין 6סס סמקגס עפרוןמסדס
 מוק' ומחון נונניס, כעונד מלפיןמתיגו

 )מס ים 63ממ דח)יסין סי ממ)יסין )3רדסיגו
 סע3וד 6ין ו3גכרי מד6, 6)6 )סס 6ין מזםומון

 כמו 3יסר6) לק ד6וריימ6 דסע3וד6קלקעוח
 יכו) )6 כן ו6ס 3"נ, מס' נסוף סלסכ"ססכמנ
 קייוסין )מדין 06 ועכסיו ומקוס, )קגומנכרי
 3מ13ס )קזס יכווין )6 עסרון מסדסמנכרי
 ס" נ6ממ וכו'  סנמ מזיג6ס )מדין סיוז6ס
 ע) גס מי סף ונס 3מ)1ט, )קיםיכעס

 סרמנ"ס מ"רי קרסמן דנמעמדסרמ3"ס
 נדף וסמרתן כקנין, רק כקייוסין 1)6ניסרת)

 סנר ס)סמן ד3מעמד סדוגמ6 סס3י6מ"י
 ו5"ע. כסף, 6ין מגס מוי65ס קידוסיןד)מידין

4. . 
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 בניו ונשתעבדו אביע אברהם נענש טה ספני אלע,ר ר' אמר אבהו ר' אמר ע"א, ע"בבנדרים
 מפני אמר יוחנן ר' וכו' חניכיו את וירק שנאסר בת"ח אנגרייא שעשה טפני שנים ועשר סאתיםלמצרים

 ךל"ב עיי-ש, וכו' לך קח והרכוש הנפש 4 תן שנאסר השכינה כנפי תחת טלכנוס אדם בנישהפריצי

 פלוגתתן. תליאבטאי
 דפסחים מהא שם ונתוס' כספחים לשראל גריס קשים ע"ב ש ביךדזשק דאמויק הלובפשטות

 דפליגי נראה ובפשטות עי"ש, גרים עליהם שיתוספו כדי ארצות בכל מפוזרים ישראל מה טפני ע"בס-1
 ור' אבהו ר' נמי פלגי דבהא ף-ל כט"פ, בזה והארכתי לא או גרים בקבלת איבא מעליותא אםאהדדי

 קיבל שלא על אברהם שנענש למיסר ליבא ויו"כ כספחת ל"שראל גרים דקשים ש"ל אבהו דר'יוחנן
 מע4ותא גרים דקבלת ס"ל אדם בני שהפריש מפני דאמר ורץ בת"ח, אנגריא שעשה מפני וע"כגרים
 גרים. עליהם שיתוספו כדי אלא ישראל את הקב-ה הגלה דכאהיא

 רפא( גליון ז' שנה)ד'ת

 ,:,,,,:..,),),,ן:.,ל:,;,,),), .,) ,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
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קעא הפרישבח

 נוסענצווייג יהודהמשה
 ג'שיעור

 ערב בדין הראשונים שימותבירור

 )ך 6גי והקזת )פרגי מגס מן 637 6מובגמ'
 ע"ג 6ף )6ו ערג ער3, מדיןמקודסמ

 ס6י גס0יס ממענד ק6 )יניס סג6ס תטיד)6
 ק6 )ילס סג6ס מטי ד65 ע"ג 6ף גתי6יממ6

 י.(. י: יף )קיושיו נפסס ומקג"במדעכי

 דומט סגדון 6ין דסל6 ק0סולכאורה
 עלזנו )סערי יכול דערנ)סר6יס

 )6 נקדו0ין כ6ן מסה"כ מל15גו, סתם3מיגס

 )קב) כריך ס6סס 6)6 ר5וגומ סתסמסגי
 ים סרוטס 6קס לפרר כריכים 6גו 6"כסרוטס,
 גדרכן. סמסרסיס כ) גססנו ו3זסכ6ן,

 מרקונו ס) ונר כזס דקן סינרהרימב"א
 וס, ע) וקנין סבסוד סליך6)6

 טו3 מרגיס ססו6 3זס סג6ס כ6ן יםו3ער3
 6מוגמו וע) דוריו ע"פ וסקוס לו בייתססת)וס

 סווג גוחן ססמ)ווס גת65 סרוטס, סווסזמו
 ג"כ מונן מוס סקסן, וגסו )סערנסלוטס
 ע"י סרוטס סווס דתק3)מ נוסס סמועי)סביך
 ססו6 1גת65 ד3ריס, ע"ס לס סמ5יימיןססג6ס
 קידוסין. כקף )סגזמן

 נסף כ6ן סיס מסייט3"6 סי651הנקורה
 )סי לנקר סיוריך 6)6 כרני),קרוסין

 פירוט ))ס 6( דנריס, סגי סריט3"6 ס)סמסלך
 סרי 4יס סג6ס מגיע ס)6 6ף סגמ'דגרי

 מתרן ואס לידס, סג6ס סגיע כן)ממלכו

 סגך מטי ד)6 סו6 דסכווגס 3ע5נווסריט3"6
 יסוסע סמני קוסיימ 3( פייס, סכקףמעלס

 3גננ' 637 סל סחידוס סו6 מ6יד)סריט3"6

 לסג' כמחוק סג6ס ס) קידוסין כ) כמו סףסרי
 במס סג.( דף )קדושין יתקודסת וכו' )סמורקוד
 מתי סד3ל דע5ס ו5") נכלל, ערג )דין5ריכיס
 כקילו )חס3 )עסומ, )ו בותר ס6גי מססתקייס
 רנ6 תחדס גופו וס פרוטם סווסקימומי
 ערנ. מייןומו5י6ו

 זי"ע מגמ"ק 6דתו"ר מרן )כ"ק ת65תיךבן
 ח"3 סי ח"כ( )יו"ד י5י3 דגרינסו"מ

 סריט3"6 )פי דגס זי"ע מלן סם ססוקיף)6)6
 ססחידוס י65 סמעומ(, קינ)ס סי6 כניקוגחסנ
 דסחגו נמ5י16מ חידוס סו6 )סריט3"6דקוגיין

 מיקרי קומו סמ6מיגיס ססרגס )6רסמלימן
סג6ס.

 י"א( סי' ולווה מלווה )בהל' לפריס כשמגסאבל

 דג"כ סט:( )רף 33"מ סמוק' סיטתמ3י6
 נלי עלמו )סעוד יכו) 6ין 3על3 דרס)ותריס
 גרידא, נפס סתחיינומ תועגל ו6יגו קניןסוס
 געסית סערם סל דססע3וי מ63ר ססו66)6
 וסייגו ללוס, ממלום סמעומ גחיגמ ע5סע"'
 מעומ פלוס סקינל מס מע"י ננ3יגיס ס6גוכמו
 ועלס איו תסע3ד ]סלוס[ סו6 סמלוסמן

 סערנ כמו"כ ססענוד, עומס סמעומק3למ
 סערם תקומר דנ,ס סו6 וכניקור עי"ז,ממענד



 הילוליםפריקעב

 טוס 6חריומי ע) )סקס מעש לוס)סטטוס
 פיוס 0עח עגי מעות )י תמס קומרכמו
 גווד6י ד6ז כהכילי מכסף 6מ )ק3)0)ימ

 ממועני עי"ז גע0ס סו6 סכסף תקנןכ0ס0)ימ
 רק )סיומ רונס כ0סו6 עכשיו כמו"כ)סמ)ווס,

 ו)דידיס )וס, כתו 610 דין ע"ס )וס, ע6ערג
 סכסף מקכ5 וכ0ס)ווס 0)ימ כמו רק סו6ס)וס
 ונג'וסן ומימו, סערנ ק) כמקומו ]ס)וס[610
 מגס חן 60מרס דנ,ס נ06ס מוקנר ג"כמס

 כלמוחס וגחסנ נמקומי )1 מן סייגו)פלוגי
 פתנן סטינלס לסו תתט  ותוי סמגס)קנ)מ
לידי.

 כדו) מידוד יום פסיו מזנןוששתו
 מן סמס ט6מרס דפס כ6ן0מגמד0

 40חס 610 כסווגי 60מרס כגגו סגי )פלגימגס
 6מילס דע"י ערנ מדין סחירות וס1מ1ני6יס
 כמו טף  רינוני פירושו )פ)וגי דמ)ווסקמם
 )ס)כס חידוש סף ככ"מ 3מוס' וסחידו0ס)חהי,
 מוטמר )פיטמו וגס 0)ימולג סף כוסד163פן
 יסרי 4דס ס;6ס מעי )6 סגמ' דירישפיל

 כקוס. קנוס )6נמרצות

 )סי נין סריט3"6 )סי נין עכשיו לעדבמצא
 על3" "מדין 637 דגלי כותםסמומי

 סי6 וס6טס ער3 0) מיסור סוי דוס סירובו6ין
 ערנ, 50 מדיגו ס,ס דין ד)מידין לקערנ,
 דכזס 6)6 ערנ, 0) סקסן 61ופן מדיןוסייגו
 ממתם סוי ערנ 0) סקגין ד)סליעכ"6פקני
 קנ)מ מממס סף ו)סתוס' )ו, 0גומגיסססג6ס
 וכג"). יריחו כתו גע0ססכקף

 דעלנ חד0 נתסבך סטן יסולע יססגיאלא
 בריך 1)6 נסס ערמו 05ע3ד יכו)כן

 אוכחל קו0י6 סדרך 61"כ ע"ז, קנין3כ))
 כקדושין סלי מעלב קדושין 637 יקיףדקיך
 ומתניר נעלב, מ60"כ וקנין פרוטתגריכין
 )פ)וגי מגס מן ס06ס כ160מרס דסכ6ספג"י
 ערגומ 0) "סיפור כ6ן י0 )ך 6גי61ק07
 ערנ סו") ו6תקי0 מן ד6מלס דכיוןממס"
 )16 ד6י מן סקידוסין ועיקר מעומ ממן03עמ

 )מחזיר וריכס סימם )סתקד0 עכטיו0גמלגימ
 סקדו0ין יע"י וכיון כג") ערנ מטיס סמגס)ו

 6)6 גתוריס, קדושין סו") נגסמגסגסערס
 60יגס נמ)ווס סמקנה כמו סףד)כ6ורס
 ע"י )ס ממניע כסג6ס דמקד0ס ת")מקוד0מ,
 מתקד0מ. סי6 ססג6ס ו3זס סמ)ווסממי)מ

 מס ל)כ6ולס נאור כמנין ססג"י יגףיהנה
 דזס עגיו כתו"כ ק0ס סרי )ס"ממורן

 מקוס דכ) סדין וסוי סו6 דס0יט6מ)מ6
 ומס ימקוד0מ, מ)ווס מחי)מ נסג6מדסמקד0

 וס )מרן וי0 3כ6ן, ר63 0מחד0 סחידוקסו6
 6ופג'ס.כסגי

 מגס מן אומרי 0ט06ס שנוט טינר0עגסא(

 עגמם ע) כמק3)מ יח0כ וכו',)סרוגי
 גמחיינומ סקייו0ין 0יחע ד)ו)6 ממס,ער3ומ
 גרו) חידת סוי גוסך וס סמגס )ו )0)ססי6

 0) הספור סוע) כוס דנ16סן 637דמחיס

 ממס".ערכומ

 נפקס סל06וגיס כשפקו נחסגסקדסב(
 סייטיי,6 סכעג כ6ן קומר קידושין)0ון
 4" מקת0מ 6ת "סרי 5ס 60ומלסוגל
 מגס )פלגי הגממי כ,ס( )ך נותן )60גינסג6ס
 0) )עיטתו לפיל מוכן זס ורסון3ר15גך,

 0כי6רגו, וכנוו סג6ס מקכ)מ דטי6סריעכ"6



קעג הפרישבח

 וכו' 6מ סרי ס05ון טני6ו וסר6"0 סטור6נ5
 )סי מפרש וטסג=י 5ס5וגי, סגתנינמגג
 גממתנומ 5ס5ומ מגממי דכננגס 150סמס5ך
 מקדסס, סמחי)ם וכוס 5סמ5ווס 05)סנ0כי)ו
 עיקר לסרי מעורר עגמו דספג"י6)6

 כמו סממי)ס סג6מ 5סיומ גריךסקייו0ין
 וכקן ערכ, דין כמו סממעס עכס ע06ני6רגו
 המעות נעכס 0מ0מע "כמגס" סכע5ממר
 רני5ס טכס615ס כעגמו וממרן0גתמ5,
 עכס ע5 דעמס 4דס מכסף ממס0קיכ5ס
 גרילות דמקי0ס )פלק נמן 6[סמסי5ס
 כתף ממס קינ5ס 650 כ6ן מק6"כסממעס,
 6ין "כמגס" 60ומר 6ס" 4זססקידו0ין
 סממעס סגך ע) 656 כממעת עכס ע5דעמס

 ד5ספג"י קומר גר6ט עסי"ו וסרק, כ64פי
 5פ5וגי מגס וכתן סו6 637 ק5מיזוקו

 5פר0ו נ5י 6פ" ממיקס נסגלתממקדחת
 0גמכ6ל. וכפי ססנ6ס ע5 קממ6דכותמו

 מי15קו כ5 לנעגם 15מר יכ41ס 61מ כ5ואחרי
 ס65 סי6 גד51 רוסק ססג"י50

 5ן סכירר וקמלי סממלס, סג6מ )פר0ינטרכו
 0פוע5 נצ"מ סמום' ס) שיטתו לפריסשתחגג
 יומר גל6ס 0ני6רגו, וכמו ממסכק4מומ
 טל  כתסכלו % וסרי"ס סיור סל  הלטוןרכווית
 ומוסגר נצ"מ, סמוס' 50 נמס5כו  6)6מפא"י
 0קינ5 סמגס כערס סף זסקיזוטיןסטיר
 וזו=ק. רייס כמגיע סגמ0נספ5וגי

*.* 

 אמאי דא"כ עי"ש, הנאה חשיב לפלוני מנה דבתן ערב[ ד-ה ו, דף וקידושין הריטב"א עלמ"עי
 להפנ"י הביא ערב[ מדין ובד"ה והמקנה רבא[ אמר בד"ה שם הפניי קושתת זה הנה ערב. לדיןאיצטריך
 עי"ש. א' סעף מ' סף מחחמולהערתו

 מבני ושחוק בצחתא עמי בשב ע"א ע"ג קידושין עי' פרוטה, כששוה רק דהנאה בזהוהנלפע"ד
 היה דאל.ה ערב, מדין רק נלמד וזה המעות, קיבלה היא כאילו דחשיב נקט סתמא והכא לפני,ורקוד
 לפענ"ד ואמת ברור תה ש"פ, בהנאה שתן 4דעצריך

 רטב( סי' ירד יציב דברי)שר'ת

 "א *444



 הילוליםפריקעד

 ראזענבערג זאבמרדכי
 ב'שיעור

 כנעני עבר מרין קידושיןביאור
 מגס סיגך ע"6 ד יף קיי01יןבמם'

 ענד מיין מקודסמ )סרוגיוסמקי0י
 מקר ק6 ד)6 גג ע) 6ף )16 כגעגי ענדכגעגי
 לע"ג גמי גכל6 ס6י גססיס קני ק6 מידי1)6
 6יממ6, )ס6י קם ק6 פיזי 1)6 מקר ק76)6

 6)6 מנוחו וסוף כמב מגס סי)ך ד"סונר0"י
 והע"ג כתג מקודקמ וכד"ט מסקו,0נוקדסס
 ע"כ. סו6, גו0)מ 0) ל6ודממוג6

 )16 ד6י ספוחו, יסוף סגים נקט י0"יהנה

 כמג וסר6"ס )קד0ס יכו) ספגי 6יןסכי
 לסלוגי וממקרסי מגס סי)ך וו"), 6חר63ופן
 16 מק4 שתגס שגותן 6ל6 צליח ס)וג'וע60ו
 6ת סרי סרקזם וקמר 0)ימ עסקוכסה

 מדין מקודמת ס)וגי )ך סגתן נגוגט )ימקודסמ
 6חריס. ע"י ככקף עננו 6מ 0קוגס כגעגיענר
עכ").

 סר6"ס, ע) פרג דר0"' )וער מקוסדה"
 סל פלוחו 610 כבמסגי דדוק6וסנר
 %) )6, סר6"ס סכמכ כסוסן 6כלסמקד0,

 וקין סר6"ס, ע) פסיג ל6 דר0"י כחגספג"י
 לרומו, סנ0סו6 "6ל6" מסגי ד)6 נל0"יספ"
 לכומנן נוס די0 61ססר )קט, מתרמי חד66ל6
 עכז 0) לדין 6ג1 גריכיס צליח כ0עס6וו6סי'
 )6 וסתם כגעגי מעמד וי)פיגן ר6י 601נגעג',
 16סגיס כ' סיס 6)6 0)יחומ, ידי ע)ציירי

 6מד כצופן נקט ורס"י ממעות נומן0ס6מר

 6מר נג'וסן נקט 1סר6=0 0)'מ, 0עס6וכגון
 סל דיריו תוכן כ6ן עד 0לימ, עסקו כ0)66סה

ססג"י.

 ד63ממ ההנר, נמוטסת ישרו )נ6לונראה
 לכוץ סנריכיס מכריס ג' י0כקידושין

 0סו6 צריך 3' מקדטס, 0סו6 6,תס3עג
 וגס משלו, יסף דסכקף ג' סכסף, בר"ימן"
 6)6 לעטומ יכו) 6חר 6ין ס6' מלק דע)גרור

 כגעגי, ענד דין מסגי )6 וע"ז ס)ימומ,ע"י
 המריס ע"י ככפף 0יוג6 כגעגי ז3ע3דובע"ג
 )עי' זב" מדין סו6 ממס 36) 0)ימ, עס6ו)6
 ומ' שייך )6 0063 מ60"כ נדכריגו(,לקמן

 דגיגו יפסטר מוכ, דמוי כ6ן סר0נ"6וכמ"ש
 י60גס דמ"מ ו6ח") וו, )006 )סגס6רפס
 )גרסם יכול דס6 גט )ס ימן ר1נס היגו061

 ע"1 סרסכ"6 כמ3 מו3, חוי )6 61"כגע"כ,

 6ת 0יכמוכ )ססוסר סכר שימן דנריךדכיון
 נפטו, 0)6 )5יס חצין וצין חוג סוי ו6"כסנט
 רע 0ס עליו דינך )ו 610 דמום כתבועור

 על )6סר קסו6 ועוז גסיו, 6תסמגר0
 לו. סו6 ומוכ וו 006 0)קרו3ומיס

 ,ס מ0)1, סכסף 0יס6 הריך סג' חלקלעל
 גומן סוחר ד6פ" כגעגי ענד מדיןעפיגן

 ותסגי, סכקף 6מ גוחן 0סו6 כמו סויסכקף
 )ומר די0 וס, דין 0) כסירוסו מקרווס6חרוגיס

 6ין כסף דנקגין כע"כ וחויגן % מסלכיס,ננ'



קעה הפרישבח

 ט61 ומעיקר מסקוגס, רכל 0ום תיחסרגריכין
 3קגין סו6 חידות ו6"כ כסף, מקנ)0סמקגס
 כסף נומן דכ60' כגעג' תענד להפיגן 16כסף,
 טכסף, 6מ גתן חצילו כקינו סף חכירונענור
 כעין )וסוך ס)יחומ, צדין דין חידוד טו616"כ
 צדין י"6 פי' רכים נסלכומ סמחג"6 0כמכמס
 סני חנית ס"קנ)מ" נ"מ נמסי מזס' נססערב
 חנילו ל")מיגמ" 6תחגן וסייג קי3), 0ט61כמו
 נס)61ס, 06 וסגסק"מ גסן(, 0סו6 כתוסף
 כגון סכ6, 6מריגן ג"כ כסף, קנין תדין60ינו
 תעומ )ן תנוס 6מ )ממעון קומרסר6וכן
 גמן, )וי כקינו דמוי *תהגן 06 ))וי,ומסקס
 גס 16 ס3' כסגד 0)יחומ נדין חיוט ט61ו6ס
 )סקס תריך )וי תגחן כתו יסוי כן, 6מריגןכ6ן
 שכקנין סו6 כגעגי כענד סמידוס 6ם 6נ)תוי,
 גמנ6 כעס, מסקוגס שיחסר גליך 6יןכסף

 ומליגן )6 כסף קגין מרין סריגודנס)ו6ס
 כן, )ומר מיתי דמסיכי ))ף, )ס5ס מ"כסס61
 קגין נדין ט61 דסחידו0 מפתע סגמ'ומהון
 חסר ק6 ד)6 וע"ג ")16 ד6מריגן דוקקכסף
 כסף דנקגין ט61 יסמידוס תשמע מידי"ע6
 תידי. שיחסל גריך6ין

 ק) )סקילתו ר6" )סניף ים)ולכערה

 תסע )גפ"ט 3ת)ךסתסגס
 דסו6 טג"ג ס6' כגז ג6מר 06 ס"6(,6י0ומ
 וגומגס סג6ס כאיסורי מקדם 6דס 06מקר
 לדגר מומך וסיף סכגס 3ס סים חרס)006
 קי3)ט סי6 6נ) כקוס, גמן )6 דמו* וגמהטוס,
 נעיגן 06 ט61 וחקירמו סרועס, סוס 0)סג6ס
 מקנ) סס6סס ט61 מעיקר 16 מסגומןשיחסר
 כסגד כגעגי ענד 0) ספין גסלס ומסמו"ס,
 משע) כ"ס שיחסר גריכיס 0)6 וסייגוס6',

 גליך ד"ין מקודסמ, סג*ס שליסורי גס6"כ
 עכל ס) סיין גסרט 06 6נ) כלוס, מתגוכשסר

 כמו סח ממניח נחסי ד6ס סי' כ"זכגעגי
 איסורי כן )ומל 6פסר ס6י ממגו,סחיר
 6דס מסוס %ן מסר )6 ז)מעסס מסוססג6ס
 וסנן(. פרועת,סוס

 ומ"ק ס6' חקק ס) סדין נארגו כ6ן עיאולם
 דיגו מסו נדון 6ג1 נליכיס ועדייןסנ',

 סכרין ))6 ס=יתן" נלין ססנע) ט3' ח)קס5
 ענד 0) סדין תועי) ע"ז כי 0)ו, מכסףנימן
 דגים 6גו סגתיגט מעלס עגם ע) 6)6כגעגק
 סו6 0ח3ירו לש"י 0) כסקוסן וסגםעכשיו(,
 6מ עומס סו6 סיין מחסרון כ6ן )יכ6סלולו
 ס) ותעריו 05)יח עסי סטרי סגחיגס,מעץ
 דס6חר דמפרס )סל6"0 6נ) כמעלסו,חנירו
 קומר וסוף 0יחומ, כמורם 0)6 סכסף 6מ)ומן

 יס סלומ, )ך שגתן 11 3גתינס מקולסמ 6תסרי
 60ין מס )חון 3', ח5ק ס) סחסרון גסכ6ן
 תעמס 6ת עובט סו6 60ין מידו(, נמסרסכסף
 לס)ומז. חנירו 6מ מעם )6 וגססגמיגס,

 כמו רס"י סירס )6 דמ0ו,יס )ומר 6פ0רדה"
 ס)יחומ, 3ל6 ד"יירי סר6"סססיר0

 סיסת גריך דיין כגעגי מענד דחויגןד6יס"ג
 6כ5 6חר, ס) ממוגו )סיות ויכו) סלו,מממון
  וממו"ס  וךימילגי, תערס ע0ס 65 סמקדסט)6
 יכו)ין וסיו 0)יח, סעס16 אופן רס"יסירס
 וסר6"ס, רפ"י כין טמח)וקת יגסו)ומר

 ד6ס כגעג' נועמד י)סיגן וס יגס ס3רדסר6"ס
 0סו6 נתו פוי סגתיגס מערס 6ת עלטטלר
 )6 דו6מ סנר ורפ"י סגמיגס, נועמסעומס
 כגעגי. מענדכלסיגן



 הילוליםפריקעו

 מויס ר0"י גס דע"כ ססג"י מסותולפיכך
 וס דגס מועי) 0)ימומ 3ל6דפסי

 )עסומ גריך סקוגס ז6ין כגעגי מענזי)פיגן
 מק3) 0סמקגס סו6 ומעיקר סגמיגס,מעמס
 ספין איירי גמי כגעגי 3ענז יסמםסמעומ,
 סמעות )ומן ס6מר 6)6 סמעומ גוחןסעכד
 נ06ס. וס"ס מוע')מס"ס

 3יף יסמס 3קומ6 מנוי ,ס 0)כ6ורריאלא
 דמועי) זסטעס ר)מכמיס ע"6כ"ג

 כתו וסוי וכ", מדין וסו למרים ע"'התף
 נריך דלין מסמס )י)ף 6ס0ר 6י 6"כ0)יח,
 כגמיגמו סוי 6מר ס) גמיזתו דסרי סקוגססימן
 יכו) תסיר סג' מזק דע) )ו"יס"ג סע3ז0)

 גע0ס סכסף 6ין וכי' מיין ד6סי' מ0ס))מור
 מעומ ממסר נריך דלין ע"כ סענז,0)

 סעוד(.מסקוגס,

 דסנר כלנק נ6ן וסו)מס ספג"י כמגכע"ז
 תיגו המריס ע"י נכתף דמועעדסטעס

 ו6פי' סעוד 0) בע"כ 6ס" דמועכן וב"מטעם
 מסוס סו6 וסטעס )ע3ד, סו6 מו3 וסגר)ר"מ
 מקמן לעוקר וסייגו )ו, נלמס לנן קנ)מזכהף
 ס6מריס 0) גמיגמס 36) ר3ו, 0) קרמוסו6

 מוס )למור יכווין ומסיר מסקגין, מ)ק וס6ין
 מעמס בערות סמקגס גריך דלין נ06סגס

 ותסיר ס06ס, 0) ק3)מס סו6 וסעיקרסגמיגס,
 בסי' כגעגי ע3ד מדין דמועי) סר6"0כתב
 0)יח. ע60ו 0)6כפופן

 וסליט3"6 סלי"ף נממ)וקמ מטי וסובאמת
 ושכמיס גס 06 )קמןוסר30"6

 ר%3  סל יעמו  גימרת לעתר סו5  ולופיקנרי
 )רוגן 06 וסגסק"ת )ו, נרמס ר3ו קפחרכסף
 מסגי )6 )~ס וכין דמוין תוום כעומדתועו)
 מועילן )ו גרמס ר3ו ק3)מ כקף מדין36)

 כ6ן וסר6"0 רפ"י ממ)וקמ מ)וי 30וסו6ס0ר
 רנו ק33מ כסף 0) שטעם )במרס )כו"ע06

 משוס סו6 סטעס ד)ר3גן ק3ל לרפ"י )1,גרמס
 3ע3ד מזינן )6 6"כ כסניו, 0)6 )6לסוכין

 מדין סו6 דסמס מועילן 6סר 0) 0גמיגמוכגעגי
 סו6 סטעס )המכביס דגם ס3ר וסר6"0וכי,
 6פי ומועי) )ו, גרמס ר3ו קרח זכקףמשוס
 מויגן 6"כ )ס0ממרר, כונס 60עו 1נ11חכעומד
 061 סקוגס, 0) )גמיגתו נריכין 6גו דפיןמ0ס
 1)כך כן, 0063 ת"ס מועילן 303י)ו נומן6מר
 מועיל, 0ית עסקו  כ0ל6 דלפי סר6"0כמנ
ירו"י.

 רבו, את ל11ן כדי הפתחים על לחוור וכן ולהשקותו, להאכילו ג"כ עלו  מוטן  האם  רבו בבור  ברין  לעיין"ץ
 החכר שלא לפלא אך לאב, קודם הרב הענינים שבכל ע-א ל-ג בב"מ דאמרינן מה לפי טסתבר הכידלנא~רה
 וצ"ע. ובפוסקים בשו-עהדבר

 ותלמידו הרב ובס האב שותפים שבי אחים ב' ת-ש ע-א, ליב טקידושין ינה ראיה קצת ישואולי
 פודיי

 זה
 הר' אמרינן ולא חומש בלא אביו לצווך משלו הבן פודה שני מששר לאביו 'ש אם ופרוס" ,כו', שנ' מעשריזה
 הוי כרבו שגם לכאורה מזה ומוכח עיי"ש, וכו' יגביה הוא אחר ולא עליו ומזונותיו אוהבו הוא שהרי כגופוהוגו
 ודחק. כנו אב נהרי ותלמידו הרב נקט ולכך אבי,כמו

 רמ"ד( סי' יו"ד יציב דברי)שו"ת



קעז הפרישבח

 ליפשיץ פמח דודמרדכי
 ב'שיעור

 לי מקורשת חצידברין
 )מג% )י סמקדסי 637 6תו ע"6 ו' יףבנמ'

 6ינ0 )י מקודסמ מגיןמקתסמ,
 וכו', סג6 מ6י )רנ6 6ניי 4ה 6מרמקווטמ,

 )י0 6מר וכו', 006 מני 1)6 רממג6 6מר006
 וגפסטו )רניג6 מרי דרכ כרי0 ווטרימר

 וו ס) רג)0 160מר חגי* )6 מי נכו)0,קידוסי
 ונו'. עת0 כו)0 ת60עו)0

 נסקדס ד6ננריגן 60 יס)6 סקסוובהום'
 מקל6י י)סיגן 3כת0 קדוסטדססט0

 0063 דגס )סקסות קייך 61יך תמור0,נמק'
 מ0 ע"ס ומי' נכו)0, קידוסין סיפסטוג6מר
 03, ק6מר סקדס נ)סון ןמקווסמ לס"יסכמנ

 )0 י6קר ע"ב( ב' )יף סילקין נריקוכד6מרען
 )סוגומ כס*ר )0 6מר 06 36) כ0קדס6כו"ע
 סיססטו 0גמ' סקס0 )6 ע"ז קידוסיןט)

נכ031.

 נפ"ק ע0מוספות 0וכימ "1סעוהפני
 607 סכמנו ע"3 1' לףדגדריס

 מטוס )6 16 )קידוסין יד יס 06 ססדמקסקיגן
 וכמכ כ0קדס, *כ"ע )0 ד6תר סייגודקידוסין
 6פי)ו 6)6 קידוסין נ)סון כם6ומר ווק6י)16
 6כ"ע )0 6סי סוף דקוף כיון )סוןנכ)

 ככ) כקידוסין כמו"כ יד יס ונ0קדסכ0קדם,
 כיון ססט0 )גני ר0"ט ספג"' וכמכ ין, יס)סון

 וג0קדס כ0קלס כ"ע )0 6סרלכקידוסין
 6מר. )סון כ6יוס גפק"מ 6ין ססט6,0מרען

 סמוק' דגרי ע) סקסה כ'ג 16מוהקוב"ש
 6יס 6סמ 6יסוף מיגי 3' יסל6טו

 6מריגן ו6ס קידסס, )סון נ"יו0 ;"מומ6י
 כמו כותמו  ו)כ6ור0  לילור, )סין נכ)פסט0,
 6כ"ע )0 6קר ד)מעסס כיון ספג"יסכמנ
 נכ) 6"כ פסט0, דין יס ונסקדסכטקדס
 כן. ג6מרקירוסין

 מבניורעי'
 6' עגיגיס, 3' יס קידוסין דנכ)

 6ומ0, סקוג0 ו30' 6כ"ע )ס ד6סר60
 מ)ק רק 0ו6 )0קדס דומ0 דקירוסיןו60

 )ומר ס6ססר 6)6 0קגין, מ)ק 1)606יסור
 געס0 ו60יסור 0קגין 6מ עוס0ססמקדס
 וע"י ס6יסור 6מ עוסס ס0ו6 )0יסך 16ממי)6
 ד6ס פסטס, )גני וג"מ ס6ס0, 6ת קוגסז0

 וסקגין פסט0 סייך נו0 ס6יסור 6מעוס0
 עוס0 06 6נ) גמססע, 0קג'ן ג"נ מוססגמסך
 סייך )6 וכקגין ס6יסור ;מסך ומו0 0קגין6מ

 נ6יוה ת)ף ח0 כ~, מקודסת ו6יג0פסטס
 610 קידוסין 3)סון דכסמקדס מקדס0)סון
 מס6"כ פסט0, סייך וכז0 60יסור 6מעוס0

 )6 0קגין 6ת פעוס0 )סוגומ נס5רכסמקדס
 עכת"ד. ססט0,*מריגן

 0קס0 3קוסייתו כי דחוקיס, דנריורלגבאורה
 *סמ 6יסורי מימ סגי יקד*טו

 ס) ט6יסור מילונו ד)פי גמי סר י,ין6יס,
 כ0קדס, סוי ד)עו)ס סו0 )עו)ס 0ו6 6יק6סמ



 הילוליםפריקקח

 ג6מר )6 ונמורס קידושין, סיגי 3' י0 6עו36)
 וסקס 06ס, 6י0 יקם כי ס) 6חד פקוק6)6
 תעמס 16 סקגין מער 3ע10מ )נמורנעו

 מ"מ מיגי סגי קי0 מסמנר 1)6ליסור,
 ד6פי' נ"ע ועוד 63מירמו, מקוי ויסףקידושין,
 דגרי תסי נו16רסמ, כגון 6חר רסוןכ60ונור
 ס6יסור, גמשן ומוס סקגין 6מ עורססקו3=0
 6תריגן )6 דנקגין ססטט אייך )6 דכ,סוכמג
 )6 למס 1)כ6ורס כ"ג תקודסח ו6יגסס0טס
 גס עריס ימשיך חנים ע) דסקגין6מריגן
 חגית ע) יתס0ע וס6יתור מגיס, ע)ס6יקול
 61י מסג", חנית ע) סקגין עמס וימשיךספגה
 6)6 ח) )6 דסקגין דכיון דכווגמו )ומר6ססר
 כיון ימס0ט 0ס"6יסור" 6פ0ר 6י מניוע)

 ח) סקגין 6ין נגמי)6 6סס מגי 1)6 006דכמינ
 6מ סלי נלסון כ0מקדסס גס ל6"ככ)),

 חני 1)6 006 דכחיג דכיון סכי גימלמקודדת
 בשם לקמן בדברינו )וע" כ% ח) )6 6"כ006

המקנה(.

 חנחן נמת"ס ע"נ )קתן 3סמקגסדע"
 3)0ון )ס לכ60מר 0כמ13,כפרוטם

 וסקידו0ין למהגן ממלגימ וסיףקידו0ין
 6ין ד)כ6ורס סמקגס וסקנס נכריס,גמפ0ט
 כלל רמיי % יל5  3טידוסין ססטס )ותראייך

 מני ע) סקורו ים) כיון דנסקד0)סקדס
 מגף ע) מ) דסקדוסס )ומר 6פ0רסנסמס
 נ)) חמס ויגס סקידוסין ס)6 0063 36)סוגף
 ע) גס ח) ל)6 וניון 6סס, חגי 631 06סדכמינ

 חניס ע) 0ימססט 6פ0ר 6י סר06וןסחני
 נ6ריכומ. 0מף מס ועי"שס0ג",

 מני 0) דסמקלון )מרן 6ססר סי'ובפשמות
 36) כך, ג60ר 06 לק 06610ס

 חגי 0) מחסרון 5יכ6 פ0עס מדין ימפ0ט06
 6ין ס0טס 0) דדין מי' וס*מרוגשברק.
 סוכך סנסמס כחני סיס 0סקדוסססכווגס
 פחני 60מר 0דיכורו 6)6 ספגי, סחניומקדש
 סכסמס )כ) ממססטמ סקדק מסי'סנסמס
 0כמכ ספג"י כושרי ס)6 וס)ו)כ6ורס
 6נריס  ינקי דק6 כיון נגמפ0טדסקווסס
 0063 פ0טס 0) דין יק 06 תפ"וממדדי(,

 דדינורו כיון 006 מגי ע6 006 0) חסרון)יכ6
 כ) ע) תחססטמ 4" מקוד0מ "חגייך0)

 ר6י' ומני6ין סתקגס, קוסים ותמורןס06ס,
 )פיכך נסתם, ממס נד"ס 0כמנ רפ"ימדירי
 ניכורו 6ין )סיכך וכו' )פשוט נמ6תרו כמים

 דכמ6מל רס"י מרסון משמע ע"כ, 3ס,מסיס
 )מפשט.וסדינור

 6)1 יגויס 6י1 0כ4 קע )סיולכאורה

 דנ0)מ6 ס)3, ע) סיטםתמי0נין
 0סעכמ )ימר אייך סנסמס ע) סח)סקדוסס
 דיכורו 6נ) סכסמס, מקקי )760 גסוממרחכם
 )ומר אייך תם סקז0", סגסתס "חגיס6תר
 )ד3ח)וח יומר, 6מר )6 ס)6 0ימס0ט,כ,ס
 ת60"כ 0ימססע, 0"ן רוחני דנה כעין0סו6
 מתם יומר 0עסס )ומר שייך )6 6דס מעמסע)

 0טיס"כ ססכווגס )ומר מתץ וחססעף(.
 כ6י)1 סף מקדיש סכסתס שמגי 6תל 60ססו6
 כן, )ומל מימי מסיכי מקוים, סנסמס סכ)6מר
 חגי 0כ0תקדיס 6)6 גומר )6 נגויס"כ0)6

 ססני6ו וסל6י' ממקד0מ, ס3סתס כ)סכסמס
 כווגמו )סרס 60ס0ר מוכלחמ, שיגסתל0"י
 ממסק ערס לגיס 0מס6 60מר0מ6מרו
 ממס0טמ. 0סקזו0ס וסייגו סנסמס,כמוך

 )עזם 6מר כדרך סמוס' דגרי )נ6רונראה



קקט הפרישבח

 סתק)ס( קוקימ זנן סקו3"ס קוקימימייסנ

 ססטס ד6מריגן ס3סמס חגי כסמקדיסיודני
 ינקי דס36ריס דכיון ספג"' סכתם כמוסחנו
 כדגרי 1)6 ומתפסטת, סו)כמ סקדוססמסדרי

 חתו גמס0ע, ססדי3ור סכמנוס*חרוגיס
 ימן 6סר כ) ממורס נמס' דדרסיגןמסגוי0"כ

 ס) דין )יכ6 3קידוסין 36) )ס',ממגו
 ד6מר כיון 6)6 0מוס', סכמנו וכמוסמססטומ,

 כסקנס, 6כ"ע )ס ס6סר קידוסין נלסון)ט
 וכמו 3סקדס, כמו יסע סדיגס כווגמו6"כ

 כתו"כ גתססע, הקים ממגיס כשלותרנסקדס
 רפס מקתסמ מסי סחניין זו )6ססכס6ומר
 זה 61ין )1, תמקדס וכולס כסקד0 חס"סדיגס
 )ס 6מר כקילו זסוי 6)6 סמססעומ, מדיןכ))

 סמס6 )ס ד6מר כיון )ו תמקדססכולם
כסקדס.

 קו0ימ ממייסר מסיר פיו ד3ריסולפי
 )מון 63יוס בחילוק דממוסקו3"ס

 סג") דוסי קידוסין, שיגי נ' ים ד6עומקדסס
 נ)), 0מססטומ 0) דין 4כ6 נקידוסיןנ6ממ

 *מריגן )6 מ6ורסמ 6מ סליוכס16מר
 מקולסמ 6ח סרי כס16מר 6נ)קיתססע,
 *מריגן ~סקדס כסקדס, ממסיסכווגמו
 כ) ע) יסים ס6)1 סקידוסין גס 6"כדגתססט,
ס"סט.

 ידוק* ססק' טמקגס ק1סיימ ממויןוכן
 מני ע) יפ) מון סתפסטות סייןפסקים
 סקידוסין ח) ד)6 כיק 0063 מם6"כסנסמס,

 )6 6סס, מגי ו)6 6סס קר6 יקמר 6סס מניע)
 ד3ריגו )סי 36) ססגיס. חגים ע) סימפסטסחך
 6)6 סמססטומ, ם) דין כ)) )יכ6 63סססג")
 כיון מקודסמ מסי' סכו)ס )ומר ס3ע)כווגמ

 גס גמפסט, ו3סקדס כסקדס, סמס6 )סד6ומר
 6סס 0) סמסרון כ)5 וריכך כולס, תמקדססי6
 וסכן. 6סס, חגי1)6

 טגמ' מי' גס )763 יס סג") ניקור פיועל

 )תס ממרן סגמ' דסגס סרס3"6,ודגרי
 דמי "דמי ככונס קידומי סיססטו 6מליגן)6
 דמיך )6 ס6 קמלת, זעמ סכ6 03ננססמם
 סומסין סגי ס) מסמס יוחנן יו"ר )ס66)6
 3טמס ממס כד"ס נסירס"י ועחןוכו'",
 ידו ע) סמעכנ חי 5ין ס3גסמססמ"רר
 ס) 6חלמ יעם יס סכ6 מ60=נ0ממססט
 סימפסט. 6ס0ר 6י מעננם סי6 ס6ססקס

 ס") 4 "ממיס וז"ג סקססוהרשב"א

 ד6י כיון דס6 סי6כנסמס
 נכעס קיזועין סיססטו דכמס קידותימקלגס
 נד"ס ע"3 נמוס' ועי' עכ"). מעץ",ומי
 ססי6 ידעיגן 06 ס6יס"ג 63ממ סכתנומניין

 טגמ' וכווגמ ססטס, למרען )כאסממלגימ
 כיון )6, 16 גתלגית 06 יודעים 6גו ספיןסכ6
 ס3י16ל 1)כ6ורס חגייך 6)6 )ס 6מלד)6

 ליסור גליך )ונססטות 610 טלס3=36קוסיימ
 ססקסט כתו )כו)ס( ממרניח קסי6 4סדמג6

 נ6ריכומ, ריסונו עיי"ס ס)מס מסק3סגסומ
 00)6 כמגיס חמרנית ססי6 דכיון דנריוומוכן
 גימם 6"כ מגייך, כ60מר ממגו סלעו*מ
 )ומר סייך 1)6 כרחם, ע) 6ס" )כו)ס,ססעס
 סר6סון, נחגי ססתכיתס כיון 6מלמ דעמססי6
 3סזי6 ופרים סקו מסמס חני 3טמקדיסוכמו
 חגי ע) ססעס  ד6תריגן  ייןוי מגי ע) ימו)ס)6
 סחמקיס רתם 6עס ססי6 3כך ומסמסגי,
 06 רק סי6 6חרמ ועת ס) וסחסרוןכו)ס,
 סומסין לסגי וכגון כקוס, רנה )6 6חרמסדעמ



 הילוליםפריקפ

 0)6 6מריגן כ)וס סקדי0 )6 ס0גי0ס0ומף
 סקידו0ין 3חני ר51ט ס6סס כ0נס 36)גמס0ט,
 ועיי"0 סקעו0ין, 0ממס0ט 6מריגן )6)מס

 טר30"6 3דכרי קגמ 0נ"ע 6)636ריכומ,
 קו0י6 ו)כ6ורס נכו)ס", 0יס0טו "דעמס0כח3

 סקידו0ין 0יפ0טו דעתס 6ין 6פי)1 ק0ס11
3כו)ס.

 ד6)1 דכיון 4 "וגיח6 ח"), סי30"6ומתרץ
 ו6יגט מעכ3מ )עכוני ס06ס3עי6

 ד3ע'6 ס0מ6 3)נד דנריו מכמתקוד0ת
 ע5מס" 6מ כמקחמ סו") נכו)סן)יפ0טו
 וסל"ן סלי"ף ע) כמידו0ין ונמסרי"טעכ"),
 )ומל נ6מ "061 וז") ס))ו כדנריס ג"ככמ3
 תתי)6 מקגמס )סמקד0 ממרגמ 0סי6כיון
 כגוסט סי6 דל60ס גכו)ס קידו0יןס0טי

 קידו0ין 6"כ סל0כ"6(, קו0ית וסו)עכ6ולס
 ו6גן גחיגתו, מחממ 1)6 גופ0ט דידסממממ
 סי6 0מ)קח ו)6 ס06ס 6מ ס6י0 0יקח3עיגן
 עכ").עגתס"

 סק0ט ג"כ סקי"מ 6,4 3קףוהאבנ"מ
 מעגמו, סר0נ"6 0) סג")קו0י6

 לי"ד סמוס' נ0ס נוס י0ונ 0סני6 מסועיי"0
 וכמנ סמסרי"ט 0) מי' ס3י6 וכן ע)יו,וסק0ס
 נכ) ז6"כ דכליו, ומוכן כה )מרן 6ס0רד6י

 יכו)ס ט6סס 3עי ד6י כיון סמ גימ6קידו0ין
 כמקחמ סוי סקכמתס דע"י ג6מר 6"כ)עכנ,
 ועיי"ס, קידו0ין, תס6 ע6 עגמס,6מ

 0) מירתו ע) נס ק0ס 11 קו0י6)תכ16רס
סר0כ"6(.

 נמס' סר"ן 0כמ3 מס ע"ס 0מי'רע'י"ש
 "כיון וו") ע"6 3' דףגדרים

 כי 6מר 1)6 6סס 6י0 יקמ כי 6מרס0סמורס
 ע5מס 0מכגיס סימגס כ) )6 )6יס 006מ)קח
 מסכממ 0סי6 מכיון 6)6 וכו' סנע))ר0ומ
 ומסוי ור5וגס דעמס מנט)מ ס6י0)קידו0י
 וסכע) ספקר 0) כר3ר ס3ע) 56)גס0ס
 דמגד גמ65 עכ"), וכו'" )רסומומכגיסס
 י5ין יק 3קידו0ין ח)ק 0ום )יכ6ס06ס
 0ייך )6 וססקר דכרג1ן ס6כג"מ, וכמכוספקר,
 0טו6 ס3ע) קידו0י 56) ורק סמפ0עומ 0)דין
 עיי"0. סספ0טומ, 0ייך סקד0)0ון

 סר30"6 ד3רי )מרן גמח3עוךדקאחררניכו
 ט6נג"מ, מקו0ימוסמטרי"ט

 י0 פ0טס 0) )סדין נליכין 6ם )מסו)מ)ק
 נכ) מ60"כ ע5מם, 6מ מקחמ 0)מקרון
 חסרון )יכ6 )סקידוסין מסממס 0סי6קידו0ין

 כום. ג6ריך 1)6 עגמס, 6מ מקחמ0)

 סתוס' דנרי נפ" )עי) דנריגו 0)פיאלא
 0נ6תמ 3י6לגו דס)6 סיט3,ינ61ר
 כיון 6)6 כ)ג ס0עס 0) דין )יכ36קידו0ין
 ממקד0 0כו)ס כווגמו כסקד0 0ממי60ומל
 תיל~1 גפל0 עס"ו 3סמס, מגי נמקדי0כמו
 יעת סכ6 נסמס סתס דמי "מי סגנו'0)

 0מס6 6מר 0סו6 ד6פי)ו סייגו וכו'"6מרמ
 6נ) סמפ0עוח, 0) דין י0 וכסקד0כסקדס
 0) דין )יכ6 6מרמ דעמ 0י0 11 63וסן3סקד0

 סכווגמו ג6מר )6 56)ם גס 6י,כסמפ0טומ,
 נסקד0 נס דנכס"ג טון  תסורסת,  כו)ם0מס6
 פ0טס. 6מריגן)6

 0סי6 כיע דס)6 סרסנ"6 טק0טרע"ז
 ס6י ו3כי מקוד0מ תס6 0מ5יסמסכממ

 סי6 יס65 ס0טס 6מרינן 0סיר 3סקד0גווג6



קפא הפרישבח

 כיון 61"כ זיזם, כ3סמ0 0וי 5זידס נימקעגמם
 ונסקזס כ0קדס סמ60 3ע5ס 05ס6מר
 סכו05 ס6ומר גמי 0וי 3כ0"ג,גמפסט
ססקדס.

 ידריגו )סי 0רס3"6 ס) הסיורווהביאור
 6ססר 6י עגמת סי6 ספרי כך,סו6

4. . 
 האו"ח דהעיר קידושין בריום שמה ראיתי בנימין משאת בשם מהנלוים לאחד שהיה ספרבפתחי

 דאתיא איידי איפכא אמרינן כיצד ובריש דרבנן, לישנא והדר קנין, דאורייתא השנא מעיקרא הביאלמה
 מקידושין שליחות בקדשים ניליף לא למה שהקשה ממחברים מאחד שמה והביא 4ה, חנינאמדרשא
 אולם כ4 כתב בעצמו והוא דרבנן לישנא רק דוה ליתא הא והנה כהקדש, עלמא אכולי לה אסרדיכ

 בשליחות משא"כ בעלמא בשבחות ~ה א( מא, )קידףטין מבקילוחו יותר בו מצוה שאטרינן דאףלפענ"ד
 כל אותו ושחטו דכתיב ובקדשים שבחות, מיני שני שיש רכה( )סף הריב"ש שכתב וכמו כגופודהוה
 שיהיה באמת מצינו לא שמה, הביאן מ~' אדם בתולדות וכן פו( סף אהע-ו ח"ב לג, סי' אחה )ח"אבד"ת אא~-י בתשובות ג-כ ב(ה שארין- שני, ש4ה עושה בקדשים ש4ה ולכך ממש כמפו דהוה ע"כקהל
 ודו-ק. קהל כל אותו רטחטו תורה רבתה ובפירוש בעצמו קשטים שנשחט יותרמצוה

 ששלוחו בקדשים וא"כ כהקדש הוה מקודשת את הרי שעא דבקידושין כיון דהחא -לוא"כ
 הוה לא התורה ומן מדרבנן רק דהוה דכיון אינו ~ה אך מםטלוחו, יותר בו מצוה הוה לא ממשכמותו
 גבי לבסוף ולש מקושטת, באת אף ידו על כמו ממש בשלוחו מצוה להיות מהני לא הקשט עניןשום
 יותר בו מצוה אפ.ה כהקדש, אכ"ע לה דאסר הוה דרבנן שלישנא אף ובשלוחו בו קמ"ל מקדשהאיש

 ודחק.מבשלוחו

 4 דלמה מטאלטשע, הקחש לו' אדם בתולדות והובא המפרשים שהקשו מה ליישב אפשרותה
 דלא אע"ג מסיפא וה נשמע דהא יותר, בו מצוד ברישא דגם הש"ס של א' תירק לפו ברישאלמתני
 בקדקדם גילף ראם לומר אפשר להג"א והנה לריפוא. ק-ו יותר, בה מצוה למצוה מסייע רקמיפקדא
 ממש כמותו הוה תה הקרבן, בעל הישראל של ש4ח היינו אותו מלסחטו ממש כמותו שלוחודהה
 מתקדשת האשה אם וא-כ אחורני, בגוונא משא-כ פסח לשם השי-ת לפני לשחטו מצעה הקרבןשבעל

 שעושית ואף דהקדש, דומיא הוי לא שליחותה לצורך המעות לקבל לשבח מצווה שהאשה שלוחהע"י
 שלח-ה דוד דלא תתר בה מצוה באצוה רק הו"א ושפיר ממש, כמותה הוה לא והקעה מהצאהשליח
 ולא ש4ח עא ושרי ממש כמותה הוה דכהקדש דרבנן דבלישנא המקדש באיש משא-כ ממש,כמותו
 בס"ד. ודו-ק ובשלוחו, בו קם-ל יותר, בו מצוו:הוה

 קסדה( מכתב מכ"ת חייםנשפע

 "5ן ללים:

 ס) ססרון סיס כיון 050 חגיס ממקריס05
 ססס6 קותל סס3ע5 וניון כנמם, 6סמקסם
 0מססטומ זוקף סיך ונסקים כסקדס,דיגם
 0060 536 סר6סון מגי מקזיסיס מנכמס6ס

 ו3סקדס 0ר6סונ0 מגיס סמקליס ספסר6י
 המליגן 65 נס גס ססטס המחגן )6נכ0"ג
 נכון. ע5 עו5ס וסכןססטס,



 הילוליםפריקפב

 גרינצווייג אזיקיםיהושע
 ב'שיעור

 לי מקורזטת דחציויבמוגיא
 )י 0מקדסי 637 6מו י. יף קידיסיןבגמ'

 6יג0 )י מקודסמ חגין מקודסמ)חני
 מרי דר3 3רי0 ווטל6 מר )י 6מר וכו'מקודסת
 מגי6 )6 מי נכו)0 קדוסי )0 וגפסטו)ר3י;6
 וקדק ס)כך וגר06 נ6"ד וגססטו י"סונמוס' עו~ טלי תי5 עול?  וו ק) רג)600ותר
 ד6נור 0קדס נ)סון מקודסמ 607 וסירסרס"י
 6כו"ע )0 ד6סר פרקין נריס וכך6מר)0

 יס )פיכך כסקדס 6ומ0 עוס0 סס6רסכסקדס
 6ומל 0י0 06 36) כ0קדס וע0)0יומ

 ,0 ע) 1.( )דף ד)עי) )יסגי וג0ר חד 16ת6ורסמ
 ו)0)ן 3כו)0 קדוסי וגפסעו מקס0 0י0)6

 וחנייך נסרוט0 ח5ייך נגמ' מי3עי 3נעמוד
 61"מ ח") )קמ6( חניין ו3מד"ס מ0ו3פלוט0

 פסטו ד)6 )ע') 6מר )6 601 יועי) )66מ6י
 6מרמ דעמ ד6יכ6 תסוס 6)6 3כו)0קידוסין
 06 36) סעומעמ )מ0 6)6 ממרניחו6יג0
 קדוסי ססעו 3כו)0 סתמרנ0 יודעיס0ייגו
 וי") נכז)ס קממרג'ת דעמה ג4 ו0ט3כו)0
 קידוסין 3)סון )0 ד6מר מיירי 0ף ד6יד06"ג
 0כ) 36) 3כו)0 קידוסין פקטו ד0וו06"ג

 כחד 16 )י מ*ולקמ 6מ סלי )0 ד6מל6יילי
 1.(. )דף ד)עי) 4סגיתסגי

 3פ"ג 6ינעי6 סגי כ) 0ני6 0רמ3"סךרקנדק
 קידוסין 3)סון וכו)ן " 0)' 6יסיתנו40

 וחנייך 3סרוטס )י תקודסמ חנ%ך )60מר
 60יך 60חרוגיס כוס עמדו וכ3ר וכו'3פרוט0

 3)סון ד0רי 0מוס' קופימ 0רת3"סימרן
 דפסטי ווי6י 60 0גנו' מיקסק6 מ0קייופין
 ימסכממ דעמ0 דגי)מ6 סיכ6 3כו)0קידוסין
וממרנימ.

 0רת3"ס )סיטת 0מוס' ק1סימ 4יס3ויש
 0' סי ח"3 מ0ר"ס מבני. מס"כע"ס

 60 כמו לק 0ו6 3כ1)0 קדוקי פסטו דעגיןוז")
 6יסור ע) מ) 6יסור ד6ין י6ע"ג 3ס"סדתניגו
מ"מ

 3כו~
 תיגו 6מ)3 0קדס ח) ומסו"0 ח)

 קודס 6יסור דח) 0"0 030ת0 כ) ע) קדסרכ)
 0גס)06 נגקוד0 0רמנ"ס ס3רמ וגודע6מ)3
 יש ד"ה פ"ג כריחות מס' להרמב"ם בפיהט"ש)הוא
 יחפסט )6 6ס ד6ף 3מקווסין דד1ק6אוכל(
 כ0ג06 6סור י0י0 עכ"ס מ"מ 3כ1)600יתור
 )6כי)0 ל6ף ס6יגו 3ננידי 6ף סו6 0קדסד60מ
 מ) כרחך דע) דכיון 6תרי וסונ 0ט0"מכת"ס
 6כי)0 )עגין 0"0 0ג06 )עגין קודסס6יסור
 )6 5ח)3 יחו) )6 ד6י גח)3 גסר נ6יקור6נ)
 3מ)3 3סר 6יסור כ)) ח) )6 03ג6ס 6ףימסור
 )0רמ3"ס )י0 דס3יר6 0י3ריס 31י6ורעכ"ד
 63 03ג06 6פי ד6סור 3מ)נ כסל ד6יסורסס
 ד0ח)3 נמ)כ ימ)3 גמנ6 6כי)ס 6יתורתכמ
 סימו) סייך )6 ח)3 תערו3מ 3)6 63כי)ס6סור
 6יסור גס ח) )6 כח)3 ל3סר 6כי)60יסיר
 03קדס מס6"כ מוסיף 6יסור נויקרי 1)06ג06
 6כי)ס 6יסור נ)י ס*ך דסקדס 0ג06ר6יסור
 6יסור דח) וכיון 6ח)3 0ג06 6יסור מ)6"כ
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 6מ)ס ליקור גמי ח) מוסיף ליסור 0ויסג6ס
 דגו) ועי חיסורי. מרי מיסו ורמידסקדס
 ג'. סעיף פ"י קי' יו"דמרננם

 ז60 י") 61"כ 0מסר"ס סםומבאר
 דוקק נכוני קרוסי ססט0ו6מילגן

 ומסורס 736 6חד גס קדוס0 סמסכחמ3ינל
 )ל"ת לגס ס דף וכערכין י6 דףנממורס
 עו)0 )נרכי ותמכר קזוס 6נר קומועכ"ס
 ננירור קדוסס ח) דעכ"ס דכיון וב"ס )ל"י)יס סנילי בכך 6כל קומו מימי חון חקיןודמי'
 סנ0מ0 36) 0קדוס0 גורר ממייק 6כל66ומו
 1)6 )חנ6ין 6יסומ מסכחמ ד)6 לפסס6כ)
 דגגרור 6מליגן )6 3נ0"ג כ)) מקויסםמסיס
 )6 יכוסו יח% 63 06 ד6דרכ0 יכוססקלוסה
 וס כעין ססשר נתקנס סס ותשתי כ%ימי)

עכד0"ק.

 וס כעין מעיל ס0מקגס 3דנס"ק מסייסינוה
 6נ) נסלוטס מנייך 3מר"0 נסוגין610
 סקסם %6 סרת3"ס רכלי סניי )6סתקג0
 רג)ס דעכ"ס עו)0 סיגי ידי)מ6מסנרך

 י3)י 0063 6נ) ססטס נ4 הסיגותקודי
 ו6י 6סס חני ו)6 6סס )ן קיימך סריפסטס
 גוסך 6כו)0 ח) )6 ד)מ6 6נר 6חד )ח%לפסל
 קדוסי וגססטו 0ימ0 0גמ' דקוסימומגלל
 6מי 6סס חגי 1)6 6קס דגית6 סיגונכ1)0
 דכ) 006 חגי סייך )6 %גן דפמטס)מימל
 1)6 נכוסס ססטס 6סס חגי דמקדססיסיה
 ד6סס מקרץ ו6דרנ0 )חנ6ין 6יסומ דליןמסוס
 סמוס' קומית נזם ומייסנ דפסט0 גידף חני6%

 דכ) מקר6 די)פיגן עורס ס6ר דינמיס0קסס
 נלסון לוקק )16 61"כ )ס' ממגו ימן6סר

 גמי )יסגי סגי וכ) תכורסם כסיקו 6)6קידוסין

 )ומר 6ססר ד6י 0גמ' ממון ות"ז ססט0גט6
 ססטס )6 וול6י ממרגית ניגס 0י6 6י ברקכן
 מסוס סייגו 6סס חני 1)6 ד6ס0 גימלו6י

 6סס חני מסכל ססטס ד)6 0כ6 60דססטס
 וסייס כ)) מי) ד)6 סיגו 6סס חגי 6% 6סס16

 ומי )6 זממלגיח סיכה 6סי)1 וממיה3וס")
 )חג6ין דממקדסמ 0מס יס6גי כ)))כממס
 דרסי נדכס"ק קנם )מעיר יס 631ממעכ)"ק
 קר6 יע"כ עמס כן 06 נדכריו סני6רגומס

 ד)6 ממרנים ינ6יגס עכ"ס )שימר 6מיתסס
 מפ*ג )6 יס6 זממרנים ס"ס 6=כ כ))ח)

 חגי 1)6 הסס ממרנים )6ין ממלגים נין3קר6
 ע"כ ממרגימ דכ6יג0 סיכי וכי 6מרווייסוק6י

 6% 3תמתימ ס"ס כ)) ח) ל)6 )מימר6תי
 ססט0 י)6 6דרכ0 6)6 דססטס )מימר6מי
 )נסתם דמי ד)6 קכר6 )ס6י מעטריך )616"כ
 סכ6 מסה"כ )ח65ין ממקדמם דסמסמסוס
 סרי מ"מ כגמרנימ ד6סי)1 נססיטומ סו")6)6
 ססט0. 6מריגן ד)6 קר6גרי

 גריך )נסמם דמי ד)6 סכתכ סי3ליסרע(1ב2
 6י נמסמס יחי ד)6 פכך דמם3י16ר

 )6 6"כ נכונס דססטס ד6ס0 קר6 )01וו
 ד6סל מקרץ 6)6 ד03מס )י)פומ66ינטרין
 תסוס 16 נסו=6 וכמש"כ לפסעה לע"יגוך
 חני ו)6 ל6ס0 6מריגן ממרגים נ6יגסיע"כ
 )ונור קר6 ס6י 6מי 6"כ כ)) דר"ח סייגו006
 1)6 כ)) חיי) )6 006 דמנ' קידוסיןז3כ)

בתריי
 ול"נ. בגמרליח  קפיצו פססט

 0גמ' יקוסימ גימל סמ0ר"ס )סי ידידןרוקבן

 )16מר דימי תסוס ססט0 דגיכןסימה
 61י ד6סס קר6 מקוס 1)6 עו)0 זו ס)רג)
 סמ0ר"ם וכדגרי סג") סמקגס קוסיתמסוס
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 6רג)ס מ) עכ"פ ופס )עע0 דמי )6דט6
 )6 ז6י נ6ס0 מסה"כ ססט0 למריקומס"ה
 סתוס' סיטם )פי )ומר 6פסר כ)5 מ) 65ססעס
 )~ט תנין סם ו0מ0ר"ס פיסול ו"0 ק6.נח41ן
 ליסור 0וו )6 קמת 0ג06 ד6יסור 4טדסניר6
 כדילי 65 *מ)נ 0ק7ס דמ5 60 וע"כ כ5)מוסיף

 דם) ד0קדס סג06 קיטול מ) דקודס0רמכ"0
 לסיקו מ) 0ק7ס 07ג6מ דמ)כ 6כי)660יסור
 ים) כיון ולמ"כ 0ו6 6כי)0 נר ד)16למידי
 )תוס' 607 ד0קדס 6מ)0 ליסור גמי ח)0ג06
 דם) )ומר 6ססר ,6' )מוז 0ג5ס סתמו)6"6
 6ססר 6י ג"כ )מור 6מ)ט וליסור 0ג06קויס
 מ) ליסור 6ין 607 3מ)נ 6מ)0 *וייסירממחו)
 חחע ד0קדס 6מ5ט סממע דע"י 6)6 ליסורע)
 ג6ס0 גתי 0כ6 6"כ מרוריך מ)1 0ג06גס

 מקוס מכ5 כ)) ממו) )6 ממסויט 63 6יד6סי)ו
 דם) 0קיס מליקור גרוע ד)6 )חוס' 5י0סכיר6
 סקסט ספיר וסכן ד6ס0 נופט 6כי05 ומ)6ח)כ
 ככו05. קדוס0 למססוט0גמ'

 מ)נ גני 04 דס3יר6 ו") סימ3"סאבל
 סתמו) ל6"6 סג") 0גפ)06נגקוד0

י4א

 דמ) קודם מ) ד0ג6ס ידי ע) 6)6 0קדסהיסיר
 ידי וע) מוסיף ותוי דמ)נ 6כי)0 66יקורהפינו
 כ6ס0 גמי סכי כן 06 כן גס 6יכ) היסור מ)זס
 6מר )וניר סיך 6סס המני קידוסין מ) 6ירק
 ע) )חולין קידוסין דפין וכיון הכונס פסטסכך

 ססט0 ועימר ס"ך 1)6 כ)) מ) )6כרמן
 כרסון וקפינו 3גמר5ימ 6סי)1 3כו)0קידוסין
 נחסון 6סי5ו 0גמ' 36עי' פירס מסירקידוסין
 דסניר6 ססט0 וודויי 607 מקסי ע6קידוסין
 וסרס ודו"ק גווג6 ננ60י ססט0 ד)6ליס
 ננוה קרוסי )0 וגססטו 0גמ' מקקםהעי)
 סיגיך כסך מסיק )6 0רת3"ס מקוסנוכ)
וק").

 פ4ג 6י 3י0 סקפק קם מרננם דייגו)והגם
 כמ3 כ3ר מקוס מכ) 0ומ3"ס ע)מיס'

 0)' לסורות מ6כ)ומ מ0)' נסייע מסגס0)מס
 מוכח וכן סרמנ"ס 6סיעמ סריג ימוס'ו'

 ס0קסיגו ומס נמסונס. סס סמ0ל"סמלנלי
 יציל ה 3י6ור גריך סמקנ0 וע) שכ"י6ד3רי
 נמסל0. קטניעין

פעיי
 טירחת הוא המצוה שעיקר היינו ע"א( מ"א דף )קידושין מבשלוחו יותר בו דמצוה הךלפענ"ד

 להקב"ה יו איכפת מה 1'( שמיני )תנחומא הידוע המדרש וכמאמר להשיית, עפו ושיעבודהמצוה
 ובפ"ב בתורה, עמלים שתהיו תלכו, בחקותי אם ו( בו, )~יקרא רשי פירש ולוה וכף, הצוואר מןלשוחט
 אתה מי לפני א"ש ולהנזל וכו', שישלם מלאכתך בעל הוא ומי עמל אתה מי לפני יע )מטד(דאבות
 טובו במדת ואפ"ה נברא, יציר כל בטרם ומלך נברא לשום צריך לא עולמים כל שהבורא היינועמל
 ודו"ק. וכו' משלס מלאכתך בעל הואנאמן

 קבריה( מכתב מכית חיים)שפע
 ,.' " . ".' ,,י ',,,' ,...,,, ,,,ן , ןן,ן ),,,,:,,;,,,:,:;,: ,, ו,,,,),,,) ,),):,,:,,:,,, :,,: :,;;)ן:,,)),..,: ,,,ן,,:.: : ,,)))),;,,,, ן;ןן

 8ע4441"של
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 פעיבערבויםמשה
 ב'שיעור

 שומאבענין

 גנו6 6100 ע"3 ח' דף קיד1שןבמם'
 גריכי )6 6מר לכס נסיר6י,ו6קדיס

 )ט ד6מר 6י סונו6, גריכי 6מר יועף ר3סונו6,
 סחצ6, גריכי י)6 ס~גי )6 ע)מ6 כו)י ד0ונכ)

 )6 60 חמסין, סוו ו)6 סתסין )ט י6על6י
 ר3ט חמסין, וסוו מתסין ד6ננר סמגי כיסוו,
 יוסף רנ חמסין, סוו 607 סומ6 גריכי )66מר
 נקי6ט )6 ד6יחמ6 כיון סומ6 גריכי6תר
 י"ט ונרס"י ע"כ. דעמ0, סמכ0 )6גסומ6
 גריכי ד)6 ססן, כמו כ0ן )י 0מקדסי יסו,3כ)
 ע"כ. סוו, )6 מפרוע0 דנגירסומ6

 )6 06 0זין י0י' מס 0ווכר )6 נגמ'ןהנה
 נוט גס 6י סמס, וקידס0 מידי, )ט6מר

 ד0ו כ) כמו דסוי 16 יוסף, ול3 037ס)יגי
 יס ומקוגייתיגו סומ6, נריכי ו)6 מודווכו"ע
 3סתמ8 6מר ז)6 מ60 סגידיס, )3')יייק
 ד0ו, כ) 6מר 06 דוק6 מסמע פיגי, )6כו"ע
 יגריך וסנר יוקף לנ פ)יג ג"כ 3קממ66ג)

 3סממ6, פ13גמייסו מוקש ד)6 וננ60סומ6,
 סומ6 גריכי ד)6 מודו כו"ע ינקתמ6מסמע
 כד3ריגו. )ס)ןועי

 3י6מר יוק6 "16% 11"), כתנוברשב"א
 )ס גתן 6)6 ז0ו נכ) נסירוס)ס

 )דכליו ר6ף ומ3י6 ע"כ, ד0ו", נכ) סייגוסחס
 ע) כד3ריו, 0ל"ן כמנ וכן עיי"ס, ע"6 ח'מדף

 סומ5, גריכי )6 סיר6י וס)כמ6 י5מויגן60
 כרנ0 ס)כמ6 6מר 1)6 סיר6י דגקע "ו60וו"),
 דככ) )מעעי 6מי רנ0 0)כמ6 6מר 6י)1וכו'
 כסקדס0 כ)ומר כוותי0, 0)כמ6 רוק6י0ו

 דטו יכ) 3טיי6 פכת3 0רי עכ").קתס"
 קמם.סירוסו

 60 6)6 כן, כמנו )6 ו0מקג0 0עגמו"יאבל

 610 ס)יגי, )6 כו"ע ז0ו דככ)ז6מריגן

 רכ פ)יג נקתמ6 6נ) דסו, כ) 6מר 06דוק6
 ד)עי), סדיוק וע) סומ6, דגריך וקנריוסף
 כתנו 3סמת6 דס)יגי 6מריגן )6 )מסד6"כ

 מקוס ו0י' חמסין ד6מר י6סי' גקטד)רנוח6
 יוקף, רכ ס)יג 6ס"0 דנריו ע) דסומכמ)ומר
 דעמס. קמכט 1)6 סומ6 דגריךוק3ר

 כינריו, סתוס' מינרי מדיקוהמקנה
 גריכי 6מר יוסף 371 3ד"0סכת3ו

 גני תמ6 ס"3 ד)קען ופימ0 ח")סומ6,
 06 טגייר 6מ סמין וחכ"6 3סט"ח מסתקדסי

 0גייר 6מ סמין ומסמע מקתסת, סו,יס 13יס
 ד6מר ד))יסג6 )ומר ויס וכו', קידוסין6חר
 כ) )0 "ד6מר 6יירי ס)יגי )6 כו"ע ז0ו36כ)
 דדוקי מ)סוגס גר06 עכ"),ד0ו"

 כ) 6מר 06
 סתכ0 % 3סממ6 36) דעח0, סמכ0ד0ו

 )30ין קס0 קגת דכריו ס)סי )6)6דעת0,
 )0 6מר 61י 6גחר 6יג0 דדעתס ר"נוסנלת
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 )קד00 ר51ס 6100 מניגס 630 דמו,3כ)
 סל6סוגיס כסקר ג6מר 06 וכסומקנכסף,

 כקממ6(. )מעמיד יכו) דסו, ככ) סוידגקתמ6

 כקיימו ע) סמממס ססיטומ 3נילולי)רעיין
 טסי מ)סוגס מסלע ומס סמקגס,ס)

 )ס" "ל6מר 6י 6ית6 ג"כ ד3גמ' סגמ',מרסון
 דוקק ז)16 סר6סוגיס כמנו ושס"ס דסו,3כ)
 ונרי )סרס ים כמו"כ כשתם*, וס"ס )60מר

 6יגס סמקגס פ) רשייתו )עג"ד 6נ)סמוס',
 ממס 6)6 )ס", "ד6מר סתוק' סכתנוממס
 )כקורס כי זמו, כ) )ס ד6מר "ואיירי"מנמנו
 5ריכין 6גו 6ין סר6סוגיס ז)ק6ר ימר, ספתוסו
 וסנן(. 6וקיממומ,)סוס

 קומר סמקגס, ס) ר*יימו 3יחומ יסאולם
 סר6קוגיס, מח)וקח כשן 6יןד63ממ

 סל"ן ס) מח)וקמן מסו )משניר,וגקדיס
 סוי סתמך 06 ועגמו"י סמקג0 עםוסרסנ"6

 נישור ומסו חמסין, ותוו וכחמסין לס61ככ)
 3ו יס "חמסין" )0 דכק6מל וגר6ססזנריס,

 סו6, מעמותך סגד פריעותך, וגד מע)יומ%6
 מקוס וים חמסין, הסוו משחד סמעסדעכ"פ
 נוס, סיס וסגריעומ6 דעמס, ססומכמ)ומר
 דהי6 יימר מאן חמסין, *מר )6 ס6ס610
 )סמקדס סמסכממ וימכן חמסין, זוקףרוכס
 מעיומ6 יס נהממי וכן מוס,נפמומ

 )סחקדס סמשכמת סיחכן מעשיותךוגריעומ6,
 מסוס סמעס ס)6 סגריעות6 6נ) דסו,נכ)
 מסן 6יוס פסיגי 11 ונסגר* סווס, וס כמס6חד
 )0 6מר )6 ד6ס סנרי וער"ן סרס3"6עויף,

 סמתממ6 דעת, סמיכת ייק *סריגןחמסין
 וסענמו"י סמקגס 6נ) דסו, )כ)מסכמם
 מסח )ס 6מר ס)6 כיון ז6ורנסקונריס

 סוס, זעת משסמיכות חסר יומרחמסין,
וכדני6רגו.

 כסוגייתיגו, 6חרמ מחקוקת כ6ן יסרהנדץ
 )וס"ס ד0ו, כ) )ס 6מר 06וסין,

 סחפן 06 מסק ויס וער"ן(, )סרסכ"6נסתמך
 נכ0"ג 06 פרוצס, מסוס סחות 16 סרוסהפוס

 )061 דעמס ושמכס מויו דכו"ע המליגןגמי

 מקודסמ(, סו"פ וסי' סקידוסין החריפמ6וסו
 סוס )6 דיגמה דמססקינן כיון דיגמה16

 מ)סון מדחק וסמקגס יוקף, )ר3 דעמסקמכס ולי רשו כל )י סיתר מס  מועיל 6י;1סרוטס
 זאיר יכתנ 0נ', נגל )עע ססעתקגורס"י

 06 שסק סי ד6ס ומסמע פ11 )6מסרוטס

 דעמס 6מ סומנמ היגס מסרועס, נגילסוס
 יוסף.)רנ

 60', כגי דמסמע סמקגס, כתל ממוק',אבל

 דסמכ0 מתו כו"ע גכס"גז*סי
 ססט"ח ס) סגייל 06 )מס )מלן סכמנודעחס,
 )6 0)6 קסס יוסף ד)ר' מקודסמ, פלוטוסוס
 כ) )ס ד6מר דבירי סמוס' וכמנו הומס,סמו
 הכקורס לעמס, וממכס מודו כו"ע ו3ו0ד0ו,
 16 סרוטס סוס סי6 06 סקסק סי' סתם0)6
 סמיי ד6מריגן סחם כדמסתע)6,

 06 סליל 6ת

 מורו דמ"ע כתנו הס"ס סרוסם, סוס גויס
 0מקגס. עכח"ד ועמס,דהמכן

 )מאך ותוס' רפ"י מח)וקמ )משניר יפוהגה
 נ' סי ע) סמקנס( דגלי ע) נגויוס

 קמכם ן)6 ד6מריגן 60 )פרס סיס6וסגיס
 מקנ) כס"דס סו6 כקף קנין דישוד 6'דעתס,
 וכן וס, כסף עגול )סקנות נדעמו גומרכסף
 נדעחס גומרם תכסף סנקנ)ת נבסס,610
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 061 סקיכ)ס, טכקף עגור עגתם 6מ)סקגומ

 מקנ) 06 6)6 עגמם 6מ מקדסמ ס6יגסלמרס
 )סקגומ נדעמס גומלת שניגס סירוסומממין,
 פמומ 1)6 סתקנ) חתטין עכור 6)6 ע3מס6מ
 חמסין מוו סי6 06 מ;וסקמ סי6 ו6סמוס,
 06 יתעמ 6יגס םס)6 דעתם, נגמירתמקר
 כדעמט מגמול 61יך סניקסס, סכקף 6מקינ)ס
 רטט תיגס ססי6 נ' ע3מס, 6ת)סקגומ
 מחסן 6ין סמ6 וחוקסח נחמסין, 6)6)סתקדס
 כך ונין כך נין סמ6 רר6ט חמסין, סווסזס

 5מ תיבל  ולי  גבירי(, ריגל ליללותתירס
 כ)) דעמס סתכס )6 ממיש סניקסס,סכקף

 ססיר6יס. סוס כמס יודעם כס6יגס)סמקדס

 ו)ס"ז ס6', כסגד סנר ירם"י )ומרויש
 סוס קוס סייגו דמו, ככ) )סכשמר

 ע3מס 6מ )סקגות כדעמס וגומרםסרוטס

 וכסיס ביס, סמל )6 36) פרועת, סוסענוי
 גומרם 6יגס 65 16 סרוטס סוס סי6 06ססק

 ממו"ס נסחומ מ עומס, 6מ )סקגומנדעמס
 סי6 6ס ססק כסיס וס"ס ע3מס, 6מ מקנס)6

 ו6ס סכ' כסגי סנרי תוק' 6נ) ממו"ס,פחומ
 06 טרועס, סוס 3ו ים 06 ססק כסיםכן

 ד)6 מקודסמ, סי6 פרוטם, סוס נו יס)מעמס
 ממקים סמ6 סיל6ס דעחס המכס 63 נ,ססיין
 דס6 דעמס, סמכס תהי ונס* כן, ונין כךנין
 יסע ם)6 יודעת סרוטס סוס נו יסי' )066

 )אייי, לקסוס )ט ומם קירוסיןסקידוסין
 דצו כ) )ס 6מר ד6ס טמוס' נתנוותמ"ס
 סו"פ. 3ו ים 06 ססק סי6 06 6פימועי)

 שופן ותוס' רפ"י תח)וקמ )נ6ר יסיהנה
 כסגד מכלי חמסן דכ6מת והימר6חר,

 6מ )סקגומ לוקס ד6יגס כיון סי6 דסחסלוןס6'

 06 ספק כססי6 6"כ חמסין, עגול 6)6עגמם
 )סקגומ דעמס גומרמ 6עס חמסין סוססו6
 )סיטחס ס1)כיס ומוס' מרפ"י 6)6 עגמס,6מ
 גקגימ 6סס 6ין )מס 3סעעס ע"6 ג' נדף)עי)

 נססס מיקגי6 )6 ד6סס כתג ורפ"ינח)יסין,
 )ומוק' )ס, סו6 דגג6י טרוטס תסוסנסמומ
 6סס 6ין )מס סטעס ג"כ רוסו כרס=יסנינו

 תסמע כן סרוטס, מסוס כפחוםממקדסמ
 סס(, למרדכי ועיין סם, סר6עוגסמקוס"חס

 נפחומ גקג'מ 6סס דפין דס6 כמנו מוס'36)
 ממו"ס דממות 6)6 גג6י, מכעס 6יגוכפו"פ
 עיי"ס. כסף, כמ31 ו3ססוק כטף, מיקרי)6

 6ח מקנס 6סס נ6ממ מוס' דרסיב13?א
 מנמורם 6)6 מסו"פ, נשוחעימס

 כסף, תיקרי )6 מסו"פ וסחומ כסף,כמיג
 ד6סס לם3ר לרססי יסו, דככ) י")ו)ס"ו
 סייגו נפסס, מיקגי6 )6 מסו"פנסחומ

 ת,ס סחוס )6 36) סורס, סיסי'סמסכממ
 13 יס 06 ססק סו6 6ס 61"כ )ס, סו6דגג6י

 דעמ, סמיכמ 6י ם5 חסרון יס ג"כמו"ס,
 6מ מיקגי6 63ממ יהסס שרי תוס'מסה"כ
 דצו כ) )ס וכעמר מסו"פ, נפחומעגמם
 6)6 מסו"פ, נפחומ 6פי' )סתקדסמסכמם
 יס ו6ס כסף, כמינ דנמורט חלן סקידוסיןסטין
 ס) חסרון כ6ן 6ין )6, 16 מו"ס 3ו יס 06ססק
 )תססו. הפעו מסכמת דסי6 דעת,סמיך

 כ) ד)כ16רס זו, 3;3ר6 )דון יס שמתאבל
 לח"י נתמ)וקמ 3עי) ס"מרגוססנרומ

 גו יק 06 ססק וסף דסו כ) )ס כס6מרומום'
 )סיעת נסמאה סדין 610 )כהורססו"פ,

 36) דסו, ככ) פוי יסממ6 וסל"ןסרסנ"6

 )ח)ק יס מוס' )סי ס6מלגו ס6חרוגסכהכרם



.. 
 הילוליםפריקפח

 דעמס סייס יסו, כ) )ס כספסליוי6י
 ילין ס") יסה מטו"מ, כסחומ 6סי')סתקדס
 6כ) ממו"ס, כממות )סתקדס )6ססגגם

 דשו, כ) סימר כנוו סו6 דסרי ד6מריגןגתתמ6
 למר כמי 610 סרי 6)6 דחס, ממסהיגו

 סוס נו ים מסמס דמן סרוטס, סוס זסדסרי
 מקיווין סיין יודעם מוס )דנפחותסרוטס,
 סף סרוטס, סוס סו6 06 ססק נו יס ו6םנו(,
 דרג ממחין חוו 06 ומסק חמסין סימרכתו
 וס"ס דעמס, ממכס )6 זגכס"ג סנריוסף
 מסו פרועס, תוו סו6 06 וספק שכועסכסינר

נשממי
 יסו כ) סייגו דסו כ) )ס כשמר 6נ)
 ממו"ס נפחות ו6פי' ונססו 6סיכממטעו
 כ6ן יק )6 6י מו"ס סו6 06 ססק סו6ו6ס"
 )6שס גפי דיין סמוס' ))סיטם דעמסמיכם
 ממו"ס(. נסחותהמקבס

 סמקגס ט) רייקו 3דחומ יס וס פיועל
 מסיע דממוס' סנמנ נס,ססמח)גו

 וסר"ן, כסרסנ"6 ד)6 חיגי ג"כדנקממ6
 עפי דסו, נכ) )0 ד6תר ד6יירי סמוק'דכמכו
 סו6 06 סי ססשסק ססו6 נג'וסן דוק6דנויגו
 הומר סף 63 ד6ס כן כתנו )6 16 פרועססוס
 פרוטס סוס )סיחם 5חך עכ"ס סי' דסו","ננ)
 כמו סו6 סלי דקממ6 שנישרט וכמונוגהי,
 1101 חמסין כמו וסוי סרוטס, סוס דוסס6מר
 דסו, ככ) )ס ד6מר דבירי כמנו הכךחתסין,
 6כל מסו"פ, כסחות 6סי נומס דסו כ)וסיעו
 סוס, י)6 וישי פרוטס תסות דכסחומכשופן
 כ) כמו סו6 סרי 3סתמ6 ד6פ" סמוש'מודו
 יעמס. ממכס בשו"עוסו,

 סכרם ק5מ עיון גריך ונריגו ספיאלא
 מסט סירוסו יסו" "כ) ד6סרפ"י,

 דגג6י יסכר רפ"י הרח )סי בסי' 6"כתמס,
 סנ6 6נ) סרוטס, מסוס נסחומ )סתקדססו6

 ד6פי' 6מריגן )6 ובמס מלכתת, ססי66ומרמ
 מס6 מסו"ס, סמום סוס 06 ססק סו066

 )ס ד6מר ס1ן דעמס דשתנס )כו"עמקודשם
 סריגי גופף דכס6 י") ונדומק דסו,ככ)

 וסייגו מרו, סירוסו 06 דסו, כ) ס)כסירוסו
 כמס פירושו 16 פרוטס, מסוס נסחומ6סי
 סוס סיסת סריך י)פמומ יסייגו סיין מןדנעי

 דוקק דפו סכר דרס"י 6חר כתופן 16סרוטס,
 בסירוסו סכמנ כמו )6 זסו6 נכ) )סד6מר
 סוי ווס סמן, כנוו כסן )י סמקיסי )סד6מר
 תריך דסו, נכ) )ס 6מר ד)6 כיוןכסממם
 )לותק. גראס וס וכ) פרוטס, סוס עכ"פמיסוס

 מס ע"פ רפ"י נסיטמ 3מר7 סיסאיברא
 ג' דף )עין סר6"ס נמוס'סכמם

 מסקסו רס"י ע) סתוק' קוסים ע)ע"6,
 פחום קייוסין וקיכ)ס ידם פסטס 06ד)לס"י
 סטעס דב) כיון מקודסמ, סמס6 ג6מלמסורס
 ומי )ס, 610 וגג6י מסוס ממקרסםהיגס
 6דם, כ) 56) דעמס דנע)ס סר6"ססמוס'
  דסו, כ) )ס 6מל 6סף )לש"י כ6ןוכמו"כ
 סי6 06 6נ) נמססו, 6סף מפילוסווגימר
 דנט)ס המליגן פרוטס מסוס )סחוסמתכממ
 06 ספק סי6 06 וממו"ס 6דס, כ) 356דעמס
 דעמס, ממכס ד)6 תקודסמ, ייגס מו"ס נויס

 כטקס 6מריגן תסכממ, ססי6 6ומרמ61סי'
 וסנן. 6וס, כ) 56)דעמס



קפט הפרישבח

 רייכמאןדוד
 ב'שיעור

 לי שוה לדידיבמוגש
 3גי )מדיון ,0 עג) מגיף מ', דף קיייסיןבגמ'

 עג) כקוס, 6מר )6 3גי )פדיון וסט)ימ
 נממש זו טסית גגי )סייון תכעיס נממש11

 חיכי מדיון 60י מדוי, גגו כמ )פריוןק)עיס
 כי סרס"י וגו' נמיל0 כ) שוי י% 6'4ת6יחי
 ותסמגן סדוי נגו 010 מי ק)עיס כממס6מר
 60 כי עילויה כסן 7ק3י) וכגון סף ד)6)עלס
 )יט 6מר 30ן סדיון מכי סולרים סק) כטג6ררם
 )6 6סי ר3 6מר ס)עש מנוס 4 חוי)דירי
 )י זמיכעי כ0ג6 רג כגון ר3ס גכר6 6)6קמרן
 וכו'. הריסיםסודרה

 מימה 7)6 )ותר 6סי ר3 גמכוון סגר6סרושפי
 יכל ס)עיס כ0' סמקנ)ו )3דסקס
 סדנר ס6נ)1 כעינן 6)6 תמויו 'ומר)סעחנו
 סכריימ6 ממסרס ז0 דרן וע) כן, סוס63ממ
 מא 63מת ס)דידיס 3כ0ן דמיירי ועג)3ט)ימ
 דס"כ וגר06 וו"), סכתם נר"ן מוכם וכןכן,

 )1 סגותן חסן 63יו0 )למייקר שדרכו)מי
 סכי תימה )6 ד6י דמגוגי סאו דחיס)פעתיס
 ודקי 6)6 פלוי 3גו נת0 מכעיס נחמס ו0עג)

 דרכו סיסת לכעורן מטמע ומיהוכשלמרן
 60 0))ו דתים כדי עד 013 3כי1ג6)למייקל

 6ן עכ"), )י סוס )דייי 6מר מגי )6 סכי)16
 וו"), ע"ז סחו)ק סרמ3"ס 3סס 0ר"ן כמגסוג
 נסי"6 סכמי ו") סרתנ"ס ע) )ממוס סיס6)6

 נסוק סוס סריגו כני )ו "גמן 3יכוריסמ0)כומ
 נגו סרי ס)עיס 03' סכמן וקיקיו ס)עיסחמס

 )16, 06 נו )ממייקל דלכו 06 חקק 1)6מדף",
עכ").

 3ף16ייהנה
 60ריכו סג") 0תוקסס כמתנ"ס

  ושנסון 6%לו ס"ס פי' 3י1"07פוקקיס
 יכ) סלתנ=ס מסנר ת"ג סכמנ סנ"י סו6)מס
 ס)כסן שע"ס 6דס לסוס ס)עיס 0' סוס6100
 ס)עיס נ0' )קננו יכו) ק)עיס ט' סוס שיגוסוס
 רב כגון 6)6 שמרן )6 6סי ר3 יסמלוט6
 סוס 6יגו 6דס )מום ד6י )ותר סייגו וכו'כ0ג6
 )דידי כ0ג6 רנ ד6מר מ6י מטני )6 ס)עיסס'
 ד)רנ סודרך כגון 6)6 קמרן )6 וס"ס 4סוס
 לע"ס נכעיס 0' הנעמיס סוס ויכוומיסכטג6
 כ0ג6 רכ יכו) כך כ) סוס שיגו 6יסס)כ)
 מיסמך כקומר כרע 6כ) )י סוס )דילינתימר
 6דס שסוס כיון ס)עיס, 0' סוט )6ד)כ"ע
 11"ס כשיגיס כ) )16 מכעיס ס' סוס )6נעכס

 סו6 נסוק כלומר נסוק סוס סייגו כ)0למנ"ס
 0' סוס נג"6 )קבת 36) כך כ) סוסדגיגו

 עכ"). סדוי 3גו ס)עיס 03' סכמן וקננוק)עש

 סוס 63מת סיסי כעינן נססיי דיהורמזרכן
 06 יפגי 610 0רמ3"ס דעמ 6ךכן

 סכתן ו0 סיס6 נעיגן ו% %ס לסוס כך0ו6
 סרי 0ו6 גס סוף כ) סחוף כיון דייקךבתקננו
 נסו"ע פסק ועס"1 ק)עיס, 3ט' עמסקיכ)ו
 ס)עיס 0' רסוק סוס סריגו כ4 15 נמןוו"):
 ו610 סדף נגו סף סריס 03' עכסןוקיננו



 הילוליםפריקצ

 סיסי' מסנריך )ס3"י )ומל סנליכיס וכנוו )6 וסיגו עכ"ל ס)עיס ס' 6דס )סוססיסות
 6לס. )סוס כן סוס עכ"ס סטור. ע) 33"י סג")כסיטמו

 ע4ו ח1)קיס מר1הי10 וסס"ן ססט"זאלא
 סוס סיס6 )סלמנ"ס נעיגן ד)6וק")

 ניקר מ0ס 6' כ) מיסו 6דס, )סוס 663ף
 דסט"ו 6חר נג'וסן ד0רנונ"ס 6)י3*סגת'
 ס' נמורם סק3)1 3ק3)0 מקוי ססעיקר3י6ר

 י6מרי 601 מדיון ידי )נ6מ כזס וסגיהלעיס
 )י" סוס לדידי *מר וכו' כסגף דרג 610"כי

  כן,  53תמ קיש סנריך 5סי רנ עכסוק6תל
 )ו מסוס נסני) רק סקינ)ו מסוס גרע0מס
 כשמר 6כ) )ו סוס 63ממ סיס6 גריךוככן
 )1 סוס מיגו 06 6ף 3ס' תקננו 16פןסנכ)

 שסגי.ושי

 )ו חימס 6מרמ דגיוק6 כמ3והשייך
 כנה"ג ג" וסייגו נגמ')סרמ3"ס

 כ0ג6 רב כגון 6)6 *מרן )6 8סי לכ 6תלח"),
 עכ"ג )6, כו"ע 36) )מח41 ידע רכסוגערך
 סעיקל 6)6 )1, סוס סיס" כעינן ד)6וסייגו
 סינס )כליך כמקוס )מחוג נ6תמסיתכוון
 סעיקל 6דרנס נוסיו, יומר יחסן 6ת)סתריך
 ו)8 מתח) תטעם מסגי ומפדיון )ממו)סילע
 דרך ע) חסו ס)עיס, ס' קינן רכןמסוס
 כמס 3גת' סמ3יגו סמק3)מי כקינואריגי
 גמיגס. כמקוס למסגיפעתיס

 סוסייך גמכוון רכן סע"ו גס סנר6סנכפי
 )1 סוס סריגו וע"ס עקיכ)ו מכיוןכמג

 גמכוון סכקכ)מו תסוס סכווגס ו3ססטוממסגי
  סגמכוון ג"כ ימכן ותגס סס*ר, ע))תמו)
 כ)) סודרך לע"ס כך 6נ)1 סוס כן סו6מעכסיו

 )סכין סג") וסע"ו ס3"י 3דכרי )עייןויש
 ד6ס"ג סירס סנ"י דסג0 לכריסססנרח

 6וס ס)סוס סגי 6ך כך יסוס סכ6מתסנריך
 6דס סיס )י ת0 כעי טעתה ו)כ6ורס כןסו6
 ערור סיוענו ס)עיס ס' )1 ססוס מקוסרסוס
 6וי *דם סוס סנריך ס)6 6ף סט"ו ו)סיטמוס
 סו6 קכ)מו מע"י כמכ"י קגמכוון גגקוע06

 מסנריך ת)סנ"י טפי יקסם עמסן ערןתע)ס
 6זס. סוס)כת"ס

 )סנלמס גלתן מקור )מסמיךונלענ"ד
 נמס' ו610 כס"ס, תסורסממסוגיך

 סומעין "תגיה 0גת' וו") ע"נ קמ"ז דףסנמ
 כרמונים )6 6כ) ונעוזרדין ו3כליסין3פגעין
 כרמתיס" סוחטין סין תנחס 3ר מגסיה כיםוס)
 תעדה מסוס לסור נסנמ שמט נמ)6כמסי'
 סעומדין סירומ סרק דככרייח6 מג6 קת")דס,

 קמ"ס: דף טס וכיל" )סומטן לסור)נסקס
 6)6 חייב 6יגו מוש דיר רב 6מר רחכ"66מר
 תסוס וסרם"י נסכי ועגנים זימים דריסתע)

 וכריסין סגעין וסכן עכ"), שכיד6ורחייסו
 )קומטן תומר )6כו) רק סעותדיסוכיו=ב
 כרמוגיס ומ"מ 6דס, כ) 36) רעמויוטפס
 סיו מגסיכן ניס דס) מסוס דסו6 ומסלעלסור
 מר"ג ממס 6ימ6 וסוס רומס )ממוטרגי4ן
 ל63 6") וכו' עגמם כ"ל תגסי6 גיס כס)מלכס
 ומסגי דע)מ6, רוש סף תגחס נר מגסי*וכו'
 קרס 6מר לניעור ל' קהים 0תקייס דמגן6ין

 מקייתין סכתוסו ז3ר 6)6 מקים 5יגווחמ"ן
 קוני תקיימין כערכי* סכן דר"6 נ"טולר"ח



קצא הפרישבח

 לניעור ס)ר' טיכי לכי 01כ11נס )גמ)י0ןפנומ
 )מודם עלכי6 מסוס ניסר קונים סתקישכ)
 נים תסוס ג6סי רמוגיס )שוט סכ6ח"ג
 כערני6 6ירי6 מידי וסרכיגן )חודמגסינו
 תיגם סי 6יס כ) 6ג) דעך כטכס סכ66תר6,
 חסינות )גרוס ככועס ים כערנית שימסעיר
 נ"ר כמנסיך ימירס מפספס 36) 6דס)כ)
 6דס, כ) 6ג) דעת סכע)0 ומר 3נו יםנוגרס
 ז6מל חסר6 כדרג עעמ* תחגו 6)6ותסניגן

 פוק)ין כמקוס יגותגן מסחטן מרוין מקלףר3
 סחיטת נ2י )16 וסי מריס  נשלוי סמקה:6מ
 ד*חסניגטו כיון )מימל 3ך 6ימ מ6י 6)6ג'גסו
 )סו סוס ד6חסכיג0ו כיון ס=ג מסקס )סוסוס
 ננעגנוס מגדיים ק~יס סדוקך ומיינומסקס
 קמחסינ סיכה 6נ) לעקמה רונה 16 6מל6גריך
 ע) מסקס סם )עסות יחיד נכח יסנידע
 כסהר 6ף )מיסר )ן סוט ז6"כ 6)6 יייונועמס
 6מריגן אתעמס תנהר נרס"י והכן נמי,פירות
 ו60 )תסקס )ממוט הסור פירות מסוסנ6ממ

 )ממקן מסוחטן מיירי דכריימ6 תג6 )סויסר'
 ד)י~ סרי )כן מימיסס ענור1)6

 מחסניה,
 6טו דמריגן לסור )תמקו 6ף נרתוגיסומ"מ

 תספמס סוס ד6יכ6 דח,יגן יגסוס)תימיסס
 סכי.וענדן

 טעמך ס"גו 6מר פט6 רכ כגמ' 6מריגןךרזך
 עוסין ס6ין דגר דסף תסוס חסיךדלכ

 תמנו עוסין סטין דגר וכ) )כמחי)ס מקוסממגו
 מר06, נסיגו' סתקוס 6מ פוק) )כתחי)סמקוס
 מדין 6)6 6חסניגסו מסוס )16 טעמךוכקמר
 גמנ6ר 1)6 נלס"י, עיי"ס מקוו6ומט)כומ
 6ימ ד6י )ייייס סנלימ6 ממפרס 0י6ךכגמ'
 )דוכמ6 קוסי6 סירס סו 6חסכיס סנרם)יס
 6ים. כ3 56) דעתו נטוסגינון

 סממו גססק ס"6 מ"כ סי נסו"עוהנה
 מוימיס מון )וגומען מותר סירותסס6ר

 6ף דמסתע קמני וסתמן ורמוגיסועגניס
 ו0רמכ"ס סרי"ף כתבו וכן מסקס)גורך

 6י דממג"פ )טקנירס סנ"י ונתייגעוסר6"ס
 6חסניגסו נמר ד6ו)יגן נגמ' קמ6 כמי'ק")
 ס6ל 6ף תסקס ד)נ1רך כרס"י )מסיקסו")
 רק טו6 )רמונים ניגס וסמ')וק לסירימילות
 קכלמ דפס") נמלק כמף ס") 61י)ממק,
 ומחדם רמוגיס, לסירי 6מ6י 6"כ6חסניס
 ,0 ד)תירון ותפלסי 3תל6 כתי' ק"3 רסססג"י
 כלומר סייגו 6חד מהדס עפי מגסיך ניםסוס
 מי רכל י") ספיר 161 וכערני6 ס)ימס6מל6
 כתר"0ו. נגרר רמוגיס נסנתססומע

 מסוס סנ"י ע) סחבק סם 3מג"6 יעהיןאך
 )סדיק תסתע סג") ססוסקיסדנדגרי

 מספיר קבלי ימס ומחדס כג"6 כקנתסקגי
 סתלגן סכותמ 636 ד6חסניגסו קמ6 כס"קי")
 ד0ו ותלן מססחס כנר סיס ז0 ננירוףסימס
 מפני ועי"ו תמידית נרגי)ומ כןסעוסס

 מלן כנר סיס כו1)מ 6נ) וס )6דס6מסניגסו
 כן סעוסס יחיד ככח 6'ן נרגי3ות סכידעניד
 )מסקם. ו6מ )סמסי3 הנדעתם

 פוסקים סגן סכו103 סס 0ט"י סיואילו
 פירומ ס6ל ס6ף ד6יס"; כרס"יס")

 מבממק מיירי ומס )מימיסס )סוחטןיסור
 נינליסס. כן ממעמיק 6יךיעו"ס

 ניכו)ת ספוסקיס ס)וגתמ נידינו יסךנ,ערזה
 ע) )סטתו )חפ7 חסינומ )מתקדם

 סיס6 העיגן 06 מחסינט סיגו כ)) סנדלך6ף
 63, 16 וו3תו דמו )מ6ן רני) נאופן כןמסוג



 הילוליםפריקצב

 מ"מ יכו) דססיר 6ף וסמג"ד ס3"יד)סיטמ
 ס)סכ"י 6)6 )ומריס כן 3100 6כן סיס6כעינן
 ולסי 6מד 63דס סגי 1)סמג"6 עיררעען
 זוממו %ס סרוס 6ף 3פסיטומ יכו)סע"ו
 כן.עומס

 דסנרומ 3ק"ד )ומר נימן )סכי ד6מיגןוכיון
 0נמ מסג' )0יטמייסו סם וסה"נס3"י

 3סמסי3 6דס כ) סיס) סם 0ס"5 סס3"ידסייגו
 ק3למ נגמ' )וכדוגממן )העתו רמוניםסמיעמ

  11)תו 6יס גני סיסיו 0נעיגן 6)66מסניגסו(
 ,ס כסן יכו5 סכ6 כמו"כ מכנל, גןקרוסין
 קים כיון )פעמו ס)עיס )ס' ממסן עלן)סמליה
 סמג"ד כסיעם וסייגו כן 0עוסס 6דססוס
 )6 גוסיס ד6י0ו ולע"ג 6מד, 63דס לסגיממס
 י") סתימה, עיר ומכריך סס כסמג"דס")
 )סמסינ ס6פסר סנרך סך שיגן סוף כ)ךסוף
 יס6 עגמו 6100 נעיגן ו)6 06ריגי כג)))סעמו
 גפרקס, כ3ר קו0יימגו עיקר 61"כ 3כךרני)

 6יירי סיס עדיף דסכ6 והמרק הייסב יםועוד
 מלין יס 33מינמ ו0ו6 מסקס מ6וכ))עסומ
 ס)עיס ס' )6 יק כסף סוס סו6 סכור כ6ן36)
 ספיר ס3סוק סער ענין סו6 0יומ ויעגיןוכיון
 כדי בכך )סערו שרגי) 6מד 63דס 6ףקני
 )ס' ק)עיס מג' )סעמו 3סמסי3ו סכסן וססיוכ)
 מיס. יסססו6

 כסיטם 03)כס ס3מ כסף ססו3ר סט"ואבל
 6ף 06סניגסו ק3רמ דגקטיגן ססרק"י

 6מל 3ד)יכ6 ו6ף ו0  076 55ל  לסעפו לק6100
 נין סיס ג"כ כ6ן ס3ר כסיר רגי)ומ סו6ס56)1
 3)6 ס)עיס הס' )סעפו סמסן )0מסי3 כמסכסן
 706. מהדססיוע

 כסק"ך סט"ז 37רי 3"ור 6ין וס ירךולפי
 כסגד 6)6 עכס המיגן מ0עסדננעעס

 וסרן. קרעים. )ס' ממפן סויומ סמע)ססימל
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 לאוה"ע, ולא לשראל תשובה דמהני בטעם הקדמונים מ"ש נודע דהנה לתורתך, אבינוהשיבנו
 אלא מחול, כבודו אין כבודו על שמחל מל לב:( )קידושין קיי"ל הא תשובה מהני היכי קשהדבאמת
 כבודו כבודו על שמחל והאב לה-א, אתם בנים א( יד, )דברים וכד"א למקום בנים תורת ישדלישראל
 וסולח מוחל שהשי-ת שעתא דבהאי די"ל או בנים, קרעים שחטאו דאף לו.( )שם ר"מ דעת וכפימחול,
 כאחד באים וידו גיטו וכעין למקום, בנים שהם מכיון מחילה מהני וממילא בנים להיקרא חווריםלעונם
 בברכת תקנו ולכן וכפרה, מחילה לאו מהני לא להכי למקום בנים שאינם אוה"ע משא"כ ערג)גיטין
 תשובה. שייך שפיר ולכן אב בתורת לנו הוא שהשי-ת לרמן אבינו השיבסתשובה

 ל"א( דרוש סליחות חיים)שפע

 "4 *6י



קצג הפרישבח

 קזיין מענד? מנחםישראץ
 ב'שיעור

 מלע ע"ג תנםבענין
 נתגט )י סמקי0י ע"נ ח' דף קידי0יןבמם'

 ו6ס מקוי0מ, 6יגס סיע גני ע)תגס
 0) 0)ע ניני ר3 נעי מקודקמ, 0)ס סיעסף

 0)ס קלע סי' 061 ופרק"י תיקו, מסו,0גיסס
 כמו סו6 וסרי קונס, 6דס 0) יחגירומקוד0מ,
 עב").0מקנ)מו,

 מקוד0מ 0)ס ס)ע סי' 6ם י"סך2:רצוכ('
 מ6י כן ד6ס גסיכם ע6 וו"),כמנו

 קוגל לחיגך פ0יט6 מסו 0גיסס 0) קרע3עי
 סרק כד6מריגן שגיבס ס) מגר דסו6כיון

 ר3י 6מי ע"ב( פ"ר דף )ב"ב סססיגס 6מממוכר
 ומוקי מזם זס קוגין 0ותסין סגי 0) חגריג6י
 ע) נמודד 6נ) )וקם 0) קופתו במון נמודד)ס

 לח"י ע) סקנס וכריענ"6 עכ"). )6,מקרקע
 סי6 0)ס נסוע )גוס חגר, מדין דסו6דפי'

 סמ0תמלמ, חגר 0תס6 העיגן ט)6מקוד0מ,

 נס תוס' סקרו )6 )מס גתג6) נקרנןועי
 רפ"י. ע) 11קו0י6

 דסכ6 )סרס וגרץ ת"), מיי15ובתום'
 6)6 מ5ירס נקנין מצוי 6יןטעעס

 )6 0)ס ונס6יגו דעתם, 0מכס 0)טכ0סס)ע
 6י 0ג'סס 0) כ0טס)ע ונעי דעמס,ממכס
 ע) 5"ע ו63ממ עכ"), )6, 16 דעתסקתכט
 דעמס דקמכס דכיון ט5ד מסו תוס', 0)תירו5ס
 0יקגס אפסר ד6י כמנו סתוק' ס)6מקודקמ,

 נאות וסר6"0 שגיסם, 0) מנר 0סו6 כיוןס)ע
 תקוי מדגר 6ין דסכ6 )ומל וי0 וו"), כמגי"3

 סכ6 ימייף סס)ע ידי ע) קוגס 0תס36קגין
 דזהגי ימי  סיסי  לתוך  יצגי  ורץלסיקו

 מייף מקויים פינס ק)ע גני ע) מגסנ3ויימ6
 יתמרס לכיון וקיכ)מו, חיקם )מוך ,רקו6ס"
 חפן דיגי 6מלס כקינו טוי סס)ע גני ע)תגס

 סס)ע 6ם ניני )ר3 )ים ומינעי6 וכו'נקידו0ין
 6ס ונ"מ וס, נצפון )דון י0 מס מסו 0גיסס0)
 לררי וקפי וע"כ 03מיקס, מיקס )תוך,רקו

 מסו ד)כ6ורס 6חרמ, קו0י6 גס ממורןסר6"0
 ייגס ס)ע נכי ע) מגס ד6מר 603מחיווט,
 ומס מקוד0מ, דתס6 מימי ומסיכימקוד0מ,
 סר6"0 קפי מקוי0מ, ד6יגס 3וס י0מידוף
 6יגס אח"כ חיקם נמוך נמן 6סי ט61סחידו0
מקוד0מ.

 כ60מלס סוס נברון סקפק מסו 0ג"עאלא
 0) סס)ע וסי' ס)ע גני ע)תגס

 סדין יודעם 6ס סו6 דסקפק וגל6ס0גיסס,
 61"כ מוס, ,ס קורן 6ין 0גיסס 0)דח5ר

 )ס מדמי ק6 דחו* ס)ע ע"ג תגסנ60מרס
 )6 ד6שמ6 16 לוקס איני )ומרוכווגמס
 וס, 63ופן דמקוד0ת ושלי כדיגינקי6ס
 סריטנ"6 קו0ימ י)פ"ו 6)6 דעתם,וסמכם
 שנר אמרי ד6ס שכו, כ) מתורץאינס
 קוגס, 6יגס כזו 0ח5ר ויולע מלממרת60יגס
 )תוך גמן וסוף 0)ס ס)ע סו6 אפיקו6"כ
 ועי' מדמי, ק6 דדחחי מקוד0מ ניגסחיקס
 כ)) ק0ס סי' )6 י)סר6"0 0כתכ גמג6)קרכן
 אפיר. ואתי סריענ"6,קו0ימ



 כתג י"6 ס"ק 4 נס" מהפיסוהאבני
 ג"כ טו6 סמוס' 3זנרידטססנר

 וק3)מס, ידם )מוך סמגס פגמן ד6מףנסר6"ס

 כ6ומרמ סוי 06 סוסון ע) 0ו6 3יכי רכ ס)3עי
 וכמג דעמס, דסמכס 16 נקידוסין רוגםסיגי
 סגמגס 6)6 סכי )16 ד6י כן, )ומר 5ריכיןדע"כ
 מקודסמ ניגס סוס קרע ט" 6פי, סס)עע"ג
 מסתמרת. ס6יגס ח5רדסוי

 רס"י סיטם ממרגיס וסר"ן סרס3"6ךדקנה
  תסוסיית % 6נ) מתוק,,)מקזסיימ

 כמעט נסחנר חקקו )0 מקג0 דס61סריטכ"6(
 מ% סף 1)6 ס)ס ממגר יכ) וגמשןסעקיסס,

 06 דנה0 נכווגמ 610 ו60ינעי6 סומסין,ס)
 6נ) )ו, מדחי ק6 דמעי 16 יעמססומך
 סוס עמס ד)6 דכליסס )סכין קסת)כקורס
 סחבק 6מ קונס סו6 והיך חלקו, )סקגומקנין
 ס6י)ס גמורם דמסגי ממרן וסמחג"6ססו6,
 יכו) 11 ו3סעס )סעס, חלקו )ס מס6עדסו6

 גריך 61ין ס6י)ס, כמורם 0סדס נכ3)ססממס
 )זס.קנין

 ססי' מיירי ד)6 6חר נדרך ממרןוהשקנה
 ס" סססלע 6)6 סגיסס,נסומסומ

 ע) מגס למרס וסי6 )ס, וחגים )ו חגיםוייוחד

 נחבקו, 6י כח)קס 6י כמרס 1)6 סמ0, סיעגני
 י6מר0 כיון 6מריגן 6י כיבי )רג סי'ימיכעי
 חקק ע) דסי' 6תרט ו)6 סס)ע ע) מגסקמם
 רחוקם, וכווגתס )6 16 ימי דלך סףס)ס
 נדנריו. נ6ריכומועי"ס

 וו"ג סכמנ 3סריטכ"6, גת63 6מר מסקךעךוא
 יסכך סמום' נערי ססירסו כמווסגכון

 6)6 כ)) ע"ס המיגן דירס ונכיס מ5ר מדין)16

 361 וכו', סיס ע) מלתומו ממגו סס~י6מסגי

 )חנירו ניוותר סטעס ו0ו6 וס"ס "ערכ",)כקן
 6ני ו6ממיינ ס6נד הנר 16 ריס סכך תגסורוק
 מסני 6)6 טעתה סוי דתידי מיג, 6100)ך

 )1 גסמע3ד סיו ע5 כרסומו ממוגוסס51י6

 נגמגם סי' ע) גמגו )י ומס "0ג06",63ומס
 עכ"), ס6נד, )מקוס 16) )ים ולקו 16נמורס

 גמגם )מס סוגיימיגו עפ"י מקניר לכליוונסוף
 כיון מקודסמ 6עס 6מריס ס) ססו6 ס)עע"ג
 ז)דחה0 6תריגן )ך 6גי ו6קדס למרסי)6

 תתרה וייגס סכי 04 ילעלע סו36ע)ע6
 דססמ6 מקודסמ ס)ס ס)ע ס" 061נקייוסין,

 סי6 תתרה 6)6 04 מדמי דיממי6)16
 )ך, 6גי 61יקזס כסי למרס וכקינונקייוסין
 דחוי 6י )ך ד~נעי6 טו6 סגיסס ס)ונקרע
 נדכריו, עיי"ס נקידוסין, ממרסס 16 )י0קמדחי
 סמוק'. לכרי כן ממסרס כסמקגסועיין

 ים כסס סג") פירות סניףךהרשב"א
 יסייגו עלג מיין דס61ממרסיס

 סר"1 )וכן מפלסים יס נסס ומניף סג6ס,מדין
 ממסגי 6פסר 6י דסכ6 סרת3"ן( נסס0כי6
 כס6סס דוקק מסגי ער3 דדין עלכ,תדין

 )חוור יכו) ס)6 נמקוס 0תגס טימן16מרת
 ט6גד )מקוס 16 6חר )6דס סגמגו כגוןו)יט)1
 )מזור יכו) סק)ע ע"ג כסגומגו 6כ) )6ס,סורקו
 מעות כסמפסיי 6)6 סג6ס 03 וסין1)יע)ו,
 )ס סיס דססג06 )פירוזנו מהנדינורט,
 קס0 דגר סו6 06 זוקף זסו רנונם,כסעוסט
 6ין ממסיד היגס 06 36) מעות, )ספקידכגון
 ר13גס. מעומס סג6סנוס

 מסגי )6 דערכ סנר כעגמו סרס3"6אבל
 06 36) דעמ אכן מיתגו כס16מרמ6)6



קצה הפרישבח

 610, קישו כ6י5ו ממק סף חרירו ערולמכוס
 ופ5וגי 5פ5וגי מגס למרס 06 63ססוכמו"כ
 סייך 65 זוף ומסוע סי6, סקי3)ס כמו סויקי53
 מסה"כ קכ5ס דסף זעמ כן ק53ו 06רוקק
 חייך 651 קנזס, מיקרי )6 סלע, ע"גכמגס
 ודו"ק. סי6, קנ5מו ~י5וקומר
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 שמחת וביוב ומחר, היום וקדשתם שנאמר היו, חיתונין סיני, וה חתונתו, ביום י( יב, ובמד-רבמדרש
 להמדכם דם-ל ואפשר קידושק, של לשון לישראל הקב"ה שאמר מצינו היכן וצ"ב כו/ תוה מתן והלבו

 אמר ב( ה, )קידושין בגמ' אמנם הוה, בלשון לקדשם נתכוין אלוקן, ה' אנכי לישראל הקב"הדכשאמר
 אטטך הריני אמר טקה',טת, ה-ו וכו', מקושטת את הרי לה ואטר כסף תטוה כסף לה נתן בקירףטיןשמואל
 ולפחו לה(, עצמו את שיקח ולא כתיב, יקח דכי )פרגן-י, מיחחט, בית כאן אק ארוסק- הריני בעלק-הריני
 כאלו היא ץ ישון משמעות הלא אלקק-, ה' אנכי באמרו ישראל את הקב"ה שקידש מה מועיל איךקשה
 לקידחטין. מיחחט בית בו שאין .כף, אטטך הריני אומרהיה

 לו אותה ייחד שהרי קידחטין, הוי אי ממני, חוץ אדם לכל אסור את הרי לה כשאמר לעיין ישוהנה
 ד"ה ב, ב, )קידהטין התוס' ממ"ש ולכאורה מקודשת, אינה קידושין בלשון אמר שלא כיון דלמא אולבדו,
 לו להיות דמתיחדת במה אשה רגבי כו/ לי ומדמנת לי מיוחדת 4 מקת-וטת דמילתא ופשטא לה(דאסר
 ל יהיה לא לישראל הקב-ה דאמר דכיון שפיר, אתי וא"ב בכה"ג, דמועים משמע עי-ש, לכל מבניהיא

 בוה, יקיע אכתי אמנם מהני, הנפיר ממני, חק לכל אסורה את הרי כאומר הו-ל פני, על אתריםאלוקים
 מקת-,טת את והרי אחסך הריני כאומר ההל מועיל, דלא וחד דמועיל חד ליטרא תרי הקב"ה דאמרדכיון
 קדושין ספק דהויא ומסיק נוה להסתפק שכתב ט"ו( כ-ו ס" )קופא בהמקנה וע" מהני, דלא חל ובכה"גלי,

 קידהטק. הוי דמדרבנן תל ועב-פע"ש,

 רבה מח-עא מכאן כמב"י אמר וכו', כגיגית ההר את עמהם הקב"ה שכפה מלמד אר-א בגמ'הזפ
 דה"ל בנה, אשרה מלת' וכבר מאונס(, שקבלוה תשובה להם יש כף, לדק י~מינם שאב )פוש"י,לאורייתא,

 שלא עשה הוא הוה יא קידושין ודאי באשה אמר בר-א מר וכר, וקרנת תליוהו ב( מח, )ב-ב דאמרינןכהא
 ואפקעינהו מקדש דרבנן אדעתא המקדש כל א( וג, וככתובות מיניה, לקידושין רבנן ואפקעינהו וכף,כהוגן
 סיניה, לקה-חטין אפקעינהו למימר טצינן שפיר מאפס, ישראל דקבלוה כיון וה"נ ע"ש, מיניה לקידחטקרבנן
 תינח רטתיו, בשם פה?ע למימר, איכא מאי בבתה קדיש בכספא רק-יש תיגח פתך, בגמ' שםוהנה
 י-ל ששר כנ-ל, דרבנן קידושין דהוי תורה במתן דה"ה י-ל ויפי-ו ע-ש, נינהו דרבנן דקר-ושי בכספאדקדיש

 יחק. הלוחות שבירת ע-י היתה הקידושין והפקעת מיניה, לקידחטין רבנןדאפקעינהו
 שעתידין יתל לפניו היה מדוע דגיוי דכיון א', בדיבת ל יהיה ולא אנכ' דירו העמא דמהךוי-ל

 עד גה( א, )שהצהר במדרש כמגש לחטוא,בניי
 שהמי

 הקב"ה מס"ה שהמל עד אומר ר-מ במסבו,
 מלכתחלה הקב-ה קתלים לא י ישראל, איהך אלה יעגל ואסח רע ריח ישראל נתנו ברקיעבמצבו
 מנייהו. לקידושין רבנן דאפקעינהו ולומר עליהם וכות ללמד אח"כ שיוכלו כדי דרבנן, בקידושיןאלא

 ליה( גליון י"ב שנה)י'ת

 א4 *4י

 מגס למרס 6סף 16 ס5ע ע"ג 0גס )60מר
 06 656 סיגו על3 דדין מקולסמ 6יגס65ס
 וגר6ס סי6, קי53חו כ6י5ו סוי 161 6חרקכ05ו
 כסס סמחג"6 קכמ3 מס כ"פ סיטמו)מסכיל

 3"ס כ=מ נמס' סמוס' ע"ס י"6 ס"ריעית
 מקכ5 קכס6סז סו6 ערב 50 דסדין גסך,6יוסו



 הילוליםפריקעו

 ווייםאיימיך
 ג'שיעור

 באמירה הנקנים רדבריםבסוגיא

  וסלל )סמס כמנו 6יתעל ע"3 ט'בדף

 סטרי נומ3ין סין מים3י וכו'תרעמי
 וכירד פסיקתך סקלי )6 וכר 1גס61י61ילוקין
 כמס ר3 *מר גיד) ל3 ד6מר ר3 6מרגיד)
 סן מן וכך כך עמך וכך כך )גגך נומן6מ0

 63מירס. סנקגיס0ד3ריס

 סגי ד3סרק חימה 1ז"ג הן( ~בר"תיבתום'
 0סוסק תגן קט.( )נתוצות טילותדייט

 עד מס3 סרג) 6מ )ו וסחט כצמגומעומ
 חמיו הקלק יס6גס ססנ עמס ר6ססהמקנין
 נ6מיל0, 0גקגיס 0ד3ריס 0ן רסן כיוןגדין
 מירן 0רסנ"ס מירהיס: כמס 0מוס'ומירנ1
 גקמס 16 וקירסו עמדו סתג6יס כסממוךדדוק6
 וסס61 "עמדו", מדקמגי ומדקדק63מירס

 6)6 מיז קירסו 3ס)6 מחרי גורומ דיגיוסגי
 מקמר ומ"צ 3דיג6 ניס ת3ע מני 1)6 ומן)6מר

 ור"ת ר6ס0, סתמכן עד תסג כך ע)ס0קכיעו
 ס"מ נ6מירס גקגים דק6תר 607תירן

 נתו 6מ מסיק 3600 יוקץ ר6סוגיסנגיסו6ין
  סמם 5כל החנו ילל גרון רעת  יירגל )1גיס
 גקגין 6ין נ"מ תיפר סי  ובן  לטלייםמייוי

 )6, ו6מ0 6מי' 36) פוסק כס60נ 6)6נ6תיר0
 0מוס'.עכ"ד

 6ימ6 ע"א( ק"ט ע"ב, )ק"ח 3כמהומךהנה
 ססוסק גממני וסם דסכ6כקוגי6

 עד מסג סלג) 6מ )1 ופסס )מפגומעות

 סמ6מר סי6 יכולם 16מר מיעון ל6ס0סת)נין
 עד 6סר )עגמי פסקמי *גי6י)ו

 סמוניי
 רפסי

 16 )עסומ יכעס 6גי מס עני מסק ס6כ6עכשיו

 ע) פירופיס סגי ופירס"י פטור, 16כגוס
 שיון )מון 6( סרג)": 6מ )ו "וססט0מי3ות
 עיט סו) סינריו חס סוייגו גויס וסתר610
 נלג) שתי תסס סעעמי 61מ 3( לג4, ג3ימב)
 לס"י. עכ") 4מן, מס 4 61י1 עןע)

 רס"י קובר )וכן רס"י ק) מסגי מהגלפי
 מתורן וכו'"( סתעמי "ולגימדכמ3

 מני )6 4מן מס )ו ס6ין ימון 0חוס'קוסיימ
 סימן )ו ס30טיח תסחר ומ"מ 3דיג6 4סת3ע
 ר6ס0. סת)נין עזמס3

 0ר36"יוהנה
 ס" מקוניות 3סיט0 מונק

 360 )1 סס)ך סחנו סרג) 6מ )1דפסט
 )פלוע כקן גכסיס סמם 1)6 6מלמ)עדיג0
 סמוס' קוסייח קס0 )6 ג"כ מסירוסומסם,
 )6 קמרת )מדיגת רגל 06 ס6נ דססטדכיון
 עיין. )קרומוחייך

 דנגת' פירס"י ע) סקסו סם תתושאבל
 6נ) כנכעס 3ז"6 תג6 3ריימ6מונק

 6י4מ0 )מ6ן כוסין סגמ' ומקסת כופין3קטגס
 כופין ל63 *מר 6)6 04 מירע" 6יפכ6)36
 )1 כפעין דמיילי סירס"י עסי גע, )ימן)כע)
 דכוסין ס"ד מ6י 6"כ וממגו קימן כעס)36



קצו הפרישבח

 ט) )פירוסו גס קסס וו0 )1, 6ין סרי)36,
 )מדיגם לגק 6ת מסט ט360 דכיוןסר6נ"ד
 וזיגגו. סרי )כופו ק"ד סיבך6חרמ

 פקוקיך עלמו 6מ נסמר דרק"י ג)ע"דאבל
 מ ד65 מתני' 6ית6: סם כגנג' דסגסזו

 גמאנו )6 י0וד0 כרכי אר"י דתמ6 תג606י
 ומסע )מתגו מעות תפוקק ע) וחכמיסקדמון
 פקק 6% סת6מר סי6 סיכולס סרג) 6תלו
 ססטקס ע) )מקקו מס ע) יכעס 6גי מסע5י
 עד חסנ 6ומה0 מתכמש ע5מ0 ע)סי6

 ממטמר סי6 יכ51ס עומל לדמון ר6ססהתקנין
 636 ס6ין עכסיו ע* נומן ט636 6גיכם3ורס
 6ו כגוס 16 )עסות יכונס 6מ מס ע*מחן
 ירעע סכמיח6 סגמ' מניף וס וסחרסטור,
 נקעגס 36) נגדתס נד"6תג6

 כוסיי
 וכו',

 ק6י )6 מפוחס" ידחס ס0"3מס רפ"יוכתג
 דקתני מס ע) דס*ג1 6נו*ת6, 6)6 מתמ'ע)

 קלמר וס ע) וכו' גמ)קו מס ע)גנרית6
 16 כגוק 16 1)6דמון )מכעיס דמס33ד=6
 ולסתר כופין. 3קטגס 6נ) כגדורםסטור
 תוס' עטו ק0קע0 מס )תלן נוס רסססרס"י
 סמסגס ספלי למתג" ק6י 7)6 סירס31כן
 ככופו, ק"ד וסיוגך כנוס )36 )1 דפיןמחף
 ניס מעף ס3לימ6 אסייג ק6י 6נרימ%66
 סרג)" 6ת )ו =ופסס קתל )6 וננוימ6)ו
 סי6 סססקס ע) גח)קו מס ע) קחני סם6)6
 ם)ק6 ו)כן )1 3יס )16קמי טפסר וספירוכו'
 כוסין נקטגס 36)  דקתגי דסנר"מ6דעתם
 קאך )6 30רהח6 וע) )6נ, דכופיןסיגו

 יס6גס תס3 )מס סתוס' קוט*מ)סקסות
 ס60כ מארי ססכרהת6 דכיון נדין חמיויקרם
 ביין. קותו )ברק יכל סיגו פסק)6

 16)1 )סיטמס רפ"י ע) ס0קסו 0תו0'אבל
 "נד"6 3כריימ6 דקתגי רמסאמדו

 נומס ונוכח וגן 0מסגס ע) ק6י וכו'"גדו)ס
 הפוסק( )ד"ה ו0 סופגי נדינור סתום'סכמנו

 נירוס)מי לס מוקי ובתגו מעומ ויפוקק11")
 6סי' נמעמדס ספק )6 6נ) נמעמזסכמפסק
 כגמ' ד6מל 60 מסיר 6מי וסממם מודירננן

 מיכעי 6יפכ6 65כ כופין 6י)ימ6 )מ6ןכופין
 מגבי סוי כמעמוס ופסק סבי) למימר)י0

 6נ) וכו' כ)וס )6 קטג0 ותגבי תגביגדו)ס
 ס0י6 כמו סוי סחגימ עתעמדס סטיילגדעס
 0מו0' מרסון מקמע עכ"), סממם,עומס
 ק6י וכו' ומוריס דנריס נמס ד0נריית6ס)מדו
 ע5 קוסייתס מקטו ו)כן ודו=ק, סמסג0ע)

 ו").לס"י

 ד=3מס רט"י סיטם ע) פקססוהרש"ש
 ע) ק6י וכו'" 6מוליסיגריס

 הממיינות )קיים ס6נ )כוף סייד דקיךסנל*ת6
 ס" י0גמ' גמי סכי דלין )תרן וגר06נמו,
 ק3ר6 6י1 0)6 )6ג 6י*מ6 )0קסומיכולם
 מיגע דעדיס6 6)6 נמו סתחיינומ ע))כופו
 ע) )כופו סיכורן סנרך סוס סי' ד6ס"קסרין

 דנגדו)ס גיס הינעי 6יפכ6 מ"מ כמוכממיינות
 מגפי. מגפם ססגדולם כוסין 6ין ונקטגסכופין

 סכמנ רס"י נלסון מרומז סוס יומרואפשר
 )י0, מירעי 6יסכ6 11") איפכא()ד"ה

 )סי טסי מסמנל6 6יסנ6 360 )כוף נ6מ06
 כ6ת "6ס וסוסון עכ"), מאי, מגססס0ניעס
 יס"ק כוונתו יכ61ר 0ג"5 51סי נ"3 360")כוף

 6ססר סיבך קס0 ג"כ גופ6 וס ע)דכ6ממ
 כנר 06 ונ"מ 36) כתו סתחייגות ע) ס6נ)כוף



 הילוליםפריקצת

 תקמ3ר6 6יסכ6 360 לכוף קנר6 מ6יזסנ6ח

 ולו"ק. מגסי, תסס 0סכדו)ס )סיטסי

 ס)כס 6י0וח מסלכומ נפכ"ג סימ3"סוהנה
 ניגיסס מסיו 0061 6יס וז"ל: כמגי"ג
 וכך כך )י מכגסח 6ת כמס לס ולתרסדוכין
 6מס כעס ונמו נע ע"י מפקק 360 וכןוכו'
 וקערו עמדו וכן כך לנמך ונך כך ענגך;וחן
 קנין כיגיסן סי' ס)6 ולע"פ סדנריס 6ותןקנו
 י"ר ונסעיף נ6מילם, סגקגש סד3ריס מן61)1
 גיולס כין כנמו ס6נ נ0ססק דוריס 3מסכמ3
 וכגי0ו*ין )3גו ס6חר ס6ג וסלק קטגסכין

 )1 ומקנס גמר סר6סוגיס נגיסו6יןונזחחו ותרוי לגו 6נ) קרו3ס 6יס יל  שרעייר6סוגיס
 6סס 16 )למותו סססק 6חר 6נ)נ6מירט
 לפסק ס*כ 16 קרו3יס ס6ל וכן )נמוספסקס
 קומן קגו )6 מגייס כגירויין ככתו 16)כגו

 ונך, כך סגתן ססוקק ירי סיקגו ערסדכריס
 למתגו מעומ מפוסק כחג ע"ז נקעיףוהח"כ
 )כע) )ומר סי6 יכונס 6חרמ )מדיגם 360וסלן

 )ע0ומ יכולט *גי מס עגמי על ססקחי ל66גי
 6ם 36) נגה פטרני 16 גדורך 3ל6 כגוס16

 זו סף )זס סגיעס 1)6 עומס ע) סי6מסקס
 סתתות עי 16 ספסקס תם עמת63 עדיומנת
 ע) ספסקס קטגס 6נ) נגדו)ס נד"6וכו'
 גדוגי6 נ)6 יכנוס 16 גט 4מן קומו כופיןעומס
 )עגיגגו. טגנלךעכ")

 למתגו תעות ספוסק סרתנ"ס תיכתברר;3ה
 6גו וכו' 6חרמ" )מדיגס ס6נ"וסלן

 )1 "ופ0ט סטייה וגפרת ססרמנ"ס )ו,ספולין
 סי' 31כן )עי), סמונך כסר36"ד סרגל"6ת

 מסקסו סמוס' מקו0תמ )יגל) כדי כהסרמכ"ס
 סגקגש לכרים סן סן סגמ' ע) זומסגס

 סר6נ"ד 0) סירוסו ע) קסס 6נ)נ6מירס,
  06  ידוי סק4 31גת' כופין גנריית6תדקמר
 %ן גמ63 דס6נ דמ0מע )נע) 16 )36כופין
 פירוסו ע) מוו ססקסו מס וכעין )כוסועיכולן
 רפ"י אפי' כמו )ומר 5ריכין יע"כ רס"י,סל

 ק6י, 6נריימ6 וכו'" במוריס דכריס0ס"נמס
 מעיו סמוס'  קוסיח לסלת רס"י ססי'וכמו
 כן )סרס סגריך סרמנ"ס ס"ס ספיר מונןולכן
 נד"6 ע=ו נסיכם כחנ בכן ק6י סנריימ6סע)

 נוסין ממס ע) 0ססקס נקעגס 6נ)נגדו)ס
 נ)6 יכגוס 16 גט 4מןקומו

 נדוג"
 6)מ6

 גדוש נין במחלק סס3ריימ6 ס3רססרמנ"ס
 על ק6י מנע) 6מ כופין ס3קעגס)קעגס
 על 1)6 ע5מס ע) 3סססקס דסחגוסנריש6
 ודו"ק. וניס כסססקסת0גס

 רקח נמעסס ססקסס מס ג"נ מי01נובזה
 סירוס)מי כרת3"ם מווכר )6)מס

 סנרו 3מעמדס כספ0ק דרק גמוק'סמונך
 מסק כסה 6נ) י6שס סם)נין עד מסבריגן

 סי6 דיכואם )קדמון מודו רכגן 6סינמעמדס
 סנ"צ ולסי וכו' )עלמי פסקמי *גי קילוסמ6מר
 6מ 0סני6ו סמוס' וכן 0סירוס)מי טיענימייסנ
 התיו תפני 6ל6 כן כחכו ל6סירוסיי
 וכו'= דגדוגם מוריס שריס "כמסססנרימ6

 קמט יע"ו ס0ק כסס6נ ומחרי סמסגס ע)קוי
 מ6י 6"כ ססק כסס6נ סמיכי דורוןשקורס
 )ומר ס3ריכו הכן )קטנס גדו)ס 3יןגסק"מ
דממלי

 כ0ס~
 סססק וכון נתעתדס פקק

 וכממ"כ פיקס ממס סטיך כמו סףנמעמדס
 דנריס סס"נתס יסוכר סרמכ"ס 36)סמוס'
 סכרימ6 ע) ק6י וכו'" כגדולםהמוריס
 מיירי ססמסגס 15מר סתרך ל6 )עי)וכמנוקר
 כין במחלק סנריית6 הסרי נמעמוסכמפסק



קצט הפרישבח

 סיטנ ויו"ק סמסגס, ע) ק6י )6 )קעגסנדפס
 נעזט0י"מ.ונכון

 סרתנ"ס שכיר 65 )חט ג"כ ימיי0נובזה
 דורין נמוק' סרק3"ס חכמנוסדין

 מפגי סמג6י תמוך מיד וקידחו עמדו)סיום
 נחרן כדי 6)6 זס דין חידת )6ססר30"ס
 ומטע )חתנו מעומ ססוסק תסמסגסססמיר6

  סגקגש סןסדנריס דמן סתימתך ע)וכו'
 כסרי ק0ס 65 ס)סרת3"ס מון 6נ)כלתירס
 ויגו )כן כן ויגו כ0ס6נ ססתסגס מסרססו6
 גקגיס סבין סרסנ"ס 0) וס )מייווןגריך

 וקידסו. כטעתדו 6)636מירס

 קסרמג"ס כמ3 מסגת ססכסף 6ף ע)והנה
 וקידמו עתדו )טיומ דקריך סונר63ממ

 י"ג נסעיף )קמן סרמנ"ס תדגלי ר6י'וסגיה
 נהתל ר6יחי מ"ת 6חלוגיס, עוד כמנווכן

 מסלבס סמנים א'( אות ט"ז )ס"קססוסקיס

 מרותס, בגדוף ס3"; מפו"מ ס"ס:פוסקתי
 סכמנו יסרן, ומיי דמיי, סדינם סיס,ססר0י
 )טיומ גחך ספין 6)6 סלת3"ס דיעת וס60י1
 וסניפו הככ"מ 0) לפיותיו וימו וקירסועמדו
 61כמ"). עיי"ס, כבגדור6יומ

 ל06הים גיקו6ין 3ין סלמ3"ס 0מעקר13ה
 כרי )זס יריך סו6 ספין לע"סוהגיש

 ימולן סל"מ ססנליכו )מס כמו סקוסי56מל7
 כעזססי"מ.)טין

 גקגיס 6)1 דנהס )מס מעגין נגוףיהנה
 וס6מרוגיס, סל6סוגיס גהקונ6תילס

 6סדדי דכ0ממחמגי 6תדו סחו") סי3ליסים
 ומ) זעת וקירור ססממס מממת ותקניגמף

 מקגמ סוסו סונמס הס קנין, מעסם נפיסקגין
 63מירס. יקנו ט~1 0דנריםחכתיס

 מנמוקו מס ע"פ סממ)וקמך2:יאךר
 סקגין, ח)ומ פוע) מסס6חלוגיס

 סקגין סימו) כדי ד3ליס סני יס קנין גכ)דסגס
 וגס וכו' טזקס סער כסף לסייגו סקגיןנועמס
 וסמקגס סקוגס 0) יעם גנוירומ )סיומגליך
 סעיקלי סדנר מסו ס6מרוגש 0גח)קו6)6

 610 סקגין עיקל ס6ס כקנין ח)ומספוע)
 610 וסמקגס סקוגס ס5 וסגתי"ד סקגיןג)ע0ט
 ותיגס גתי"י )מס 6ין 60ס )סקגין מגלירק

 16 סתמו), )סקגין 6"6 כע=כ )סקגיןמקכיתש
 סוי סקגין מ)ומ מסוע) סדור דעיקרדי)מ6
 קריך סלכן 636 וסקוגס סמקגס ס5סגמי"ר
 שין נמדו סחו") מפגי קגין מערס)עסומ
 16 טקגין, מעסס כסע0ס 6)6 גמי"ד)6דס
 ע) כמני16מ שכחס 0יסי' מז") סרסתפוס
 סי, להגרשש"ק הקנינים מערכת מספר )כ"מסגמי"ד

 וסיגן פ53נ דילים סוי דל%"ס נו0וט 16י"א(
 ממס(. סרי 3ססר כקימי )כןדוריס

 כמוזכר 03"ק מקוס 3כ) ספגיללפי"ז
 6י ונקני גמרי סנ6מייסו ס6ג3מס עגיי

 סמפגי דלנגן קנין 16 ד16רממ6 קגין וססף
 653 סיקגו מז") מיקגו יעמ גמילומ )ססגיס
 ס5יין ע"3 י"ח נכולומ גלס"ס )עיקגין

 טמו65יס לס"ס סמקותומ )כ) כדלכוננקי16ת1
 קגין(, מעסס 3)6 ומקני לגמר זסדגר

 איך( )ד"ה סוסנ ל"פ נג"ת טרי"מונחייו0י
 ונוקגס נתר ))עעס סטם קגיגים דרומןכמג
 תיל3נן, 16 סמולם מן סס 06 מ3ו6לסיגו
 סג"). כממרוקתומקף



 הילוליםפרי

 וחמנו ניסודס סגודע נקוגיין גס היניובזה
 כ"ח( סי' חו"מ מהדו"ק נוב"ילבשו"ת

 חכמים, מקנת רק סוי סוס )חמנו כ30ססגו3"י
 ד6טו יןעג6 )6 דמרן סומ* )ו: סקינומחגו
 חז") ס6מדו סו6 חכמיס לומדן סו6מק"ח
 ומקני גמרי 6סדדי דממחתמ סג6מססננמממ
 וסטוסקיס, רס"י )מון מסמע וכן קנין3)6

 תק"ח 6)6 סוי )6 וודויי למתגו: ססינוסגו3"י
 ומקנס יגמר גנך מס ממק"ח )6ס6ס

 מועל מס קגין ס6מירס סבין כיון63מירס
 מתגם גוסן כקלחי נענעך מגע דעת,גמירות
 סקנס ו)6 )ו גתנו ו)6 סככיתו ג6ס כלי)מצירו

 סגניתי ,ס מפן ס6מר ג6מירס רק ומטיפין)ו
 המקנסו ורכתי דעמי גומר ו6גי )ך נומן6גי

 יעלס סכי ססו6 מקוס 3כ) סלך סיס6מפחס
 3דעחו גומר סס61 3כך ונוס סיקגס סדעמע)
 חכמינו מקגמ עפ"י קגין סריגו סמם ודקי6)6
 ד6מריגן 601 יזדעמו מגמר נמס מסגםמ16
 וסו )מסיס שמסעוד מסגי דקגס גיד) דרג603
 וסו המירס, נכהן חכמיס חידשו קמט כעסרק

 31כ1 )סו דגיח6 דעמס חכמיס ד6מדותמום
 עכ"). קוגין, שיסו חכמיסתיקנו

 דעיקר סם3ר רובין 6גו סגו3"יךנ:כ(ב:ררן
 סף סקגין תקות מסוע)סדנר

 פנל ממנו %) חכמינו, סתיקגו סקגיןתבסס
 קונליס וכן דעת, מגמירות סוי סקגיןשעיקל
 סקג'גש כמערכם עי 6חלוגיס סרנםעוד

 מנוס 31מג"מ ילפ'( )י"ה י"6 סי)טגלסס"ק
 סימן חו"מ ונחזו"6 3זס, סס6ריך בסוסוס)"ו
כ"ג.

 כדרוס זי"ע סגס"ק 6דמו"ל תרן כ"קךהנה
 תרן כ"ק גגו ט) תגוייס)סעודמ

 צ"א( גליון סבא בישראל )נדפס ס)יע"6לאדמו"ר

 גקגים 6)1 דנריס )מס 6חך טעטמחדם
 : סג") נדרוס קדמו זכרי מוכן וסו63מירס,

 י"ג ס)' תיסות מסככות כסמ"גהרמב"ם
 טידוכין כיגיסס מסיו ולסט6יס

 זס דין )מד ססרמנ=ס נוסגס טמגיד וכתגוכו'
 כמס יחסירו שקומר 6"ר גיד) רב ד6מרמס6
 דס"ס סרמנ"ס וסינר וכו' )3גן גומן6תס
 ונסער וכו', ס6נ מדין סו6 וכייס ולטסנ6יס
 גילוס)מי מסרי סמג"ד סרג ע) תמססמלך
 6)6 סופק ס6נ כן מוסק סס3ע) כססקמרו
  6)מ6 כינריס, וט6נ 3כתכ מוכסססנע)
 ויון דמ)מת6 )ימ6 61סי' )כמור, גריךסס3ע)
 סו6 דכ"ס לודר )ו סי' )6 מ"מ 6ירוס)מיפרג
 עמס. וכו' ס6כמדין

 ססעס"מ קוס"מ זי"ע סגס"ק ר3יגוומתרץ
 סילוס)מי )סון 3סקדס ממ"מע)

 כך סולק ססכע) כסס מגי ה"א(: פ"ה)כתובות
 6יגו וס6נ נכמר מזכס סס3ע) 6)6 פוקקס6נ
 גקגין ססס דנריס ונפקד נדנריס 6)6מזכס

 כמס ל3, 3סס גיד) ל3 ענידת, סיטך63מירס,
 כין וכמס סקידסס כיון וכך כך )3גך גומן6מס
 ניו) ר3 6סכח יוטי, כל חיית ר' 6מרסכגוס
 6מס כמס דיגי, 6)6 ועילתכן, וקמלל3ימ6
 סכנות נין סגת וכמס קקידסס כיון וכו'גוחן,
 גיד) רב סכרת )טלין וים ע"כ. סנגיס, 3יןוסנן
 גס ט6 סכגומ 3ין ס3ת וכתם דוקק פיסרמס
 כן. סדיןנבגו

 נווסר עסמס"כ ונוק)5ס"ס רננוכבהערץ
 3חכמס פתת, יומגן ר' נר6סימחרס

 )ו )נגומ )עסומ, %ס גליך דנריס ג' ניח,ינגס



ראשבחהפרי

 כדרך 1)6 6קס י60 ו*ח"כ כרס )יטענימ,
 כרס ו6ח"כ גמחי)ס 6סס ס)וקסשססועש
 סיו 3ממי)ס יסתס ל' ד6מר וכו', נימו6ח"כ
 כיי )סס ו6ין *סס )וקחיס וסמסידיססחכמיס
 6נ) מורס 0) נ6ט)ס עגמס וממימיספרגסמס
 נריך פרנסס 6מר טרוד ססעו)ס סוסנומן
 5קחמ ו6ח"כ מזוגומיו ו)ומן ממח)ם 3ש)כוגן
 רוכ)06ס

 וכו'. נמורס ו)עסוק נור6ו )ענוי

 יסי' )6 60)"כ גדוני6 גוחגין 0מ0"סואפ"ל
 )1 יס" ו)6 עיסק6 )ע0ומ 3מס)1

 י0 ונוס 604גס, 6סור תס6 )סרגססכמס
 סגקגים סד3ריס סן סן )מס יסס טעס)ומר

 )ו 6קול סגדוגי6 סנ)6 0כית מפגי63מירס
 סגדומ6 קתס סקידו0ין ע"י )כן)קןקס,
 0דוק6 וקיד0ו עמדו ס)סון מרוייקו)סי"ו
 )1 6סור זס 0קודס וקייסו עמדו ספסק)6מר

 0סחסידיס מסווסר גר6ס עכ"ס 36))קדסס,
 גו60ין ססיו נמס עוסיס סס יססר6קוגיס
 0)6 מון סרגסמס )0ס 0ס" קודסג0יס

 )ייסג י0 ומס נור6ס מע3ודמ עי"וגח3ט)ו
 ס3גות 3ין ט3מ ,כמס סילו0)מי )0ון0פיל
 סי6 63מילס דגקגין סיין עיקר דגריגוד)פי

 סכיח מורס ו)ומד 3יסי3ס סיוס3 ד33ןנס3י)ס
 )6 3)3ד עגמו ונסני) )סרגסס יגערך 0)6סו6
 י' מע3ודמ ממכט5 סי 1)6 )כ)וס גריךיסי
 3)6 6פי )יק6 מומר וסי' סרגסס 3)66סי
 ועיקר 0כיח )6 מ6ד וס סוי 3גקיס 36)גדוג'6
 סירוסלמי גקי 3פיכך 303י)ם 5ריךסגדוגי6
 ס3גומ. נין סכמוכמס

 ס0עס"מ קוסיימ 5מרן 6סקרועכשיו
 וכמס סס סכ' )0יטמסדסירוס)מי

 טטעס סף ו6"כ נס3עס סו6 סדין דעיקלסנמ

 ,ס ועעס סלגסס )0 0יס" כוי כ6מילסדנקג'ן
 סכסף גמי עכסיו וס6 פוסק כסס3ע) סיין)6
 ככמנ. דוק6 מ,כס מס"ס סו06)ו

 0פסק 360 וכן 0ס 0סייס סרת3"סאבל
 וס") )נת 3ן נין גסק"מ ק6יןמ0מע

 טפיר וסר ועמ קירו3 סום סו6 דסטעסכלט"י
 יומל 5סס 0יס 3וס וט 0פסקו ו06תו )גע)ק"ו
 ויפח"מ. עכמוד"ק דעמ,קירונ

 )1מר נ)ע"ד וי"ע רניט 0) דנריורלפי

 ככתובות( בתוטי )מיא0סירו0)מי

 )גיסו6ין ל6סוגש גיסו6ין נין מי)קו)סיטמס
 גקגיס ס))ו ד3ריס 6ין סגייס ד3גיסו6ין0גייס

  מגדוגי6 תעות )ו י0 0כ3ר דכיוןנ6מירס,
 מעככ סגייס נגיסו6ין סגדוגי6 6ין 6"כל06וגס
 1ד1"ק. סקידו0ין ע"י גקגיס 6עס ו)כן)קד0ט

 ל6סוניס גי0ו6ין נין ג"כ סחעקיהרמב"ם
 6וי) )0יטמו ג"כ)קגייס

 דעמ, קירוכ כ"כ )6נ 6ין 0גחסדנגי0ו6ין
ודו"ק.

 3מס ני*ול 5רירן זי"ע רנעו ד3ריוהנה
 ד6יגו מ0וס 63מירס גקגיס ד)כן0כמנ

 מ6יוס קוף כ) יקוף סגדוגי6 3)6 )קדסיכת
 וכי קגין סוס עסס ל6 סרי קוגס סו6טעם
 סגיוגי6 3)6 5קד0 יכו) ד6יגו )חוד וסנ0ני)
 )קגומ.יכו)

 עפמט"כ קדסו דנרי נכותמודקנראה
 3ני16ר ק)"ו 3מג1ס חיגוךסמגחת

 יכו) ס0)יח ת5"ד ס" 163"מ 0כמ3 סט"ודכרי
 עגתו )ספקיע סר51ם דכיון סו6 וסטעס35ע)



 הילוליםפרירב

 יכוין סקיוסין ס6ין מון 3עגיגגו גמיוהכי ס5ו סחתן 6מ נומן מסממך חמןמליסור
 סגדוגי6 ע5 סקגין יחוד 65 506מע וסמקור ע*"ס, 5נט5 סיורן כה 5ס5שנממגס
 3ות6י ס6כ מסרי ומקנס 360 גמר כווילי 6"כ 65 סרי סספמ קנס סי6ן מט"ו ע5 סקסםסייס
 ומקנס גמר נווד6י 6"נ ממקדם סכמורולס 6"5 דכמ15ס סמג"ח ומ63ר קנין, סוסעמס
 סקידוסין. סיס151כדי גדורן עכירס 5עסומ ס65 כדי ומכייסקגין
 ומקנס. גמר כוודאי ימ65 531 יל6ס כ553ע3ור

.. . 
 .,ןז:,ן.לן. :,:,,,:.. .:,לן .,.:-,,, ":.;;:,:.,,:,:,(: , , .,, , ,:,:), , ,,: ),,,, :,,,: ) ,, .ן,,, ,, ,. , ,,, , , , , , , ,,

 ה4 הן הלשון ויל"ד ע-בן ט' דף )קידושין באמירה הנקנין הדברים הן הן וכר ישנך נותן אתהכמה
 בניו נישואי לצרכי 4תן מתחייב שיה"כ כמה עצמם הדברים אותם הייט הדברים הן הן הכוונהאך

 הנותנת והיא ליה, א-ע להתחייב מפיו שהושא בכמה באמירה השמים מן יו נקנין הדברים אותםהנקנין
 שיתחייב כדי קנין לעשות צריך לו השייך דבר לחברו 4תן עצמו שמחייב מי כי קנין, ב4 ע"1להתחייב
 קנין שום כבר חסר לא ע"כ הנישואין לצורך במיוקד השמים מן לו שנקנים הדברים הן הן אבלמתנת
4ה.

 שע"ז( מכתב מכית חיים)שפע

** * 
 ודעת וכו', מפניו אביו שיעטור מהו רבו והוא בנו להו איבעיא ע"ב( 4ג )קידושין בגמ'הנה
 )שם מבניו אבל אביו, מפני עומד הבן אבל הבן מפני עומד האב שאין ה-ד( מממרים )פ-והרמב"ם
 שמיום מרוטכבורג מאיר רבינו על עליו ושאמרו הוא, דאורייתא וספיקא איפשטא דלא כתב נ"1(סימן
 ס"ס ר"מ סף )ירד בשחע וכן עי-ש. אליו יבא שאביו רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולהשעלה
 רק שההאלה נאמר אם ובשלטט ספיקא, בתך תליא לכ מל שהיה ביוסף כאן ה-ה ולכאורהעי-ש,
 השתחוה איך קשה בעצמו ללול לו שאסור הוא דאיסורא להסוכרים אבל א"ש כבוד בו לנהוג חייבאם
 שיעקב זה בגלי ימיו שנתקצרו נענש שיוסף מבואר כ-ט( )מ"1 .ויגש פרשת יונתן ובתרגום ליוסף,יעקב

 משקת ונפשט בבנו, כבוד לנהוג אסור שהאב דס"ל וטיאה עיירת ברכבו לקראתו כשבא לוהשתהוה
 ודרק. הרמב"ם וכדעתהגמ'

 בהב'ה( רל'ד סי' יו"ד יציב דברי)שרית
 ":),,1,",ן,,,,,,,יז.,,, ,,):,,,,, ,, ,,,,,:,),,:,,,, ,, ,),,:,,,,,,,,),, , ,, , ,,,,,,,,,,,

 8*4 ששיש*



רגשבחהפרי

 מעםלערמרדכי
 ג'שיעור

 בקידושין הפרומה שיעורבענין
 נפרוטס, אומתם 31"0 ינ. קייוסיןבבמ'

 עסו, כ) פרוטם )מיתר יוסף ר'סנר

 מס כ) וו") סילם ד0ו כ) ז"סוכרס"י
 ססוחמין מעמיס סמטנע 6מ ממגשס0דורות
 ע"כ. ממסקלך סמוסיפיןפעמים

 גיהקו יוסף )ר' רה"י סיטםכלביאור
 63 לל"י תפרס סענמו"יס6חרוגיס,

 6)6 יוקף ממס דכיתי פלורס פרין ס)6)חרס
 מטמע )גו סיט זמן כ) מחריו סדורותכב)
 סוס ססוויוח ס6ין 61ע"פ "סרועס",ספתו
 6נ) כו, )קדם 6ססל מס0 ייתי)פרוטס
 ממס עריך ס)6 )חדס כ6 לל"י מסרססחוו"6
 סני) 0סחוסס ממנע 6)6 תסס היתיפרועת
 נו. )קים 6ססר ודורדור

 ר"י דגרי ע) )סקסות תרסין 0גמ'והנה
 כווגמ וכו', קמני עכס 601 6כיי6")

 מיעול מתג" דננדסירסס פוקסותסגמ'
 )16 ד6י סי6, 3דורומ דסיעור 6)מ6דסרוטס

 )יורומ, נוגע סריגו סיעור ממגי כמב )חססכי
 "וכ"ח 0גמ' ח" כווגח מסו )סכין גריךו)פ"1
 רמדפירסס 3י6רגו סרי מסת", ס) גדורוס"מ
 6ת6. ד)דורות ודקימתג"

 ד0ו כ) סרוטס ד)עו)ס סריטנ"6ריעירץ
 סיעור תחג" מסירם ומסא"י,

 ס6ין נמקוס עג0ף )16פן מסס דליתידסרוטס

 סנדלת ים נפלוטס, )קדס פרנס סלוטוממס
 מסט, יניתי כסרוטס ססויומו מענע )קחתכידו
 כמו ס)מד טריטכ"6 מינרי נדיק רגוים

 לסמו כ) ד)ר"י ש"י, נסיסת קמיסס~מו"י
 כמקוס וממיקי כו )סימנס טפסרפרוטס
 כהחזו"6 ל6ס דמסס, )פרוטס גריךדניכם,
 דוק6 5יך ו% ספחומס מיכע כ) )קחמסיפסר
 )6 פרועת דקיכם נמקוס 6ס" 6"כ פרוטס,סס
 סס" סס נמורס ]וע" דמסס, )פרוטסנריך

 כלסריגו.[ מבניס וגרוס כסענמו"י,סריטנ"6
 ספג"י ססי' כמו )תרן גנטרך )סחוו"6ו63מח
 יקר יומר ספמומס ססתטנע ינמקוסוטמקגס,
 )קחת כידו 0כרירס דמסס, מפרוטםנסוהוח
 פחות. סוס ססי6 דמסספרוטס

 הימי ל3 6ת6 מ ום6 סגת' גקוסהמוהנה
 סי6 כתם כדולו 0ימ6י ל' סיער6מר

 סחוו"6 0) )התסכך 1)כ6ול0 וכו',פלחנה
 )קחח סנלילס נידו סיס דסלי נפסטוח,טקוסי6

 ספחותי מענעכ)
 )סער, סימלי )ר' %")

 6"כ פרועם, דוקק כנריך )יריט3"6מס6"כ
 וטיה פרוטס סים )6 סרהבי דל' נמקומו516
 סריט3"6 ומירס דמסגע )פרוטס )סעלנריך
 סיער ו6פ"ס פרוטומ סיס 0ימ6י ר' ס)דניולו
 יוסףי בר' ד)6 ע"כ דמסס,)פרוטס

 )סקסות, 6ססר סיס )סחוו"6 י6ס"אלא
 ססחומס מענע 516 סגמ', קוסיםת6י



 הילוליםפרירד

 מפרוטס יקר יומר סיס סימלי ר' ס5נעורו
 )פרוטם סיער )כן ממון )סרוויח ורכסדמסס
 ר' סיער נד"ס רס"י  וייק ופכן וגרפסדמסס,
 ליפמ  י)מ  סקידו0ין", 6מ "וניטףסימלי,
  פסוס כ"כ  ייידויין, לניל  לו ייי לייי"ל
 )סרילי"י שלש"ל לרר"קרס4גי

 65 סג")
 ע) )סקסומ נכד' סקידוסיו דייט) )6וקיס)דיך

 פרוצס סם מסה י5ס" קסם דממע6 יוסף,ר'
 דמסס. )סרוטס סיערנטקוגזו

 )סלס סמוו"6 ס5 סכלנו סיס סוסדנראה
 ד)6 יסו כ) ד"ס רס"ינסיטמ

 קימתי ר' סיער נד"ס סרס"י מוסכסענמו"ק
 ודו"ק. סקידזסין", 6מ =וניט)כחג

4. . 
 חייבין קופסא דבלי ותפיו(ן, ד"ה ע"א 4ד בקידושין התוס' על הגרע"א קושיית עישבמ"ש
 וחורצת בקופסא, שצת ב4 מונה להיות יטל דבללה ממא לא דאמאי בועלה, בין ביום ניןכציצית
 לילה. נימעוט לא רואים ד"א אף חייבים קופסא כ4 ולמעד אותו מוראיתםדהמיעוט

 כרבנן סבר לא כהתך על דשמואל ודע כתב, י"ג סימן הגדילם שער אחת על סופר בחתןהנה
 תכלת בין משיכיר ק-,ש היא אחרת סשה ,וסר ואת מצוה ראה אות, .ראיתם דדרשי מ"ג במנחיתדרגש
 יא ע-כ דר"ש דרבנן נמצא פשוט, והוא בקופסא במונח לא אבל שלובש בבגד אלא היייך לא דוהללבן,
 פרט אותו וראיתם מיל דרגש כמאן, שמואל א-כ באמת אבל כדבריך. ~ה ולכאורה טלית. חובתס"ל

 - לדבריך עם סטר כחתן ואם ק-ש, היא אחרת מצוה ווכור ן מצוה ראה ס"ל ורבנן לילה,לכסות
 מבני כר"ש דלא כמאן שמואל א"כ ויוסר, שיראה לא וגם לילה למעט שרך לא טלית חובתשלסיד
כחכמים.

 אותו וראיתם שרש ט,ת חובת למ'ד קרא, כתב אווזו וראיתם שף שסוף לומרוההכרח
 טה סופר החצן על להעיר "ש מזה ובאמת בהקופסא. גם לראות אפשר שאי לילה ונמעטבהקופסא
 ומסוגרת סגורה בקופסא דייקא סיירי דלא יכיר שבקופסא נאמר דאגן כחכמים, דלא שהוא 4הדפשיטא

 וברור. פשוטתה

 טלית חובת שלמ"ר גברא, לחכת טועת חובת בין שהחילוק עיקר, נראה לאמיתו באמתאבל
 בזמן וגיא בקופסא מונח אם אף בציצית חייב הוא כבר אן אותו וראיתם בזמן ביום שלשש יוםכסות
 דהחיובא בציצית מחוייב תמיד שיהיה ביום ~כשה שעשויה הטלת על החובה שהוא דייקא,שלובש
 חובת ולס"ד ציצית, בלי יום ללביש העשויה בגד להשהית ואסור ציצית בו יהא ביוס שליבששבגד
 ברור. ווה והפוסקיםהמפורשים בכי מבואר כן פטור, יום ללבישת שעשוי ואף לובשו כשאינו אבל חייב הבגד שלובש בזמן רקגברא

 די( סי' אסח יציב דברי)שר"ת

ל . ,.. . י.י '.. - -י י .. י. י נ  :  .ן יקרין, 
 'י-,ל--'לי,',-,-4'י/:;יי'עןל.ןל,ג.'יל-'ך.,,י.ל'(ן'לי

% *. ל,ז'יןןן:י.,ל,ן'('ון-ל,.  



רה הפרישבח
- - -

 דייטש זאנווילשמואל
 ב'שיעור

 במדי פרומה שוה שמא היישינןבענין
 עותד יפיקו בממרס קדסס סמא) 6תרבגמ'

 חייסיגן מקולסמ נייגר מתריסכול
 )מרקו סדנר ונני*ור כמיק פרועס סוססמ6

 ד6וריימ6 חסת דסו6 סנר סויטנ"6סר6סוגיס,
 סכ5 גס גמדי סרוטס סוס ג6ממ סו6ד6ס
 ידעיגן ד6פי)ו כמג וסר6"ס ממון,חסינ6
 6)6 ניגס נמדי פרוטס סוס ט610נודבי
 ומעמו מקותו 6)6 )סקדס דנין דרכגןקידומי
 שירח מסוס סו6 מקודסמ דסי6 וסטעסנדנד,
 )סיום גחך 06 סו6 גיגיסס וסגפק"מכרובין,
 ד)סליטנ"6 )מיי סיו)יכגו עד סתחקייסדיר

 סכ6 גס נמדי ממון זחסיכ6 כיון סו6דסטעס
 דכ)16 סממקחס, דגר קיסי' קריך ממוןחסי63
 )סר6"ס 6נ) תמון, )מחסינו 6ססר 6יסכי
 דנר סו6 06 מיאק 6ין מילס מעעסדסו6

 נדנריסס. ועיין )6, 16סממקיש

 )בשם סג") סדיעומ מתי ססני6 6חהלער"ן

 "%יע וז") כמנ והרמב"ן(הרמב"ם
 מורס קייועי נתרי פרוצס סוס ד6י )יגראס
 פרוטס ומוין נסן גמרגמס ססי6 דכיוןמן

 )מת סדרכם סעדיס עעו 6עו תקוסג6יוס
 )הדי למרס שעו ריס סוס דנר נקומוסרוטס
 פדיון ס) ס)עיס ממס גני כד6תליגן 4סוס
 עכ"). ע"א(" ח' )דף )עי) כד6ית6גבול

 ע) ססקסס מק"ו 6,4 סי' סתוי) ננימוע"
 נדף )עע מסמק נענתו דסר=ןנל"ן,

 תניף 6י סלוטס סוס סייגו ניגל תקרס 6םח'
 סוג ד)6 יכיון ד6ססר )י, סוס )דירילמרס
 כסף, מורם ע4ו 3ממ ~מגס כ) %ופרועס
 סוס ע)6 6)6 סרוטס דפוס סנן נסדיוןודוקק
 מסג; )י סוס לדידי 6מר כי סככך ס)עשממס
 ער"ן כמנ 6'ן סרועס סוס ברק סכ616"כ
 סכמי ומס סנ"ס ומי )י, סוס )דידידמסגי
 סרועס סוס ויגו 06 דוקק סו6 )עעסר"ן
 תקוס גסוס דסו"פ סיכל 6נ) מקוסכקוס
 4. סוס )דידי )ומרמסגי

 יפו"פ ס6 ד6ס ממנ"פ קססולכאורה
 )מתמרס )ים מסוי 6מרנמקום

 דסף )ותר סר"ן סוכרך ימס פרוטס,)סוס
 סוס דמוי ס6 061 )י, סוס היייי 6תלסכקינו
 ממון, נתחסינו מסת )6 6מר כתקוססרוטס
 )דידי ד6ס ועוד 4", טוס ס")דעי מועעמס
 תסוס מפחות )עסומ מועכן דיגו 4קוס

 )דידי דע"י סרון ממסופק וכתו ממוןסרועס
 )מתון, ממון ט6יגו מדבל געסס )6 4סוס
 פרוצס סוס טסה ש 14 מועע מס6"כ

 6חל.נמקוס

 גריך )מיטתו 6ם מסרס היגו סר"ןיהנה
 ועי' )6, 16 סתמקיס דבל)סיומ

 )פי שסעו סכתנ סק"ח )"6 נסינ36ג"מ
 נחך 4 סוס גדעי מסוס סו6 דסטעססל"ן
 מתקיים סוייגו נדגר %) סממקיש דלל)סיומ



 הילוליםפרי

 6חר כמקוס מו"ס ססי6 נודבי יועיגן6פף
 סס6נג"מ )דנריו ר6י וסניף מקודסמ,6יגס
 עגמו, סיטם כמ3 )6 ססר"ן סר"ן 3דנרי)מד
 וסרמ3"ס דסרמנ"ס, טעמו סו6 מסרס6)6

 סי6 ל6ס 3סיי6 כת3 הי"ט( אישות מהל')כפ"ר
 6עס 13 וכיונק ירק כגון ממקיים סוייגודגר

 ססו6, )מקוס )ס%יכו 6ססל ד6י כיוןמקתסמ
 סו"ס סנגל דחייסיגן דסטעס סר"ן כחגוע"ז
 %כ16רס )ק סוס רדידי מסום סו6 6מרכמקוס
 כסריטנ"6 סטעס 06 ד3ס)ת6 3י16רגריך
 )ממון גחסכ 6חר נפקוס ממון קסוםזדנר
 כמקוס )סומכו יכו) 06 זוקק סזס מתןכ6ן,
 כ16מלת דלף תסוס סו6 סעעס 06 36)ססו6,

 )מס )סו4כו יכו) 06 גסק"מ ת6י )י סוס)דירי
 מני )6 "וע"כ כתג )שם( וס36ג"מ )16,6
 יכו) נערמו סדרר סוס סיכך 6)6 חתוןמסוי
 ממקיייס סלעו 3ד3ר 36) ממון )כ)) סס)מגיע
 סמס 6% סכ6 )6 כ)) ממון מיגו 6"כ)ממס
 עכ"ג ממון" סוייגו )ד3ר ממון מסוי מ3י6%

 מסיגו )עסומ יכונס ד6ס 3י6ור כריךועוחן
 ד3ר סו6 06 )פק"מ מ6י )ממוןממון

 )6. 16סממקייס

 ססכי5 מס גקדיס סרנן קיטס כייסוךכנדי
 ס" ע) קסת )ומוס ככנריו ל5"סל6"ס

 )תחסינו 6ססר ד6י 1סריט3"6(סרת3"ס
  רתגן  פרוצס,  סוט 5חר דנמקוס לע"ג)מתון
 י"מ  וכף  עירוליןבתס'

 636 )סקדס  6ין  עתי
 6ת ת41כין סי' ד6ס 6מריגן ו)6 מעתו,מק1מ1
 מחסן תקמר יותר, סוס סי' 6חר )מקוסממסן
 יגין 6גו דלין כן 6מריגן )6 יותר, סוסססו6
 ד)16 סר6"ס וכחי מקומו, ע"פ 6)6 סחפן6מ
 וס"ס וממכר, נמקח וס"ס סקדסדוקק

 סוס 610 6ם סרוטס )סוס גחסנ )6נקידוסין

 מוס ו63ממ מקומו, 6)6 )ו דלין 6חרכמקום
 סונרים ססס וסריטנ"6 סרמנ"ס ע)קסס
 סוי 5חר נמקוס סו"ס סס61 3וי6י ידעיגןד6ס

 )סקדס קין ס)6 ממון, וגמסנ ודקיקידוסין
 ומעמו. מקומו6)6

 דנף ע) וסקסס )סימן, ממסובפנ"י
 וסס3ל6 ד6דר63 וכתלסר6"ס,

 6ין ס) סכ)) סחך )6 לקידושין יסכןגוחנת
 וסני6ור סס, ועיין וסעמו, מקומו 6)6)סקדס
 מחסן 6ת זמן דלגו סיכן דכ) ;ל5ס,נדנריו
 6גו דלעין דעילומן, נססיך וכגון )נעליו,כיחס
 סחפן 6מ נעום סיך )6 מוין, גכקיו כמס)עע
 סו6 סחסן ס) דנע)יו כיון 6חר, מקוסע"ס
 )ומר 6פסר 6י ס6חר, כמקוס 1)6 סזסנמקוס
 יומר, סוס )6 לצעקו סניחק יוחר, סוסדסחסן
 )סיום דיוריך סו6 וגויס"כ 3קידוסין סכ366)
 סוס סו6 06 זס מפז ע) דנין ולגו פרוטםסוס

 סו6 מקוס 63יוס גסק"מ 6ין )6, 16סרוטס
 נחסר סעו)ס, נסוף מו"ס 610 ולסיקוסו"פ,
 דגין 6ין מסרי מקוס, נכ) פרוטס )סוס זסחפן
 וסנה מסויים, מקוס )סוס ניחס סחפן6מ

 )מס וסרמנ"ס סריטנ"6 סיעם מיוסדומסיר
 מקומו 6)6 )קידוסין 6ין 6מריגן )6נקידוסין
העסו.

 סל6"ק מח)1קמ מקף סרסואפשר
 )מס מיזמז דס6 3טעמ6וסהטנ"6,

 יסריטג"6 מסו"פ, כסמום תתקדסמ 6סס6ין
 דכמיכ דכיון ססג"י וכנג"ס מנזיס"כ דסו6ק3ר
 )6 וע"ז כסף, סוי )6 מסו"פ יפמומכסף

 וכמו וסעמו, מקומו 636 )סקדס דליןלמרנן
 רפ"י כמ"ש ס3ר סר6"ס 36) )עיגס3י6רגו
 ד6סס מסוס סו6 רסטעס ע"3 ג' נדף)ע%



רז הפרישבח

 יגג6י גפס0 מיקגי8 )6 סרועס מסוסנפמומ
 כסס סחפן 6מ )סוס 6ססר 6י 1)פ"ו )ס,610
 כיסם 16פ1 וגין מסרי 6חר, נמקום סוס0ו6
 כמקוס ו)6 0,ט ננגקוס סי6 11 והסס 11,)6סס
 גס 51"כ פווטס, סוס )5 )דירס וחימסימר,

 מקומו 6)6 )קייוסין 67ין 6מרינןנקילוסין
 ופנן(.ומעתו,

 דסר"ן ער"ן, דגרי 6מ )נ5ר גג"ועהה
 תמקדסמ היגס ד6קס יס6סכר

 סינומ, סמי מממס סו5 סרוטס מסהרכפמומ
 מסוס ונסחומ כסף כמיג דנמורס מסוס6'

 )עי) רס"י כמ"מ נ' כקף, סף )6סרוטס
 דגג6י נפסס תיקגי6 )6 מסוויפ כפחוםד6ס0
 כמקוס פרוטם סוס סטוק כ16סן 61"כ )ס,סו6
 גסמ)ק, לכסף גחסנ ל6יגו ס6' סחקרון6חר
 )סוס ניחס קומו דנין 6ין )דס)6 )ממוןוגחסנ
 סגי חסרון יפ 6נ) )עין(, סני6רגו וכמו6דס
 דסו"ס דכיון לומר סיין )6 וע"ז )ס טו6דגג6י
 לכתי דס6 )תתט גחקכ סכ6 גס 6חרנמקוס
 למרס כלינו נסוי סר"ן כתג ע"ז )י, סו6גג*י
 סו6 גג6י ק) מחסרון תשק ו,ס )ק סוסליידי
 )3' 5נו 5חכש נמס  זוסייימ ותיול)י,

 דמוי נ' 6חר, נמקוס מו"ס ססו6 6'דנחס
 סלעו סחסרון דע) )י, טוס עדייי למרסכקיטו
 6חר, נמקוס מו"ס עסוק 6מריגן )ממוןגחסכ
 כלינו זטוי 6תריגן )ס סו6 7גג6י סחקרוןוע)

 ק) מירקו תסיר 1מ31ן )י, סוס לדידילמרס
 )ותר סייך 06 לעי) מסופק טר"ן דסל6סנ"ס
 יס6 כסג ממון סלינו יכר ע) )י סוס)דירי
 סו"פ דסו6 מסוס ממון גקר6 תמידןסכ6

 )י, סוס )דייי )ונזר סייך 61"כ 6חר,נמקוס
 נכון. ע)ועולס

 ס6כג"מ סכמנ מס משיסב )6 העדייןאלא
 דגר סיס6 זנליך סל"ן סיטתקפי
 )י סוס )דידי אמרס כקילו סף ססל6סתמקיש,

 6ססר וסי סתמקחס, דכה סיטן גריךעמס
 הכר מש* 5ריך ממון לסמסיכו הכרי)ומר

 6ח דגין דלין ימון מס, אדד גיססממקייס,
 פרועם סוס 610 06 6=כ )6דס ניחסמחסן
 נ,0. נ"ע ונתון, סוי סכ6 גס 6מר,כתקוס

 סכמנ מט ע"ס דנריו 6מ 3ייסנ סיסאלא
 סכמכ סכן כפייון מ' נדף קעי)סר"ן

 נדכר 636 )י סוס גדילי 6מריגן ד)06ר"ן
 דמים כיי עד נוס נכיונך הכמיקר דרכוס0י6
 )י, טוס )יידי 6מר מגי )6 סכי )16 60טעו

 סוס )6 עכסיו דס)6 נזם 0סנל6 נ"ע1)נ6ורס
 שרכו תם )גו מעי) ומס מעים,ממס

 )י סוס )דידי תותר כיון ע"כ 6)6)ממייקר,
 ברין עמס ק)עיס, חמס סוס סו6 כ6י)01וי
 הכתאקל. הדרכו דגרסיס6

 מס ע"פ משי שת"ז( )סי' יזר 6מיהבשו"ת
 כקף סוס י6תהגן נדיןסחקל

 כמו וסייגו ממס, ככסף דלוי מסוס 5יככסף
 מקנס הלועס, נטני) עגתס 6מ נוקגסס6סס
 סרוטס, סוס 6100 דנר נסני) גס עגמם6ח
 ממס, כסף נקני) 6)6 ענמס 6מ מקגס ד)166
 )קנ) דיכואן מסום סו6 ככסף כסף רסוסוס6
 מחתיו, כסף וחקכן )מוכרו סיכומן כקףענורו
 דסוס תסגי כסנר סכר לסר"ן 60כג"זוכמד
 )סח)יפו סיכומן נסכי) 6)6 ככקף היגוכקף
 מסוס )סמייקר, דרכו הכעי סכר ותסו"ס)כסף,
 6נ) ס)עיס, חמם 4 קוס )דידי ד6תרד6ע"ג
 ס)עיס, חמס זס תפן נעכור )קנ) יכף 6יןט)6



 הילוליםפרירח

 6ססר ד3כם"ג )סמייקר דרכו 3עיומסו"0
 ס)עיס. מתט זס מסל ע13ר יק3) קוף כ)סקוף

 3ד3ל כסמקדס0 0כ6 דגס )ומר יסועפ"ז
 סלוט0 וסום כ6ן מסו"פ סמומס0ו6

 כ*ומרמ ד0וי 0ר"ן דכת3 6ע"ג 6מר,3תקוס
 ע13ל )ק3) 6ססר 6י עדיין 36) )י, סוס)דידי

 סיס6 ד3עי סל"ן כמ3 ומסו"ס סרוט0, ,0חפן
 לתסוס  לסו*לו יכו)ס 61"ג 0מתקיס,ינל
  נ)16  ,י3ל י4פס,  פרועס  פבורו  ולי3לפלויי
 4. קו0 )וידי ))ניתר יכ)0 )6סכי

 6ט0 וכסמקדס 0ו"ן מד3וי )גורהיוצא
 סלוע0 מסו0 סמומ ססו6נד3ר

 )דיןי 6מלס "כ6י)ו" 0וי 6ותו תק3)מו0ו6
 )בסי' ג,ר 60נגי 0קס0 וו יס1ד וע) )י,סו0

 דיגר ו3סי0 3דיגר ד6מרו )3"ק ד6"כשפ"ה(
 מקודסמ ת60 סרוע0 סו0 )60סס גתג61ם
 סוס )יירי 6תר0 ~עו זו 0רי דקי3)מודכיון
 3פמות )קרט 6ססר 6י )3"ס ונס)מ6 ויגו,4

 6תר0 כ6עו 0וי דכטקי3)מו ד6ע"גמסו"ס
 יכו)יס 6ין 4 סוס )ךידי ע"י יכ) )י סוס)דילי
 )נ=ס 36) )ממון מתון ס6יגו תד3ר)עסומ

 03 ל)ימ 6)6 תננון ד0וי 3סו"פכסמקדס0

 "כ6י)ו" טסוי ג6מר וקינ)תו דיגר, ס)סיעור
 דיגר. 4 סוס )דידי6מרס

 )עי) זיר6 ר' ס) טעמו ד)פי 360ג"יוכנתב
 ד16קמס 3"ט 3סיטמ ע"6 י"36דף
 ד)יכ6 גיח6 וד6י ס)ימ, ע"י 16 3)י)םכלקידס0
 ד0רי 4, סוס )יידי 6מרס כ6י)ו ו0וי)מיננר
 3מ0 ר6" ))1 61ין )ס, גמגו כמס ידע0)6

 ס6ר ו)פי )י, סום )רידי כ6מרם דסףסקי3)מ0
 )חרן יס ג"כ סמ6י 3ימ כד3לי )עי)סטעמים

 4 סו0 )דידי 6מרס כ6י)ו ד0ף 0ר"ן 6תרדכי
 )6 6ט0 וסתס מסו"ס סמות )0 כטנחןדוק6
 )ם, טו6 דגג6י מסו"ס נסמומ גסססתיקגי6
 3סחומ ע3מ0 6ת קיוסס דסי6 ומויגןומון

 ותסו"0 )סרוט0 וס סו0 ד)דיים ת6ימסו"פ,

 )0 כסגומגין מס6"כ )י, טו0 )דידי כ6מרססוי
 ר6י )ג1 6ין דיגל, סוס ס)6 6)6 סרוט0סו0

 גג6י 6ין )ד0רי דיגר, זס חסן סו0ד)דידס
 ס) סף )פי מון מייגר, גפמומ )סמקיס)6סס
 מירגגו(, כנר ויר6 ר' 3סי 36) ,יר6,ר'

 )י. סו0 )לידי כ6ותרת 0וי )6ותסו"0

 6מר 3דרך 360ג"ז קוסימ 4יס3ונראה
 דסקק 0רמ3"ס ע) סקפוד0מפרקיס

 6יג0 נמ)1ס דטתקדס הי"ג( )פ"ה 6יטומ3ס)'
 ססק ה"ד( )פ"ז תררס ע0)נותמקתסמ,
 מ"ו לף )קמן מ0גת' עכ6ולס קג0,ד3מכר
 )קידוסין, מכל 3ין חי)וק ד6ין תסמעע"6

 1)6 גימג0 )0ת6ס דמ)וס 6מריגןו3סגי0ס
)וועע.

 מ6וקטר65116 )סגס"ק חכתיס עיגייבנמאיר
 מהדורא לקידושין, )בחידושיוז")

 36ח 6מל )עי) 3גמ' ד0גס מי'תליתאה(

 נסג6מ 36) מק1דסמ, 5יג0 3מ)1ססמקדס
 3מס קסס עכ16ל0 מקודסמ, מ)וסתמעמ
 נו יס ת"ת 60 מקויסמ, 6יגס 3ת)ו00תקדס
 ומי' 3ו, מקודסת וחס6 מ)ו0 מחי)ת ט)סג06
 ד0מקדט ד6מריגן דס6 סר"ן סכמ3 מסע"פ

 )60י ד6חסנ0 מסוס 0ו6 מ)01 מחעמנ0ג6מ
 גמסנ סיס6 דכדי ומסמע סרוטס, )סוס0ג6ס
 כס6מר ווק6 61"כ ד~קנס, 3עי )כקף0ג6ס
 6חסנ0, זס6 ננקווסמ נו)וס ננמי)מנ0ג6ת
 ננקודסח, ו6יג0 6מטנ0 )6 60 סירס 66373נ)
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 מסיר נמכר 36) כקידוסין, דוקך דז0ווכמת
 די)סינן 6חס3ס נ)6 כסף )סוס 0ג6טגמס3
 פקק וממו"ס ככסף, כסף סוט )ר3וממיסינ

 מקודסמ 6יגס וכקיווסין קנס ד3מכר0רמנ"ם
 מקוס 3ממעמ סיס 00ג6ס ע"י קג0לכמכר
 6נ) 6חסנ0, נעי ד)6 סילם, ד)6ולע"ג
 כססירס דוק6 ופו למסנט 3עינקידוסין
 )6. סכי 31)16 מפס, ממיץנ0ג6מ

 ססו6 נדגל דכסמקיסס )ומר גר6סילפיכך
 לסריגן 06 סרועס מסוססמול

 ים ד)מעסס מסוס סייגו מסגי, )י סוסד)לייי
 וס, פסן כסמק3)מ סרועס סוס ס) 0ג06)ט
 נעי דס6 4 סוס 4תי כס6מרס דוקק זט6נ)

 כס)6 36) סג"), סג6ון סכמנ כמו6חסנט,
 ס) 0ג6ס )0 דים לע"ג )י סוס )לירילמרס

 ומס למסכה, )6 607 מסגי )6 סרוטססוס
 למרס "כ6י)ו,י סוי נמדי דנסו"ס סר"1סכמנ

 חסיה דממ')6 ממס דוקך ~סו )ק סוס)דיזי
 )על סני6רמ וכמו המדי סוס זטוי מסוסממון
 )דירי 6מר0 כקינו למרגן 1)6 0פג"י,ע"ס
 וע"ז )0, סו6 דגג6י בחסרון ע) 6)6 4סוס
 סי6 5מסנ0 צנעי דס6 6מסנ0, נעי)6

 ממון, מסייס סכי נ)16 וסכל ממון,)סמסי03
 כסמקדס0 ד)נ"ס 60נג"ז קוסיםוממורן
 למרס %יגו דסוי ג6מר דיגי מסתלפמוט

 ר1ניס דלגו כיון 6יגו, וס דיגל, 4 סוסעדייי
 סוס ס) סג06 דקיכ)ס מקורסם סמאי)ומר
 6כ) )י, סוס )יילי 6מר0 כ6י)1 דסוידיגר
 תרי דיגר, )סוס זו )0ג6ט למפנס 3עיעכ"ס
 סוס לנידי כסדיק 6מר0 ד)6 כיון 6סס3ס)6

ש שש"4ה  

 והמטור לגמרי הפגם נמחה ע"ב פיו כביומא כזכיות נעשות ~דונות מאהבה דבתשובה חלאולי
 סק"ח. שם ובט"ו קצ"ה סי' יו"ד ב"ח ועיין כירא בן כמו להיות ג"כנטהר

 יוסי ר' דברי לבא לעתיד טהורים נתיני ממורי ע"ב, ע"ב דף בקידחטין דאיתא מה בזה לומרתש
 שם וברשב"א ברטב"ן אך ע-א, כ-ט בכתובות רש"י לשיטת נתימ וכמו דרבנן אטמור קאי ובפשטותוגו',

 מצות וכי הקרטיב בזה ותירצו המשיה, לביאת קודם שהיו ממזרים לטהר תהיה שעה דהזראתמבואר
 וגו, בנים על אבות לב והשיב אליהו שיבא דכי~ן י"ל ולדרכנו עיחש, לבא לעתיד יתבטל ממור יבאלא

 להרטב"ן רב מיושב ובזה ודחק, הממזרים יטהרו וממילא מאהבה בתשובה כולם רטובו כ"ד(, ג')מלאכי
 שנפק"מ אלא עיי-ש, יוסי בר' שפסק להא למשיחא דהלכתא מהך ע"ב נ"א בסנהדרין התוס'קושיית

 ~דחק. ממורות וגשש אן טירא ב, בטן אן היתר ביאת דהוההיבא

 ק"ל( סי' יו"ד יציב דברי)שר'ת

 5ע4% לל44"



 הילוליםפרירי

 ייפויער זוסיאאייעזר
 ב'שיעור

 במרי שו"פ שמא רחיישינןבסוגיא
 קירקס קמז6) 5מי ע"6 י"ג יףבגמ'

 נדיגל ממריס כול עומד פסעונממר0
 רמיי. סו"פ סמ6 מייסיגןמקודסמ

 סגי מנינו 3ר6סוגיס 0ד3ו,כשהמבר
 "ים וז") כתג סריט3"6מס)כיס,

 חסי63 סרי סרוט0 סויף דכתיי דכיוןספירסו
 חסת דסו6 מדבריו מסמע עב"),תמון"
 ססו6 נוי6י ידעיגן ו6ס ד6וריימ6,קידוסין
 מד16ר*מ6. מקורסת כמדי,מו"ס

 0ו6 3ע)מ6 דרגגן "חותרךוז") סכמי נדלל 6מר 3י16ר תפיגו 3ר6"סאבל
 ומעמו ניקומו 6)6 )סקדס 6יןימד6ורהמ6

 קידומי 3סמעמין )ס זקרי 601 ע"א(, כ"ד)ערכיו
 6)6 מד6ור*מ* ספק מסוס 3ו סי60 )6מסק
 וכו'" ספק כמו ועס16סו ניגסו דרוגןקידומי
 סו"ס ססי6 3וד6י ידעיגן יסיקו וס יספיעכ"ג
 סכתג וכתו רננן, קייוסי 6)6 היגסגמדי

 "ד6סי)ו סר"י 3סס דבריו כסוף נעגמו0ר6"ס
 קידוסי )סף 6מר נפקוס פרוטס מסוסידוע
 וסלי ומעמו, ניקומו 6)6 )סקדס דליןתסק(
 )ר3ומ6 נמדי, סרועס סוס סת6 מייסיגןדגקט
 דסף רכנן קמרו גווג6 ס6י נכי ד6סי)ונקט,

 ע"כ.קידוסין"

 מגן סחמירו )מס )סר6"ס סמרובמעם
 6)6 )סקדס 6ין 0)36קידוסין,

 0י6 כמס )גו  5יכפמ ס)5 ויסייגו ומעמומקומו
 מקותו, 6חל 6)6 10)כי1 1)6 6מר כמקוססוס
 ססוס מקוס קומו 6טו דגויר0 סר6"ס,כמג

סרוטס.

 נטעם מתקין 01ריע3"6 דסר6"סנמצא
 הוי ד)טריט3"6 )ס)כס, וגםסדך,

 רק סף ו3סר6"ס 167ל*60, קידוסיססק
 ידעיגן 06 יס גסק=מ ועוד כלרגן,קידוסין
 6מל, נמקוס סרוטס סוס ססי6נודדי

 ו)סר6"ס ד16ריימ6 קידוסין 0ויד)0ריט3"6
 דרוגן. קידוסיןהוי

 דכיון סימר סריטכ"6 ע) נ"עיתאמת
 מסי63 סלי פרוטס סוי6ממדי

 עלכין נמס' סו5 ערוכס גמ' 0)6 מממון,
 )מקם וס"ס וסעמו, מקומו 6)6 )הקריסרצין

 רק 6חר נמקום ססו6 מס מסים ס)6וכממכל,
 סני16ל  יגרבץ סוס,  לפיוס  סיט  טיובתם
 נכסיו מעריכין כסרגו דדוק6 יסוסע, ספגיע"ס
 )30ע)יס, ביסס 0י3ר )סוס נריכין 16 6יס,ס)
 6י סוס, כמקוס דר "מפן ס) דנע~ווכיון
 כיון יומר מוין וגכסי1 יומר, )ו דים )ומראפסר
 1)6 כ6ן מס סנע)יס דס)6 יומר, סוסד3מזי
 0ד3ר ע) דגים כסריגו 6כ) סרוגי,מהקוס
 )סוס נימס 61יג1 )6, 16 סו"ס סו6 06בעגמו,
 6נ) סו"ס שיגו כ6ן לצפי )ומר יס ספיר6דס,
 )סו"ס גחסכ נעוקם, מקוס 63יוה סו"סה61
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 ה61 גויס"כ ד3קידוסין הסג"י וכמ3 כ6ן,גס

 סו"ס הו6 6סי)ו 61"כ סו"ס, )היומדנליך
 כקף. מד6וריימ6 מיקרי 6חרנתקוס

 הריט3"6 ס" נין 6חרמ גפק"מ יסלך;נדק
 סממקייס ד3ר סיסי' נריך 06וסר6"ס,

 ד)הריטנ"6 )16, 06 ס)ור )מקוס סי%יכגועד
 סחסי3 מסוס סו6 ממקדסמ ססי6דסעעם
 סיני6ו סייך סיה6 גריך ס)וגי נמקוסתתון
 ילקומ "36) סריט3"6 וכמ"ס פ)וג')מקוס
 כיון )מדי עד ממקיים ס6יגו מדנר 3ווכית6
 )ה%יכו, 6ססר 6י וסמס סרוטס סף6 )6דהכ6
 6ס%ו מקודסמ 61יגה כ)), ממון כ6ן 6יןסרי

 מסוס דהו6 )הר6"ס 36) ע"כ, ספק"קידוסי
 16 סממקייס דנר סו6 06 גסק"מ 6יןגוירה
 דנר 3ין מי)וק 6ין "6"כ וו") וכמ"ס)6,

 דמסוס כיון תמקיים ס6יגו דנר ו3יןהממקייס
 ע"כ. ה61"טירס

 כמ3 הי"ע 6יסומ מס)' נפ"דךהרב,ב"ם
 3כ)י 16 163כ) "קידססוו")

 מקודסמ 11 0לי מסלוטס פחומ פסוס 13וכיו61
 קוס זס י3ל סמ6 מססק גע וגליכסנקפק
 סמקדס סכ) )מדמ ה6 6חל, 3תקוספרועס
 סוס סמדיגס נ16מס היס 6ס כסףנסוה
 סוס 6יגו ו6ס וי6י קידוסי 6)1 הליפלועט
 ס6ס )י יר6ס קפק, קידוסי 6)ו סריסלוטט
 וכיונ6 ממקייס ס6'גו 3ירק 16 3מ3סי)קידס
 יפיוס 53ופו  סרויס סוס סיו )5 306סס
 פגיע יילי וי רלר  יפרי  ללן  פעוופס*לי
 סוס יה6 6% וי36ד סיססיד עד 6מרלמקוס
 ע14" )קמוך ור*ף הו6 עעס ס) ת3רסרוטט
ענ").

 כסליט3"6 דסמו6) נטעמ6 יסניומשמע
 ס6ס דכמנ פון מתס, ממוןדסו6

 תקודסמ. ס6יגס וד6י מתקייס ס6יגו ד3רסו6
 ססק" קידוסי 6)1 "הרי סכמ3 מס%ס"1
 מזס י~6 וגס ד16ריימ6, ססק דסו6סירוסו,
 3נוקוס סרוטס סוה ססו6 3וד6י יודעיןס6ס
 וכן וד6י, קידוסין י0י' סממקייס נדנר6מר
 כמנ וכן סרמנ"ס, נינלי סליט3"6ס3ין

 סייגו 06 סרתכ"ס ס)דנרי נסזי6סר6"ס
 סימס 6חר נמקוס סרוטה סוס ססו6יולעיס
 מי6וריימ6.מקתסת

 וז") סכמ3 כן מסמע )6 הלת3"ן מזנףאבל

 ס6ס סכיון סממקייס 3ד3ר 16מריס"יס
 סוס וסס בילו )סו)יכו יכו) )ננדי ורך )1נודמן
 ממקייס ס6יגו ד3ר 36) קידוסי ה11 16סרועס
 סוס 6יגו כ*ן 3מדי, סרוטה סוס סהו66עס"י
 וס6יך כ)וס, סוט 6יגו )מיי מו4כגי ו6סכ)וס
 וכו', ו") סרמ3"ס דעמ וס )קידוסין,גחוס

 1ה61 פרוטה 3מדי 3ווי6י סוס 06 יודעו6יגי
 ומסמע 671; קדוסין קידוקיו 06 ממקייסל3ר
 מקומן 6)6 )קידוסי1 ס6ין ספק 6)6 ס6יגו4

 מקוגנו 6)6 )תמון 6ין 6)ת6 וכו' 3)3זוסעמן
 סרי עכ"), 6יס" נ6סמ 610 מותר 6)6וסעמו
 סו6 מסוסק סרמנ"ס, ז3רי 06 סה3י66חרי
 יכסיודעין ותסיק נוד6ק כסיודעין הדיןמס
 ססק 6)6 6יגו 3מדי סו"פ ססו36וד6י
 )הו)מן, קסיס הד3ריס ו)כ6ורסקידוסין,
 דר3גן נוירס 6)6 6יגי סיין כ) 06דממג"ס
 י3ר ה61 06 גסק"מ 6ין סר6"ס סכמנכמו

 ינר 3ין תם)ק 6מס ו6ס )6 16התמקייס
 ססו3ל ע"כ תמקייס, ס6יגו )דנרסתמקייס
 3וד6י יודעין 061 ד16רחמ6, 6יסור מסס6100
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 מד6וליימ6, מקוד0ם 6חר נמקוס סו"פ0סו6
 כדעמ וסריטנ"6 סר6"ס סכתנווכמו

סימ3"ס.

 סמס עומר )דחוק 6ס0ל סרנונ"ןיבדברי
 6עו כול6י כ0יודעין ד6פי'0כמכ

 6)יכ6 כן כת3 ו)6 ע5מו, מרנרי 610 תפק6)6
 6נ) סרמנ"ס, ע) סו6 חו)ק 631ממדסרמכ"ס

 ועיין מדגריו, כן מ0מע %0 כן )1מרדומק
 סר30"6 003 0ס3י6 )שם( מסנםנמגיד
 6)6 6יגן נמדי וד6י ססו"ס ידועד6פי)1
 ו0עמו מקומו 6)6 נכסף 3ך 60ין קסקקידו0י
  ורכריו לניגי", )סון מולס "וכן סמ"מומקיק
 )פי ס63 ועוד כן, מסננע  ס6יך לייירלריכיס
 מדנרי מסמע 6דר3ס )עי) סני6רגומס

 )סיסך.סרמנ"ס

 א'( )אוח סל6"0 ע) 0מו6) 3תס6למרע"ן

 וסמ"מ, סרתכ"ן דכרי )ייס3סרונס

 סו6 דסטעס נ6מת 730 דסרמ3"סדקנרי
 וס נד3ר 6)6 סר6"0, וכמ0"כ גזירסמ0וס
 )6 דסגזירם דסנל טר6"0 עס מח1)קסו6
 )ס1)יכו 60ססל סננמקייס 3דנר 6)06ימס
 טו6 ל6ס סנרמו 5"ע 36) עיי"0, 6חר,)מקוס
 6יגס זס 30חסן יר6ו 0סרו6יס גוירסמטעם
 0ו"פ, סו6 ס0ס )מקומס, כ0י163מקוד0מ
 מ6י 6=כ עקודסת, 6יגס סס סגסיסנרו
 )6. 16 סמתקיס דנר 610 6םגסק"מ

 16 גנ5) 0כסננקדס כ0רו6ין דוד6יונראה
 )6 תקוד0מ, ו6יגט נ33) 6חרכירק

 0) נננ) ויקל0ו )כימס סכ0י63ומיי0יגן

 כי מקוד0מ, 6יגס סכ6 0גם י6מרומדיגמס
 מיי, 0) )53) דומס 6יגו 33) 0) 530)יניגו
 זס )דמומס ינו6ו ו)6 גסרדיס, ירקומ 0גיוסס
 כגון סממקייס נדנר כסמקד0ין 6נ))וס,

 )מדי עכו ססרו6ין מוס0ין ס6ין 6יס"גכממרי,
 0י3יגו 3ממרי, מקת0מ 6יגס סכ6 0גסוי6נורו
 6נ) מדי, 0) )ממלי נכ) 30 ממרי )דמומס6ין

 ויו)יכגו ננ) 0) מסמנוריס יט)ו סמ6חוס0ין
 כו יקדסו ו0ס סו6, סמתקייס דנר 00)6)גנדק
 ע5מס סממריס נ6ומו כי קידו0ין 60ינסוי6מר

 קייוסין, סקידוקין סיו )6 כככ) נוכ0קידסו
 סו6 6ם עלמו ד3ר כ6ותו מי)וק סיס יכיגו1)6

 נרלר  גורו תסו"ס שתר, נתסום יו וסכתיוס
 6ע"פ ו)סיכך קידו0ין,  יייו  סלעויםספסעיפ
 6ב) גזירס מ0וס סו6 קסטעס סנרססרמנ"ס

 כדנר )6 36) סממקייס 3ינר 6)6 6יגוזס
 0ני6רגו. וכמו ממקייסס6יגו

 ס63ממ 6מר, 3דרך )ומר 6פסרועוך
 גוירס, מטעס 6100 סכר )6טרמכ"ס

 6ין 6)נריגן כו)ס סמורס דככ) דסגס דקנר6)6
 מ0וס כקידו0ין ו0עמו, מקומו 6)6)סקדי0
 חון )קידוסין סי0 6מרינן 6יס 06מחומר
 6)6 גוירס מטעס )6 ו,סו וסעחו,)מקומו
 סיסוד 0כ) כיון וע"כ כע)ת6. חותר6מסוס
 ו0עחו )מקומו חון )קירוסין )1 0י0 רקסו6

 סכי ג)6ו כי סממקייס דנר סיס6 דנחןוד6י
 סרועס 0סום מסוס כ0ו"פ )חס3ו 6ס0ר6י

 פסוי, חס סריינ"י ילסנ  יכתו 6מרבמקוס
 סו6 מומר "6)6 0כמנ נסומנ"ן כןומדוייק
 וכמו גזירס תטעס ז6יגס תעתע 6יפ",כ6סת

30י6רגו.
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 פאשקום שמעוןמשה
 ב'שיעור

 אבתרה לה ראמרת כמינך כל לאובגמ'

 ד6קייס ג3ר6 ססו6 ע"6 י"3 רףבבמ'
 וק6 חקד6 רב יתיג זכוח)636נג6

 יומה ססו6 וס6 6מציס )יס נמרס וכו'תסער
 כ) )16 )ס 6מר פרוטט קוס גיס סוססקנסס
 אחר שבא לפי )ופרש"י 36מר6 )ס ד6קרתכמינך

 די0ויימ סייגו )16 אח"כ(, בפרוטהיל'דשה
 למרס )ייס נער )0 דסוימ חייך דר3י3ימסו
 כי קידומי 36יך 3יך קי3) 06 )י 6מלס)יט

 ד6סרמ וקימך שיגס כ) )16 )ס 6מרווערמ
 ע"כ. ע)ו6ק)יך

 )ס3י6 גריך ד)ננס נ' 6ות 3ק31"סוהקשה
 תד3ימסו ג6מגת ס6יגס מסל6י

 מסמס, מחוח ס3ערוס י3ר 6ין ס)6 חיי*,דר'
 )סר6סון, סגמקדסס דידעיגן דכיון די")וכתל
 סגי )6 )6, 16 סו"פ סי' 06 ידוע סיין6)6
 ג6מגמ זיסס )ומר סו"6 שי' מעם*, גילוירק

 י3מומ 3מק' ממרתף ),ס ר6י' וס3י6)נרע,
 זס ס6דס קומר גתתן %ר רעד סחוסן,נפ'
 6)6 דגיגו מסוס י3ס, הכו) ס"מ ס) קמיו810
 רנ ס6מינס )6 ס63מת 6)6 ת')מ6,גי)וי
 מעמק גידף דע) ד6מריגן דס6 מסוסחסדי,
 דוקך זמו 6מד, עד גלמן ס3ערוס נדירהסעו
 קס"כ, 3ס" 0לי3"ס כתג וכן סמעסס,קודם
 )6 161 סקידוסין, מעמס 6מר סעידס סכ66נ)
 מעומס 3עדותס ר מיסמך, גי)וי עגיגמסנ

 36) ג6ננגמ, 61יגט קידוסין, כ6ןסגעסית
 כ)) סיך )6 מייק דר' ד3ד3ימסו סקסם)כהרס

 מסו 61"כ מי)מ6, גי)וי רק סי' ט)6)ומר
 ים גמי דסמם וכמג מסמס, סבכיךסר6י'
 מס ע"ס ג6מגמ )סיומ נליכס דסימסקגל6
 ל"ס ע"6 ע"ט דף )קתן סמוק'כנמנו
 מוקם )יכ6 מקודמת גפסך ממס ד6סקידסס,
 כיון )ותר סו"6 ס" סכ6 וכמו"כפגויס,
 6"כ 6יס, 6סמ סו6 ננמג"פ מיי* דל'סי3ימסו
 ומסך מגיס ממרקת ענמס 6מ מאיקסהיגס

 ב"ג מייק, ר' סייגת )6 סכ6 וכסיקוג6מגת,
 עכת"ד. ג6מגמ, ייגססכ6

 היגו דסתס )כ16 סדתיט רמסו נ"ערעוחיין
 דסי6 סכ6 36) מעמך, געףמסוט

 )6חר הפעו ג6מגת סי6 סמ6 מעתך גינוירק
 ממיש דסי6 יסיכ6 י") ונדוחקסמעסס,
 כגינוי 0וי ג"כ )מק ידעיגן י)6 6)6תקודסת
 ד)כ) י6יס"ג גרא דוחק וסו 36)מיצמץ,
 ממיה ד)סס מינת* גי)וי רק סף )6סעו)ס
 הרר סר*סון, )סנע) חיא ר' 3ין %)*סורם,
 מיצמץ, גי)וי וט ילין ודאי תקודסמ, מסם)מי
 ונס חייו, ר' ע) ענתס אוסרג נעדותסדס)6
 סגת' )מון נ"ע יגריו דופי קסם ועודמסוט,
 )1 רסוס 36מל6" )0 ד6קלת כנגיש כ)")16
 6קרמ 06 נוגע וס ומס ג6מגמ, 6תס 6ין)ומר
 6נמלס.)0

 )מס ז%רנ6 )היפוך, מקרס למדוהתים'
 סף6 דס)6 ג6מגת, סו6 6יןנאמת
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 כ) )16 )יס "6מר וז") ד6סור0 חתיכתלגססם
 ג3 ע) 6ף סירוס ע)61י דיך ד6קרמכמינך
 ד6יסור6 חמיכס 6גססס )סוי' נוטימג6דסי6
 קידסתגי ע"א( ס"ה )דף כלומר כסרק )קמןומגן
 כקרו3ומיס מומר סו6 קידטמיך )6 16מרוסול

 6גיד6 ד)6 מסוס סמם 3קרוגיו לקורסוסי*
 יפויסו נפסס לסרס ק6 כי סוכךגוייסו
 סכ6 36) )לחריגי מססד6 ד)6 כיוןמסמג6
 )גייס 6'סול6 ומטי )י0 ומסע3ד' 3יסד6גיד
 חרי )סגך ימיל דיסודימ וס6 מי0מג6,)6

 נחמן ך ד6מך ע"ב( צ' )דף גדלים פסיפסיעונדי
 עכ"). מסימג6" 1)6 נסחר גתגסעיגיס

 ג6מגומ )סיום וריכס סיחס נפתח דנריוךלנשי
 י6יקור6, חמיכס 6גססס דסף6מסוס

 חייך יר' יד3יתסו מעמס ע) מוץ סס61)פנס
 ס"ס )כ6ור0 6נ) דוריו, ממחי)מוכגר6ס
 ספוט כך כ) )6 סוס 6)6 חסדך דרכ3עו3ד6
 וזזיך למרס ס6ס רק מידי למרס )6 ס3מדס6
 כמ3 ככר ד6יסור6, ממיכס 6גססס סף6סייך

 ונכס"ג סקס, לדגרי מורס סכת ס6ףסריטנ"6
 חמיכס 6גפסיס סוי* )ונור מסירסבך

 ,ס %) )מ; גודע )6 נסיהם וע"עד6יסור6,
 למיס, 4ס למרס גירסמיגו עם מבליס)6

 )גרוס תמוכין כך, 6מר מחמן ס6ססמסמע
 ודו"ק(, 6מס, 04 למרס סיע3"ן ממגיסכמו

 דמסוענדמ כיון ג6תגמ תיגס סנ6ממוסטעס
 ממיכס 6גפסס סף6 6מריגן )6~ערס

 )16 הגמ' )פון מונן פסיל זה ורפיד5יהול6,
 ס6יגס 0טעס סכ) 36חרס )ס ד*סרח כמיגךכ)

 6נמל6" )ס "י6קלמ שסוס לק 610מיתגת
 6)6 )ו", מסוענדמ וסים הכגיס 3ע)ססיגו
 דסעעס סכחכ הי"ד סמום' לכרי נעוףסג"ע
 גמגס עיגי0 סמ6 מסוס סו6 גומגםס6יגס

 0ו6 דסטעס כמג ס)6 )ו0 סתרך תמס63מר,
 )3ע)ס. דמסוע3דממסוס

 מס גקדיס רי"ד 0מוס' דגרי )סכיןוכדי
 ע) צ"ב( סי' )ח"מ סמסרי"טססקסס

 )ע"א כמו3ומ גמק' 6מרינן דס6 רי"דסמוק'

 ויסורס, ערי תסנויסך סג6מ למרס 06ע"ב(
 דכמוכוח מ"כ וכן )1, מסוענדת דמי*לע"ג
 6ג' טמ"ס )3ע)ס למרס 06 ע"א( ב"ב)דף

 ושע"ג ד*יסור6, חחיכס 6גססס דמויךגימגם
 חרק סג") קוסים ומסוס גריס, 6גיד6דסי6
 ט610 63ופן ד6ס" וקרר רי"ד סמוק' ע)610

  מסוס תמס 6ח )וסול יכעס )נעכסמשוענים
 ליסור*. מחיכה קלפטססוי6

 סט"1 6יסומ מסג' נסייע סתרךוהשער
 רי"ד סמוס' נומ)וקממנגר

 חמיכס 6גפסס סווי6 למריכן 06וסמסף"ט
 מס ע"ס )ו, מסוענדת ססי6 כמקוסד6יקור6
 ס' ס" כחסו03 ז") 63ס"ן מוסל"יסגסמסק
 06 ל6יסול6 ממיכס *גפסס סוי* ד6מריגןכס6
 ד)ימ6 כגדר ממס סגינו ולע"ס גדר, מדיןסו6

 6)6 דגיגו 16 מממירו, תכסיס *3)נס6)ס,
 ע"כ, דמע עריס כמגס דין נע) סוד6ממעעס
 רי"ד סמוק' מח)וקמ מקוי דנוס ססעס"מוכמל

 מיין ד0ו6 סכל רי"ד דסתוס'וסמסרי"ט
 )6 )שריגי דחס סיכ6 ו~נ 3ע=ד,סת6ת
 61"כ דמק עדם כמקס כע"ד לסוד6מלמריבן
 חג סי6 סלי נע)ס ע) עימס דכק6וקרמכיון

 )0קסומ )61ין ג6מגה, ותיגס)שחריגי
 61גגליגן ע"א( ס"ה דף )לקה, קידסמידכס6ותרמ

 )תחריגי, דח3 גומר ג"כ 3קרוניו, תסורסדסי6
 ד6ס" כיון סו6 פסוע קרונו, ע) עומסו6קרמ
 6ג1 5ין נתממת, )0ס )סגס6 רונסכסויינו
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 )6חריגי ח3 גקר6 וס 6ין )כוס0,יכו)ין
 3ע)ס ע) 006 נוס6"כ ע~סס, עגמסס6וסרת

 ר~ס 6יגי )ומר יכו)ס ו6ינס )1סמסוענדת
 סנר סתסרי"ט 36) 610(, וססוע 6טמו,)0יומ
 סי6 06 גפק"מ 6ין 61"כ )דל, מייןדסו6

 )6קול יכו)0 כן 31י1 כך ונין )6, 16מסוענות
 ענמס.6ת

 6מ )6קור דיכו4 סמסרי"ט סיעתולפי
 חמיכ0 6גססס סוי6 מדיןעגמס
 גריך )כע)ס, מסוענית כססי6 6פ"י6יסור6
 )0 6מר חסד6 דל3 3עונד6 63מת )מס)סנין
 6ם ד6סרמ כמעיך כ))16

 6נמרי
 וכמנ

 )סיומ גליכ0 0שס 63מת ימדיג6סתסלי"ט
 )דף גדריס עס' נסוף יתגן תסוס 6)6ג6מגת

 י1ג16מ נסיס ס)ס 16מייס סיו נך6ס1גס ע"ב(צ'
 וכו' )ן 6גי טמ6ס ס6ותרת נמתס,וגוט)ות
 נ6חל עיגיס גומגמ 6סס מס6 ס)6 )1מלחורו

 )ך, 6ג' עמ06 60ותלמ 3ע)ס, ע)ומק)ק)מ
 דמדיג6 ד6ע"ג ח,יגן )י3רי0, ר6יתכי6
 ד6יסור6, חתיכ0 6גססי0 טוי6 מסוסג6מגת
 סחייסיגן מסוס ג6מגת מס6 ק)6 )ותרח,רו
 רנ סימגס )6 0כ6 וכמו"כ נ6מר, גתג0עיגי0
 נ6חר, גתגס עיגיס סת6 סחסס מסוסחסד6
6ת"ד.

 6' קוסיות, כמס דנריו ע) ססעס"מוהקשה
 )6 חיי6 דל' דדניתסודנעו3ד6

 עיגיס סמ6 נ6מגמ 6יג0 סמסו"ס )ומרטייך
 36יס כס סקיכ) ד3ריס )סי ססרי 63חר,)תגס
 )מי יוועמ ו6יג0 קטגס, כססימסקירוסין
 עד ותסנ 0עו)ס, כ) ע) 6קורסגמקדסס,
 נ6חר, גתגס עימס סמ6 ומ6י ר6סס,טת)3ין
 6סי 3' סע1)ס, כ) ע) סי6 6סור0סוי

 ד6יגס דסטעס )תימר )יכ6 חסי6 דר33עוני6
 גס ססרי נ6חל נמג0 עיגיס סמ6 מסוסג6מנמ
 ד6ס ג' )1, ו)6 תוט6 6דס ו6ין כן, 6מרס6מס
 63חל גמג0 עיגי0 סמ6 מטעס ג6מגמ6ע0
 דר' דל3ימ0ו מעו3ד6 ל6י' )0כי6 גריך)מס
 מק' נקוף מסורסמ ממסגס )ס3י6 )ו ס"חיי6,
 63חר. גמגס עיגיס סמ6 דמייסיגןגדריס

 ססעס"מ גקט 0קוקיות, 6)1 נ)ימכה
 סי6 ד6ס מ"ד 0תוס'כי3ף

 6נפס0 סוי6 5מריגן )6 )נע5םמסוע3דת
 ע) קסס 63מת ד)פ"ו 6)6 י6יסור6,חתיכ0
 )מס )דליס כמם' מסמסגס רי"דסמום'

 סיתס )ך 6מ עמ06 ס6מר0 ס6ססנר6סו)0
 6מהגן ע6 )3ע)ס מסוענדמ 0)6ג6מגמ,
 מס )סי 061" ד6יסור6, חתיכס 6גסטססף6
 סטעס 6ין ג6מגמ, סי6 ס6ין )ומרטחורו
 עימס סמ6 תקוס 6)6 מסועדת ק0אמקוס
 סס, סר"ן סכתכ מס ע"פ ומתלן נ~ר,גתגס
 סי6 6ין 3תס 6חרתס )מסגס סקס0דסל"ן
 ד6יסול6, חתיכ6 6גפסס סף6 0)6)6מגת,
 )עקור חכמיס ניד כח דיס ר6סון 3מ"ותי'
 ח=) 6חריס 3סס מ" ועוד סמולס, תןדנל

 וד6י דמדיג6 קמגי ייג6 )6 ר6סוג0"דמסגס
 )ספקיע )ן 6מ טננ06 )ומר ג6מגמ ס6טס6ין
 מסוס 6)6 )1, מסוענדמ ססי6 מנע)סעגמו
 מקיגו )0 כסיס6 )ך 6מ דעננ6ס מי)ת6דס6

 דקוסט6 )16 ד6י )60מיגס ר6סוגסנמסגס
 סכק )מימל גפסס מז6)ס סומ )6ק6מלס
 )סמ6 )מיחק ד6יכ6 כתר6י ר3גן חויומס
 6דיג6" 6וקמוס 63חר עיגיס גומגחחס6
 דנ6מת כ)וס מסס קסס ט)6 גמ65עכ"),
 מסוענדת דסי6 כיון ג6מנח 6יג0מדיג6
)3ע)0.



 הילוליםפרירש

 ר3 סימגס )6 3סוגהמיגו 3מס )ס"ורמךבן
 6)6 )נע)ס, דמסוענדח כיוןחסי6

 ממסגס ר6י סגמ' ס3י6 )6 )מס )63רטנריך
 )ומר ג6מגמ ס6יגס גיריס ננם' 3סוףמסורסמ
 סמ6 )ומר סחך )6 ססכ6 מסוס )ך, 6גיטמ6ס
 ד6ין 3סקוסי6 ס3י6רגו כתו 3~ר גמגסעיגיס
 ס6י ז3כי )ומר מקוס וסי' )ו 1)6 חוט66דס
 סמס6 "3ר*סוגס" ס) סמקגס גס6רגות6
 עקרו ססחכמיס כיון )1מר סנריכין 6)6ג6מגמ,
 גמגס עיגיס סמ6 חסס סיס 63וסןמקגמס
 3כס"ג ו6פי)ו מקוס 3כ) 16מס עקרונ6חר,
 מעעד* ר6" סגת' ס3י5 וע"ו סחסס,ד)יכ6

 סמ5 סחסס 6כ6 גתי דסמס חח6 דר'לי3ימסו
 6סורס ו3ריס )סי ססרי נ6חר גמגסכיגיס
 סחכמיס מקגמ סנס6ר לוננר מקוס וסי)כו"ע,
 ר' סימגס ל)6 מויגן ו6עפ"כ ג6עגת,סמס6
 סעקרו ורון מכמיס ט)וג ד)6 מסוסמיי6
 כמו"כ מקוס, 3כ) 6ומס עקרו מקגמסחכמיס
 מוכן 6)1 ג5מגח, סי6 *ין מקד6 דר3נע~ך6
 ססעס"מ. ס)דנריו

 ד6יס"נ קסס סקנתאלא
 כעעו"

 חסד6 יר3
 כ6חר, גמנס עיגיס סמ6 סל סחסס)יכ6

 סטעס כל ס)6 סג*מיגס, ססו"6 סי' מס36)
 6ני טמ6ס )וננר ג6ננגמ ס6סס 6מרור3ר6סוגס

 וכקיס6 3גססס דמו)ו)ס נוסוס סר"ן כח3)ך
 סוס )יכ6 סכ6 6נ) מכמיס, ס*נניטס )סיכך)0
 סמס* סו"6 סוס )יכ6 61"כ ו3ויון,1)11)

 )וס ר6" )סני5 סגמ' סונרך 1)מסג6עגמ,
 נריכין 6ין )וכן חיי6, דר' דד3ימסומעו3ד6
 ג6מגת 6יגס דעקו"ס סקעס"ת סכתנ)סעעס
 סי6 6ין ומסו"ס מכמיס, ס)וג ד)6מסוס
 סמס6 טעס סוס )יכ6 ד6דר3סג6נוגמ,

 מססעס")ו, 6חר נורן קגמ )63יונראה
 חסד* ר3 0) ספיקו סי' גוס*רס6

 טעמ6 06 גדריס, 3מס' כסר"ן ססירו0יס3סגי
 סוי6 ד"מריגן מדיג6 סו6 ר6סוגסדמסגס
 רמטוע3דמ סיכ6 6סי' ד6יסור6 ממיכ66גססס
 רק סו6 )ומר סמורו מס )פי ו*פי')3ע)ס,
 61"כ 63מר, גמגס עיגיש סמ6 סחססמ0וס
 מקד6 דר3 3ע6731 כגון סחסט סייך ד)6סיכ6
 כיון ג6נוגח סי6  6ין תדיג6 36לנפנפס, רפ~ל1לי תסוס ג5תגמ סמס6 חסנורפכתיס ר5סיני מסנס סל  סיפס יו  נ6תננ4 סי636ממ

 עקרו 6חרתס ונתטגס )3ע)ס,דמסוענרמ
  רחייסינן 3פ)מס דתזלו5ם סיכ6 6פימסגמם
 י6"כ  53תה נמגס  פינייסת6

 לעונדי
 ורכ

 כפנתס, רתול1לי  סיפס כלל  סייך פ%ססדי
  ו3ין ריסוגס לתסנס  )3ין גיתגת דייגשוריי
 ר6י פסר1 וצ פיימי ופ"1 6פרונס(,לתפגס
 סייך )6 סמם סגס תיי6, רר' דד3יחסומעעד6
 גימ6 061 63מר, גמגס עיגיס סמ6 ס)סעעס
 6"כ ק*מל, מדיג6 ר5סוגס דמסגס ס6'כסנד
 נ6חר גסגס עיגיס סננ* ס) סמפס ד)יכ6סיכ6
 מיי6 ר' 6מר ו6עפ"כ ג6מגמ, לסיומנריכס
 ר"סגס מסגס ס) רסטעס ע"כ ג6מגמ,ד*יגס
 מסוס מכמיס מקגמ 6)6 דדיג6 מעיקר6*יגו

 כגון וס סחך ד)6 וסיכ6 נעגמס,דמו)עס
 ר6ימ סיחס ווו ג6מגת, 6יגס מיי* יר'3עונד6

 דמעיקר6 ג6מגמ 6יגס גמי ססכ6 חקד6ר3

 מסוע3דמ 0סי6 מסוס ג6מגמ 6יגסדדיג*
 וי1"ק.)נע)ס,

 סתסן 6ת )פרס יפ )סכי 67תיגןוהשתא
 וס6 סכמנ יי"ד סתוס'ד3רי

 גמגס עירס גחתן ר3 ד6מר וכו' דנני6דיסויימ
 סנגס מסו)) ס)כ6ורס מיסמג6 ול636חר



ריו הפריטבח

 וסטעס )נעלס, מסוענימ ססי5 מסוסג5נוגס תיגס עגך מסוענדס ססי5 מסוס סי6ססטעס
 )טלק רק סו6 כתחר גמגס עיגיס סמ6ס) תבריגן לממס חיכי דכי כווגמו 6)6ג6מגס
 מקגמ סייך ד)6 סיכת 61"כ סחכמיס,מקגמ ג5מגמ, תיגס נתחר גמגס עעיס סמ6ממסוס
 מדיגת נעומס מזרוקס ס6יגס כטוסןסחכמיס הכמיס עקרו ו5יך גימגם, דדיג6 מעיקרךס)6
 נסייד. נכון ע) עלס וסב)ג5מגמ, תיגס דליג5 דמעיקר5 ע"כ ד5וריימ5דין
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 על יברכו שלא בנשים מיחה צבי החכם שהגאון כשרים אנשים לפניו שהעידו בישץע"ק,כ'
 שלא שאשה ואמר מעשהרג, לקיים לנשים שאסר דע הד"ת בעל מאא"ג גם מדוע עיי-ש,מעשהדג
 ולא וסוכה באתרוג דייקא למה ויל"ב הגונים, בנים לה מבטיח הנני בסוכה תשב ולא אתרוג עלתברך
 שופר. קול לשמוע לביהכ"נ הולכות דגשים כו"ע שנהיגיבשופר

 המצות דברנת וחד( בד"ה ע-א ל"ה )ברכות מברכין כיצד בריש הפנ" לפמ"ש לומר, אפשרוהיה
 והתורה האבן לוחות את ל מואדרה דילף ה-א ר"ג פ-ו שמה מהיררטלטו והשא התורה, מןהוא

 ט-ה אות ברכות להל' בפתיחה ופמ"ג עילט, ברכה טעונה מצוה אף ברכה טעונה תורה מהוהמצוה
 "ט שוב מצוה לחיוב עצמה ותכניס הטצוה תקיים אם לעצמו, מברך אחד שכל וסוכה באתרוג,ולוה
 הוי להיררטלמי מברכת, אי ותוס' דהרמב-ם להפלוגתא עצמה ומכנסת התורה, מן ברנה לחיובלחש
 ורק מברכת שאינה בשופר משא"כ בברכה, שלא אפי' כלל המצוה תקחם שלא עדיף ולה תורה,ספק

 ודסק. כלל חשש ליבא במצוה, לדחיימס ומשא מבוך תוקע והבעל התקישתשומעת

 מדרבנן אפילו ממעשהדג פטורות שנשים פשיטא זה מ"מ מדרבנן, המצות דברכת רס"ל למהוגם
 לא אם דרבנן לספק עצמן יכניסו (את בחומרא וא-כ התום/ לדעת לעצמן להחמיר שיכולותאלא
 ודסק. עדיף שאג"ת ולכן לבטלה. ברכה חשש י,ט יברכו ואםיברכו,

 סוכה במצות וכ, מרובים, מינים ד' והלכות יינהו, תורה בני לאו שטטיס שטון חשש, ג-כ,אזלי
 ושה פסולות, סוכות שכיחי כמה רואים ובעוה"ר בהלכה בקי לזה להיות וצריכין מאד דיניםהרבה
 בדיניהם. ידיעה חסרון מחמת לבטלה לברכה יבואו מינים וד' סוכות להם יעשושנשים

 עדיף שהדג דמ"ע אמת בדרך טעמים שיש א"ע אא"1 מפ"ק ששמע (י"ע אאמףר מכ-קושמעתי
 כל ע-א כ' בסוטה ועו"ש אחד, בקנה עולים והנסתר הנגלה ולפמ"ש המצות, אלו יעשו לאשנשים
 ודו"ק. החכמה בדרכי מאד עמוקים והדברים תפלות, מלמדה כאילו תורה בתו אתהמלמד

 ה'( שי' או"ח יציב דברי)שרת

 ,.): ;ן .,. ,,, , : ::,:,.:;;,.,: :,,,: ,,,,.,,.:,, .::,,ן,:, "),,.,,;:,. , , , , ,),,:, . ,,,, ,,,,.,,,,,, ,,, : , , , , ,,, ,., , :,,,
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 הילוליםפריריח
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 קוי פג"זאזיםזך
 ג'שיעור

 גשא מבמיל21רין

  דתידפ ע) מנגז דוג : ע קיייסיןבנמ'
 וע) גיטן דמנטי) וע) וכו'נסוקל

 וע) ו"0 וכרס"י וכו' 6גיט6 תודעידמסר
 ומגיע )פסחו גט לסולח וו") ס" גיע6דמגט)
 ז)מ6 סו6 נט) )ן מגממי גט )ו ופגולנסיח
 )יד0 סינף קורס דנט4ס לעסי 04 ידעי)6

 נו ומגר סנטרו )6מר תסיח יחגגווסמק
 ע) פקסס גיטך ימנע) וע) ונתול"סע"כ.

 )0 קימן )ומר סכרך ן6ין וו") רס"ידברי
 נרסיעי ד6טו נו מוחס ססו6 כיון0ס)ימ
 נקוסייחס סוסיסו ונסר6סוגיס ע"כ,עקקיגן
 6נ) מגט ממסר נסריח )ס)קומ סו")ל6"כ
 מט6 טונים )רסיעק )חמוס קריך סיס )6מנע)
 מניט) דמדונר 0מוק' פירקו )כן מיגגוד,וניגוד
 נטף וכחמ"ד סס)יח כפגי ו)6 ל"ד כסגיסנט
 ודקי ד0ס)יח ממורות חסת תמס גרסשוט)
 סיגו ולרמ"ד מסחיטך יודע דירגוישרגו
 סגם. ע) )עו מוניל סרי מ"ממנוט)

 קוסיוח ימרן 6יך לס"י סיטת )נ6ר גגוויש
 כפירוס ממקן ונמס סיטמו ע)סג")

 קוסיוח ע) ויגס 0גת', נדנריסמוס'
 עדומ סרגני יכתו ססג"י .)ן תי'סר6סוגיס
 6יסוריס מנסקר יותר מממירו מנערותנינך
 כסקר מס6"כ מגיס כעינן הכערותדכדכך
 )חסוס )גני כמו"כ גלמן 6מד עד6יקורין
 סנערו0 כדגר יומר חוססיס 6גוהתסיעי
 סמ)קיס )מס ממייסנ ונט 6יסוריס,מ3ס6ר

 יסו") סרסע סו6 ססס4ח 6פי 0נע)6מ
 )לסיעק מסלגי) יומר סנערוס כדגרהמסוס
 61מ כ) יעס 6)6 סמנט)ו, נסעס סגטו)יקמ
 סמום'. נפירוס רס=י מי16 )מס )נ6ל5הך

 דסוגיין רס"י סיטמ מסביר סרסכ"6ךהנה
 גיטין נמס' סתר וסוף יוסף ר' סףכ6ן

 סעי) )6 תמידן 61"כ מנוט) 6יגודנדנו
 דנרי רס"י ניקר ממו"ס יסקס תמסנניטו)ו
 נטרו ודקי 6ז 0ס)ימ נסני סלע הניט)סגמ'
 מי שין לחצר נענבו ד0רסנ"6 6)6תנוט),

 )סמ"ל דלפי סמוס' כתנו וסרי מהסיק11
 סגט, ע) )עו ס) חמס 6יכ6 מנוט) היגונשו
 וקעו חסס6 ע) סריג דרס"י )פרס]והין

 סגכ6ר וכמו )סנן סגמ' רירי ע)דמסירוסו
 ים עור ודו"ק[, דמעו מחסס6 דקונומוכם

 סר"ן סכי6ר וכמו 0רסכ"6 מ" ע))0קסומ
 ע) מנגיד סר3 סס)כ0 רק 30י6 יוסףדר'

 דגת' סמם* סס)כומ סהר 6כ) 3סוק6דמקדס
 תנוט). כיטבו 06 כמת"ד ))מור 61ססר0כי6ן

 ממס נ0קדס רס"י, סקס ניקוילהבראה
  ועל )0)ן 0גמ' יללי לח"יעסי'

  0מעוס0 כגט כגון 11")  6גיט6  תירפידפפר

 ע"ג וסקסס ע"כ, כגיס פל לפו רשולי%ליקריי
 דללי הכ"ו( גירושין פהל' )בפ"ו  תסגדממגיד
 5פ"  פייך  פורפי רתפירפ  פס כלמד"סני6ר
  כגון סירס"י 1)מ0 מעוסקן סוייגו גטנסתם



ריס הוישבח

 גט קמם דע) 3ססטומ ו6פ") סתעוסס,3גע
 )6 כידו דסכרירס תודע6 נמקירח נורך6ין
 ממו"ס סמעוסס, 3גט תס6"כ מגע)ימן
 ננט מודעך דמסירמ מלי6ומ רס"ימוקיס

סמעוסס.

 ע) סמפרסיס מסקסו מס ג"כ ממייסררימזר;
 כגיס ע) )עז דמאי* רס"י דגריסמאך
 נתס' סמוק' סכמ13 נמו כווגמוד3סקעוח
 מודעך סממירמ סויט) דמדו3ר נב.( )דףינמומ
 ד6יכ6 ד)ע, חסס6 רק 6יכ6 מתיגך ח),וסנט
 ע"1 וסקסו 33יט1)ו, סמע 1)6 3מודע6דסתע
 סמסירמ ניט) ס)6 נפסעומ מוקיס )6)תם

 כיון 6)6 מתם ממ!רות חסת ו6יכ5תתעל
 מסדר ו6ז סתעוסס 3גט ותלוני סי'דרס"י
 י3י"דסו6

 כוסיי
 סמודע6 )3ט) ג"כ קותו

 ספיר מפו=ס מודע* שסר 416 חוססיסדממיד
 3מטי3ס רס"י נדירי סדנריס ממסןממייסנ
6חמ.

 )עז תסוס דוקך ספירס"י מס )מרן ג")ערוף
 ססקק מס ע"ס תתזרוח, מסוס1)6
 מודעך ימסר דמ16 קל"ד( סי' )אהע"זסטור
 סם סדריסס וסקסס 4ם, מסמתיגן6גט6
 מגגדינן מיסגד ע"ז מנגיד דר3 מ3ו6רי3קוגהן
 ממ)קומ, חמור דמרם מסממיגן )6סממהי
 מיירי דסוגיין סטור סיעם סדריקסוניקר
 ונסיכך זיע! ממס* רק ו6יכ6 סמודע6כסייט)

 ס)6 53ופן מיילי סטור מק6"כ מגגזיגןלק
 3כן ממורומ חסס ו6יכ6 סתויע6סיע)

 גירושין מהל' )בפ"ר סרת3"ס ומגסמסממיגן,
 תת,יומ נחסם 6פי מפורס ספקהב"ו(

 כסטור, ליס דמסממיגן סוכר ו)6 16מודת)קיס
 סוררן )סרס רס"י מקפיל דוכן נסרס ים61"כ
 מסוס 3ע)מ6 )ע! סוי וסחסס סמווע6לניע)
 סוס סמויע6 ניט) )6 61י כסטורדסו3ר
 ממורומ. חסס ד6יכ6 4סמסתמיגן

 יצרי )פרס יסדי מיאן )מס )63י ג613ובזה
 סמוק' כפי' גיטך דמ3ט) וע)סגמ'

 סס4ח נפר ס)6 ז3יט) דסתוע' 3עונד6דסגס
 חסס ודקי כ6ן יס תלוט) נטנו 06)סמ"ז
 תס6"כ סגם, ימסור ודקי דסס)ימתנו!רות
 3!ס ספיח, כפגי סרט קיט) דרס"ינעו3ד6

 חסס ודקי עמס )6 סס4ח עיד מגט )קחס)6
 רסע דסס)יח סו6 רחוק חסס וסריממ!רומ
 וכע) עמס עומס 6)6 סגט, סימסורכוס

 וכמו סנערוס 3ד3ר )חסות סו")ד6פ"ס
 ססג"י.ס3י6ר

 גח)קו וסמוס' דרס"י )ומר גו6סוא"ב
 ודקי סמוס' וסלמ3"ס, מעולנס)וגממ

 תגגדיגן תמולומ 3חסס ד6פ" כסרת3"סס)מדו
 עו3ד6 )6וקיס יכלו מסיר )כן תקממיגן1)6

 רס"י סיטם מסד"כ ספירסו כמודסוגיין
 סכר, סטור דכקיטת דחסכן תדכריוסוכחגו
 6יכ6 מת!רות חסס דודאי זסמוק'ו3עו3ד6
 כמו 61! ססירס, כמו פירס )כן )סממהיזריך

 ר9 ולע 4כ5 תתורומ חסם ודשסססנרגו
 וסנן.תגגדיגן,



 הילוליםפרירב

 המקץ יעקבשמשון
 ג'שיעור

 בצמה עדותבדין

 שמסק ת"ד( יבום מהל' ,בפ"ב )מלךהמשנה
 עומס ייגס כי6ס ע) עדית גריך06

 עדיס לידעי ד)6 סנר ומנקר )6, 16נינממו
 6סף קתס יכס דניהם קידו0ין תכ)דס6גי

 יין כין סקקר מסו ניקור וגריך ונהוגה.נטוגג
 )עדיס. 161גקמוגג

 ע) עדם זריך דיין סנר סר30"6יהנה
 )סיפן 0עוחס ומקונן 3י6ס,מעמס

 6דס ע"י סגע0ס דמ)1מ טיעמו, מקנירצ"א(
 6)6 6דס ע"י גע0ס 60'ן דנך 36) עד'סגליך

 גע כין מינוק ים ולכן עדיס, 6"ג סריסע"י
 עדיס 3ע' דגט דמתיר, סנע) )מימתמממיר,
 עלס ע) עדיס נעי )6 מנע) נמיממממ"כ
 מ)י6 דסגט כסג") סחי)וק וסגרתמיתמו,
 מימת תס6"כ עדיס גריך ורכך סנע)נרגון
 נריך 6ין וקנך סנע) מון נ)' תמידך דנ6סנע)
 מן )1 סקגו והסס ניגס ס"ס 6"כעדיס,
  כיבמן מ"י  קונס ריכס דמיון וסייגוס0מיס,
 עדיס. גריך 6ין מד"ס והוגם, נפוגג6ס"

 מיתם דס"ת )מקק גרוס סיסרלכ:אורה
 ק) 6"כ מ)ומ ספקעם דמויסנע)

 ינמס קנין מס6"כ עדיס כעי 1)6סדכל
 3רגוגו. מ5ף 60יגו הפעו עדיס )יגעימ4מ דממני

 גרפס סקו3"ס נרעלי נעיין כסגמסיןאבל
 מקננת דס6קס מוגומ, ר6ף עוד0מכי6

 עדיס 0ס כספין 6סי )כסוגם )יסח) זוגםסם
 ני"ד 6ג) גילור )גבי לק סף סעדומ)1כ)

 דפין מקוס סמים(, הסי 1)6 סכחססכמקוס
 ממערס ע"י ממיץ געסס 6)6 כרג1גסתסיס
 נעקום מקות )סמי) ק6ססר מזיק 6"כני6ס,
 כעי ד)6 6דס, 50 מראגו ו)6 ממיהשתי
 כר5וגס מקף דפין ניכמס סדין סו6 6"כעיים,
 רסיס מ3י6 וספיר ממיתן, 6סי 6)6 סקס0)

 ליקור. כח)1מ 6סי' עדיס פרין דליןמוגומ

 נע' 0)6 שומרו סמב"צ כלגח חסוונראה
 מוגג 16 6וגס ע"י דסף מקוסעדיס

וסנן.

 )י"ג:( קידוסין כמס' סחוס' נדגליוהנה

 )מס ר"ת סנרה מ3י6 סרי5ת6,מחס
 )סכיה סו6 מכוער דדנר מחס פריגמ6סוי
 ממס' סתוס' וסקסו יפוי, עדי 16 כי6סעדי
 נ~), ומיל מקרס ינכוס גגג1מ נ"ב.( נדףינמומ
 כלץ, מדליגן מרלומ מכות )וקם קדים)6

 מ64 עדיס מסוס )16 דסתס סתוס'ומשיר
 6יגס )נד16ליימ6 יכמס יס6 )ד)וקס(טעת6
 )נ6ר תס)מס סגי יס ומגס נני6ס, 636גקגימ
 סמוס'.קוסיית

 ד6"6 פה )))מ6, ת64 עדיס מחס פוא'
 מדוס סי6 ס)וקס סדכר 0סיכמקומר
 יכמס יס6 עדיס גריך מננקט דס6סערות



רפא הפרישבח

 ויס6 נ3י6ס 6)6 גקגית 6יגסתד6ורהת6
 )16 נ' ד6ורייח*. סמעתס ע) עריסנריכיס
 גריך )6 דנינמס מסוס מ)מ6 ממ6 עדיםמסום
 גראס ממפרסים לגווני נעיין וכד כ)).עדיס
 3סג").סגח)קו

 מדורי מדיק יבום( הל' ה-ד ,פ-בהשעה"מ
 ינמס, נ3י6מ עדיס ידעימוס'

 ומוס 6', כגד ססמוס' קומית דני6רמסוס
 חזיגן עדיס גריך מקוס דמכ) מולססקסס
 עדיס. דגניךדסכל

 דייק ס"ס( קסת ,סי' 33"1יי1 סגו"6אבל
 כגל ד)מר עדיס גריך ד)6 סתוק'מללי

כ'.

 )63ר סיכו)מ נסרוסו לתז ססעס"מוהנה

 ספרינו 6נ) 3, כגד סתוס'3ד3רי
 סמוס' כמח"כ 3י16ל סוס 6ין ז6"כמטעם
 נני6ס", 6)6 גקגיח היגס מד16רייח6"דס6
 סגרס"ס ססקסס מס נאקלם )מר7וגראס
 סקונ"ס 0) מיסוי ע) פי"ז( )ש-ז יוסרנסעלי
 כינס מוגות ר6יס )סניו 6ין ד)כ16רססג")
 ד6ע"ס יגס מס6"כ נעומק ויסור סי6ד,גומ
 גריך ונקנין קנין חקות סף מ"מ ממעךסגעסס
 קיוט.עדי

 33י6ור ס6חרוגיס סגח)קו מס ידועוגנבה
 מקמיו ממסך סף ס6ס סיכם קגיןגדרי

 אבהע"ז ח"ב )כשו"ת סמסף"ט מוס. קגין16

 סמסך דמוי סמליים") 3דעמ )ומד י-ח(סימן
 קיימים, עדין סתת דקידוסי ר6סוןמקידומי
 נפקעו סר6סון דקידוסי נמד נעגמווסנגסרי=ט

 מן חרס קגין וסוס סר6סון, ס) נתיתמו)נתרי
 )דף )עי) וסגננ' קגין. גמר סוס וסני6ססייס,

 ניכמס נימס קגין סיכם מ63ל פסגמ'ד:(
 וו") רפ"י ס0 וכיקר ועומית" וקוקס"דינמס

 ריפטת קיסוס )גמור", 6)6 נ6ס 3י6ס"61ין
 6נ) לרסון, מקידוסי סמסך מסוי סירוסוגר6ס
 6ין ")גתור" רס"י דירי דכווגמ 6פ")עוד
 גמר דסוי פסוע 6)6 סר6סון מקידוסיספי
 מעמיס. מן )1 קסקגוממס

 וו") מסמ"ק תי"6 סמומי נינליאבל

 גומרם 6)6 עומס 6יגס זו"פניקס

 כמו גוילי מסירוסו מוכח ר6סוןי,קיסוסי
 קידוסי סממן רסוס נסמרי3")סמסלי"ע
 סוס ו)6 ייסור מ)ומ לק עוסס ומינםליכסון
קגין.

 סף ריכס סגרס"ס ססוכיח ומס נרפסךלפי"ז

 06 לק מונן ליסור ח)ומ 1)6קגין
 06 מסה"כ חים קגין דסף כסמסף"טגימד
 )6 6"כ מסר6סון סמקן כסוי כסתלי3")ג)מד
 ח)ומ 6)6 עוסס היגס דסינס מידי קססיס6
 )וגוס. דמי טויהיסור

 דילי 6פ") ספיר עמס עד י3לג1 6ממנאם
 זריך ד)6 נ' כגז 6סי נמ)161סתוס'

 )מוכיח 3מוס' דכווגתס וינכס, "כ))"עדיס
 61"6 ממעה, ח)ומ ישי ותלעס ערש נעיד)6

 יגבס =דס6 5טת דמי 1)6 קמן יסף)סקסומ
 וניהר נ3י6ס" 6)6 גקגית היגסמר6וריית6

 וסירוסו ועותלת" "דוקוקס עעמו )עי)סגמ'
 ח)ומ סוי 6"כ מהמיו סמסך לסף )עי)כתונ
 ודו"ק. קגין, 1)6עיקול



 הילוליםפרירכב

 נעגין סמסמסק ח' כ% ז6ולימ6 63מווןרעיין
 סו6 ס6יקור ס6ס )סוק יכמסליסור

 656 לגמרי גקמ)ק )6 ס3ע) ס6יסומממממ
 מנע) 6יסומ ויומי 16 ))16 ממימטסגק)ס
 סו6 מזם מיסור רסוק ו6יסורט )גמףגסס)ק
 מסק מסף 0מס ר") סינס.מחמם

 טף ד6י דיי

 סמיכף מסוס ס%גו מקסיו ממסן ינמס 0)סקגין
 וכנר סנע) 6יסומ )גמף גקמ)ק סנט)כמימם
 * *. מיכסיו סמאך טף טיכס כקידומי כן ו6ס)סינס

 תיפוק ממילה נשים למעוטי אותה ולא דאותו קרא דליל הקשו אותו ד-ה בתוס' ע"א כ"טבקידחטין
 עשה מצות אמרינן הדיכא שם רי-ד וכתוס' עיירה וכו' בשמיני שנימל גרסא שהומן עשה מצות דהויליה

 דקבוע נהי וכו' יוע לומן אלא מצווה אינה והיא בגופה דתליא מצוה מי47 הני פטורות נשים גרמאשה~טן
 ובין ביום שבין ומן לו אין ההוא העסק בנו בטילת להתעסק הבורא התוהו האב אבל הנימול לבןהומן
 פוטרה לכן הקבוע טן ואין האשה גס מחייבינן הוה אותו לאו אי והלכך בנו, מילת צרכי ויכין יטרחבלילה
 עי"ש. וכו' בוטנו בנה את שתמול עד בלילה בין ביום בין תתעסק היא אמינאדהוה

 כתב ובמקנה עיףש דין מבית גרעא דלא דמחיעא אמינא הוה דבנה דבמצוה וריטב-אוברטב"ן
 דהא צ"ל למול כשירה אינה אשה ראמר דלרב ע"א כ"1 ורה בעביה התוס' לפס-ש דבריהםלהטעים
 למול יכולה אינה דהיא דכיון דבריהם ופ" בנה, את למול חישת שאינה למידרש אותה ולא אותידמצרק-
 אמינא דהוה הא וע-כ שליח משוי מצי לא עבדי מצי לא דהיא כיון למלן שליח דתעשה למיסרליכא
 שלחות, מדין ולא בנה את שימול אנט איוהו ולבקש להדר שצריכה היינו בנה את למול מחוייבתדאשה
 עשה מצות הוי אכתי שליחות משום הוי דאי בוסן תלוי אין דוה והריטב"א הרטב"ן דברי שפיר אתיוכוה
 עף.ש. וכר ומנה קודם שליח לעשות יכולה דאינה גרמאשהומן

 ,חנן כרנ' ב( ד, וביצה דקיי'ל כדלכתא שלא דם דבריהם דלקיו דבנת' לא רגע נטוובהתבונני
 סעיף רס'ד בסימן המחבר וכמ"ש למול וכשרה דמיא דמהילא כמאן ואשה ימול מהמיל שם( )בע-ודיליף
 בהאי להו ניחא דלא התוס' סברת שנה וכתב בנה עמד דבריו בהמשך עצמו שהטקנה ראיתי ואח"כא/

 לא ובהא ההתעסקות רק היא האב על המצוה שעיקר מרב חוינן דעכ"פ ס-ל וריטב"א והרמב"ןתירוצא,
 עייפת. בעצמו כשיודע אף לאחר מכבד שהאב שנוהגין במה דחויך מדברי שהארך עי"ש ר"יפליג

 עלמא כו4 דלאו וכיון בנה, מ"ש שם במקנה עיין ישראל כל על החיוב שהרי הדבר בביאורולפענ"ד
 ומהטייה ומה הולד, את ולסכן בעצמו למול אחד לכל תורה חייבה שלא כרחך על א"כ למול ובקיאינמירי
 יחק. ו"טתדיו שיתעסקו רק היינו דק הבית על או האב עד מילה מצותתורה

 ק"מ( סי' ירד יציב דבריכשו"ת

 סלן של44"

 0) ס6יסומ עגל טנע) 3מיתמ מיכף כנרמסף
 )וע%"ס לעמסיך 656 כריך וקין )סינסס3ע)

 5סנד נוס גס אח"כ סמסמסק ל6וריח636חוון
 סר 6י טינמס מנר סף )סוק ירמסד6יסור
 16 )סירס וענר גמרוקן סנע) ד6י0וממסוס
 נסוק ינמט ד6יסור גימא ו6י מרס(. איסירלסף

 06 ))16 ממימס גק)0 הכע) דריסות  מסוסרוי

 6זי מינם וכססינס )סינס ט6יסומ ענל )6כן
 1ד1"ק. מדס, קניןסף



רכג הפרישבח

 פעזבערבוים זאבמשה
 ג'שיעור

 בנזל קידשהבדין

 מחטף 16 ינגמנס ונחמס ננו) קיימםבגמ'
 וסגמ' מקוד0מ וקיטס מירססיע

 1)כ6ורס )וקוד0מ, ד6ז 3ד0דיך דמד31לסטיק
 )ו, סחך 0)6 נדגר 006 )קד0 6ס0ר6יך

 יכבול  ברוריך  כין יפרונר  יכיון טל6"0ססכיר
  עיר 0131 0)ו וסוי ממסן )ו תמרס ת6ידירס
  )קד0ס.ילול

  גמי06ו 1)6 גו) נב.(  ולימן  פגפ'  יקרסאלא
 וס )סקדי0  יכו)יס  קיבס  סגיססט3ע*ס

 ילפף  ברסוסן  5%?ו למי  ווס  ילו 60יגס)פי
 )פי סגנו) מסגו )סקדי0 נם )1  6יןרסגזלן
 )מחו) ס06ס יכונס 6יך 6"כ נר0ומו60יגו
  3ר0ומס. 6יגט סרי סגכן )נעכס סגם)מסגס

 יליד סקי"ג( ג"ח )סי' ס6ג"מ מכהןהוכיח
 )סקדיט יכו) )6  %סיגול דסדיןתיו)

 16 6מר )6דס )סקגומו ככלונס ממרון רקזס

  ליגולן לסזבוסו  ריי  כססגגיל  פשי"כ)סקיי
  כרכומו.  היגו  %ל סמ0רון  6יןמלפר

 ע"ס )763  6ס0ר סיס 11 י10ד נססניוהנה
  0) וסח0רון סמ63ר  צ"ג(  לחיתסקו3"0

 כיון סמקגס מגד סף לי  ברסוסושיגי
 )סקגומו ינו) נעלמו מחם סחפןדנמ5י6ומ
 מגד סף סח0רון כ) 6)6 3ר0ומו 60יגוולע"ס
 )1 ולין סי6 6חר גר0ומ דסמסן מכיוןסקתט

 ו)ס"1 )קגומו, יכו) )6 מתיא 46ס )מגיעדרך

תוני
  הגזלן סוי רכססיוכס ט36"פ  סל יפתו

 )מנ6 עמסן  יירי  סג") חסרון  6יןבפלפר
נרקומן.

 0ססק מס 6מ  ת3א  %ס דס36"עאלא
 ספן  סיפי 0גגנס נעונד6למסריי,)

 )סחיר לפיכס 60יגס סקס )ס ויפרפשי%
 67ין )1, מקוד0מ מסי וס ונמקוסמחסן

 )סקגומ מנע) 3כח ז6ין ועעמו  פ4ן,סקידו0ין
 יסף )פי ו)כ6ורס נרתמו, 60יגו גסי חפר)ס

 6מרי' סרי סרי סקו3"0 ע"פ סג")ט6נ"מ
  עונין ומ"ר )סקגומו, 6ס0ר 3ענמוד)סגז)ן

 דסיגיין. מעונדןדסמסף")

 ע=0 ס6נ=מ  %ל יסייי 3ס0נררהנראה
 0מ63ל וזילה( סהל' )הפ"טסגר"מ

  גפסב פלפו יגוילס  %ל מע0ס גוייס כ)דכענס
 סגוי)ס 6מ וס0ינ %ל  סרבי דמיוני 6)6נקנין
 סמסן )קיים  סגולן 6פ פעלכ חס פליזרובן
 מסגפן מסמוק י16ס עח"כ כ0י0 6)6נידו,
 חייו, סמסן )קיים 6פ0ר וממיה ס30ססחיו3
  מעמס עגם סיס וו כמסן 0)ו סקגיןונעלס
סגזי)ם.

 כלדומו 6יגו 0) סמ0רון לנעמס 06")ולפ"ז

 3ר0ומו סריגו דכיון סמקגס מגדסוי
 )סקגומו כ0רוגס וממיה )סקגומו יכו))6

 גריך 0)6 עגמו )סטנן 36) יכו) 65 6מר)6דס



 הילוליםפרירכד

 סיס סגזי5ס מעמס דסלי סמקגס מ5דקנין
 סגגו5 מ5ד מסייס רק סי6 סגריך מססקגיה
 וממי65 סגז5ן ע5 רונן סס3ס חיוג יסי'ס65
 ס36"מ. ס5 יסכו מונן ומס סגו15.קנסו

 ד0ו6י5 סמסרי"5 50 סמקו מפיל 6מיועפ"ז
 עמס חס סקגין סיס סגו)ססמעסס
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 על הנקי דמן מהמשנה שמואל עי היפריך מ"ו בךרדחטין שכתבת טהקהטיא שומחתי קבלתימכתבך
 הרס"ל לדעת וכוונת ותחר, פקדון דהמעות דס'ל לרב גם תקשו דהא ויתרום[, ויחוור הביומה נקובשאינו

 ב1ה. שם והמקנהוהמהר"ם
 או פקדון לשם ונתן וכו' יודע שאדם נראה, היה הנ"ל הקדשים הגאונים דברי לולי לפענ"דכאמת

 כסיפא או מקבל דלא שבר לו ליחן שרצה אמרינן מבורר, איש לאיה או להאשה כשנוחן שיך זהמתנה
 שני יש שבאמת כהונה מתנת סתם כשהפריש אבל ליה, כדאית חד לכל ולשמואל לרב מילתא,ליה

 ואף מצוות, לשתי חשבו והרמב"ן להכהן, התרומה נתינת ואח"כ מהטבל התרומה הפרשתמצוות,
 ענין הוא שההפחמה ברור אבל המצוה מחלקי חלק הוא שהנתינה היינו אחת למצוה ~ה שרוטבלהרמב"ם

 וולא ייתן או להפקיד שרצה נאמר והיאך הפרשתו, וקיים מטבלו יצא כבר והניח הפריש ואם עצמו,בפני
 כשנתנו גם שנא ולא ויתרום ויחוור דתרומה הכי דינא ג-כ ברשותו והגיתו בהפרישו והלא תרומה(הוה

אח-כ.
 שאדם כיון הקרטע תסוב וע"ג כהן, ביד וגל היה אינו קמח חלתו דהמפריש ממתג" מחיבורבינא

 וע-1 גול, הוא ולמה לשמואל אלפא מתנה לו ליתן שרצה משוס היה להכהן דהנתינה גימא א-כיסע
 א"כ מקטה וע-ו מינה, חורבה דנפיק משום לחוור צריך ורק נתן מתנה דלשם גול הוי לא דבאמתמתרץ
 מצינו שכן ויתרוס, ויתאר מתנה לשם שקיבל כיון לחוו יתחייב ולא כה, ביד שתשאר היינו תרומההנהוי
 כעת, אפשרות דאין אמינא הוה נקוב שאינו על הנקוב דמן המשנה דיולא תתרום, דישו כוה עניןשיש
 וכחוכא דסתרי כמילתא הוה וגם ויתרום, יחרר ולא חובתו יצא שכבר ירמטוכ תרומה נשארת הואדאם

 נקש שאינו על הנקוב מן שתנן כיון אבל צאית, דלא דמסיק וכמו תרומה, פעמים שני שיתןואיטלולא
 חלתו בנתן כגון יודע ארם ו-עתן היכי ה.נ א"כ כוה, לג1ור כח שלחכמים וחתנן ויתרום, ויחוורתרומה
 מהבא מידי קשש לא ולרב דשמהוי, אליבא מתנה ישם לו שנותן כיק יחתר שלא ג"כ נאמרלהכהן
 ברור ו1ה וכנ-ל~, ל"ש אח"כ כשיתן נואף , בנתן כלל מיירי דלא ונתן שיודע כלל שייך לא דהכאבתרומה
 אצלי.מאוד

 שיד באמת יהיה כהן לאותו ליתן הפרשה בשעת התכונן שכבר בבירור נדע שאם דאף נלפע"דועוד
 לא עדיק הפרשה שבשעת מספקינן מ-מ אבל דרב, אליבא בפקדון כהן לאותו ליתן כדי שהפריטלואר
 כהן עני לאיה החוקה ולקיים במצוה להדר אח-כ שרצה רק הפריט וסתמא כהן לאותו ליתנה כ%התכוין
 מב חיישינן דאגן תרומה אגל טהרה, לה יחן דימה באיטה רק פקדון הוה לרב שאף שפיר ואתישימצא,
 לכהן תיכף שנתן דמיירי בחלה אבל ויתרום, ויחער תחמה והוה שימצא כהן לעני כצדקה בה לקייםשרצה
 מאוד. קצרתי כי ודו"ק כהן ביד גול הוה למה מקשה שפיר לעשיר עני בין הבדל בלי כהןולכל

 רפא( סי' יו"ד יציב דברי)שו"ת

 פע4 ושחטוא

 05 6מר וכסלמס קייוסין, 5סם ס006065
 מזדו מסי5ס רק סף מחסו, להחויר גריכםס65
 ג60ר ופס עלס רונן ס0נס חיוג יסעס65
 עכשיו קגמ0 65 סכסף ע5ס 536 6ג5ססחסן
 פסק וממו"ס מקודם 656 קידוסין5סס

 וסנן. מקנזסס, ד6יגססמסרי"5



יכה הפרישבח
- - -

 הורוויץ ארישמואד
 ג'שיעור

 לעולה קודם חמאתברין

 תוס' וכו', ס06ס ד"ס 3מיס' יג- קזו0יןממ'
 עו)מס סני6ס 60ס נקגיס ממג"מני6

 דסף נג0וס חט6מס יור0יס עי6ו )6ומחס
 מוק' ומדייק 6ו)ס, ו)מיתט נעמס 0ממוחט6מ
 6מר תע6תס תגי6ס סיתס תיס סשס י6סמוס

 מ0ם דמ0מע דפסמש מגת' ומק0יסעו)מס,
 )מינור ו)יכ6 )עו)ם קו7ס חט6תי3עיגן

 דס6 קרינס 3דיע3ד 36) ק6מר7)כמחי)ס
 מססק1ק 7י0יגן נט.( )דף ג0מט ממידכפרק
 6נ כגס ,ס ל06וגס )חט6מ 06ר 6תוסקריכ
 ס63יס )עו)ות קודמומ 0יסו סחט6ות)כ)
 ומירנו קרנס, )6 כדיעכד ד6סי' מ0מעעמסן
 ד)6 סתס דק6מל דט6 6( תיר~יס, 0גיסמוק'
 7603 36) 3מנורע מיירי כדיעכד 6סי'קל3ס

 מט6ת כעיגן )כממי)ס דרק 6מריגןקר3גות
 סמט6מ סקרינ 6ם 3דיענד 36) )עעסקודס
 דסק1) סמס 6מריגן 7)6 3( כ0ר, סעו)ס6חל
 0) ססו"6 )סי 6)6 נדיעכד 6ס" טקר3גותככ)
 0י0 טון לסמס טמסק;6 )פי "נ) סמססגמ'
 3ק6ר גמי סכי כ0ר 30דיע3ד 3מגורעגי)וי

קר3גות.

 סו6 מום' 0) סמירוגיס 0גי נין גפק"מיהבה

 טמום' קנרמ ג0מגס סר06וןד)תי
 דכסטו"6 נסטו"6, 0קונריס ממסנמסקגמו

 סקר3גומ 3כ) כן ד6מריגן סמוס'ס3רי
 לם" 36) כן, 6מריגן נמג1רע דרקוממרגיס
 דמוייס תוס' 0) ססו"6 ע) סמגי )6ס0גי

 555 ססרננום, כל פל יגמ'  פריךדסמס
 גי)וי סי0 גימ6 יסתס סמסקג6 ד)סיפתו5יס
 סקר3גומ. כ) ע)3תגורע

 ד6סי' דפסחיס מגננ' 0מדייק נמסרהבה
 6חר סחט6ת קחכס )6כדיע73

 )סו דמ0נוע סננסר0"6 ני6ל כ3לטעעס,

 ומי עעמו נ0קרכס וכ"מ כגמ' 0סמדקתגי
 6כל ק6מרי )נונוס ו6י וכו', וסמגי6קליכס
 דמ0מע 6"ג כ0קרכס, )ימ6 6כמי )6,נזיעכ7
 דרק מ0מע מנורע "60גי" סתס מדק6מר)סו

 )6 קרכגומ נ60ר 36) כדיעכי קר3ס3מגולע

 0סעיר יוסף כעגמומ ]ועיין כדיעכד 6סי'מסגי
  קלכגומ 60ר יי)פיגן מוק' 0) ס0גיי)ת"

 תו"ק[. =60גי", ס)0ון ג"עממגורע

 ססו) 0יס6 מימי ימסיכ6 )עיין נריןאבל
 0יס6 כ)י כדיענל 6פ" סקרנגות3כ)

 נ6י,ט )עהן  לריך ופור 5פל3,  סלמו3 ע)יס0גס
 )מט מססו=6 טמוס' 0) מקקגתו גח)קקנרס

 סקר3גומ ככ) פסו) 0יס6 תום' ס3רי3סס1"6
 כן, 6מריגן כמנ1רע דרק סו3ריסוכמירוגס
 וכחד6 קסנר, מ6י עכסוף קקנר מ6ימתחי)ס
 ס0גי גמ)קו סכר6 כ6יזס )63ר נריךממת6
 סמום'. 0)תירוגיס

 0עוריס טקונן 0כמ3 מס ע"ס )63רורנראה
 סעעס סקדיס 60ס 3וסדססכל6



 הילוליםפרירכו

 טו6 וסחם(, סו"6 ))סי פסו) סחט6מקויס
 קרצן ססמקרי3 דממו זמן, מחוסרמסוס
 6ין מדמו מסעם ימים ח' )1 מ)16 )6מעויין
 כן כמו ,מן, מחוקר מסוס מתורס מן)סקריכו
 סקרינ )6 סעדיין דכיון דממו"1 מסו) יםסכ6

 סקר3מ ס) מזמן מגיע )6 עדייןסמט6מ
 ע"ז סעורים סקונן קסקסס )ומססעעס,
 קרננו דסמקרינ נוס ד6תריגן סחר ס)ממתיר
 נכנו"ק סמוס' יכמנו פסול סמר ס) ממיר)סגי
 ס) יקודו עפי מדרנגן, סו6 ,ס רססו)3ס"ם

 תדיווייתי,  רפסיל 6מרי' )6 )מססקו3"ס
 חע6מס קורס עעמס סקריכ ד6ס ססו"6שסרי
 610 סטעס ופס 610, ד6וריימ6 מסו)מסע,
 מסמע 6"כ סקונ"ס, סכחנ וכמו מחו"זמסוס

 )ומר 6פסר מ67וליימ6, סוס דמחו"וסססקו)
 סייך )6 )סיכך כיוס )נו ממו"ז 6יןדקי")
 סר6וי כיון סחר ס) )תמיל קוום מחו"ז)ומר

 )ומר גוכ) 61"כ כיוס, 13 סקרכן)סקלי3
 ס) סמתיד )סגי קרכן דסמקרינ סמוק'דמס"כ
 דפין קקחמ") כמו וסו מדריגן, רק מסעסחר
 ססו"6 ס) מסוכו מיפ"כ כיוס )13 ומןמחוסר
 פנו ומן מחוסר יס כסמ"ר סוס נסקחיסדגמ'
 ודו"ק(.גיוס,

 סכ), )ן ממולן סקו3"ק 0) וס ימייולפי
 עו)ס דכסמקרינ סנרו 3ססו"6ומום'

 סטו) 61"כ דמחו"ז ספו) יס )מט6מקודס
 ותוק' קוסיימו, מוס' סקסם ובכן 3דיעכי,בסי'
 6מריגן 3תג1רע ירק סר6סון גמירתוממרן
 נפקר מהב"כ קר6 דג6 מסוס נדיע73דפסו)
 תוס' חוזר סר6סון דכמירון כסר,קרכגומ
 וכמו דמחו"ו, סמו) כ6ן דמייך מיסודמעלס
 100) 6מי" ד)6 )סטנסיל( סגר"חססקניר

 סעדחן )כגון סקלכן מגל 610 06 6)6דמחו"ז

 06 36) לידמו(, מסעמ ימים ח' מ)16)6
 ססרי סכ6, כמו מנעלם מ5ד סוססססו)
 )ס3י6 מחייג סבינו 6חל )6דס רפף זונסתם
  כן תתו"1, סל תפסול  אתרען ל% 16חט6מ,
 )0רק 6"6 61י,כ מוס', 0) סר6סון מ"סונר

 דמסיכי טקל3גומ 3כ) ססחיס דגמ'ססו"6
 סר6סון )מי )יסרי 73יענד 6פי' )פ10)חימי
 דקקי ממרסיס וע"כ דמחו,יו(, טפש) 6מלי')6
 מי' 6נ) 5עכנ, מסיס כיס דכמיכ מפרע ע)רק
 סיע דים ססו"6 כמו 3מי הס' ס)סגי

 סיין 61"כ לנעמס, סתג7 נפם) ו6פי'דתסו"ו
 ומס"ס סקרכגומ, 3כ) 3פסמש ססו"6))מור
 מייי. קסם )6 דסמס ד)מסקנ6 ממרפסרק

 מס )חקור ים סמוק' קוסהמ כגוףוהנה
 73יעני ד6ס" ססוקסו 3מסכווגמס

 6חריס ס) ססט6מ דחפה כווגמס סקספסול
 חגו6מ ככ)) עוד )ס3י6 61"6 נדיעכדפסע
 עמס, ועוד מט6מ מכיף 6ם ולסי בעולס,6חר
 סע1)ס 6חר מט6מ נקרץ סוף כ) דסוףמסוס
 עוד )סניף 51יינס 100) סעעס סרק גימא16
 סו6 סקוסי6 עיקר וזל"ז סמט6מ, 6מרעעס
 עוד מתני* מנקי חט6מס )סני6 יכעסס6ין
 מיאוס סכמי נריענ"6 ועיין ויו"ק.עו)ס,

 קורנס אכנר כיון זו"): סר6סון כ%מ0ולסומ
 ולו"ק. חט6מס, תקרי3ין 6ין סוגעימס

 סכו"ם יטמיר סג"5 דנריגו )סייהנה
 מסמיר )6 מט"ו, נסוס סו6נפסחים

 דלגני טע1)ס( )ס)6חל סחט6מ סקלנמ)פסו)
 דרק ימחו"ו ססיל )ונור אייך )6סחע6מ
 מסריטכ"6 מזינן 61"כ כן. )ותר סייךנסעו)ס
 דמחו"ו 0פ10) 3)י ססחיס דגמ' נססו"6שנוד
 כמו עמס סונים נסרס דרעס מסום]161)י
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 גיוס, )נו ממו"ו 6ין כסמ"ז ז0ייגוסססק,
 )עכב, סססוק עסיס מגס כני ו6ס"ודו"ק.[
 סכ) וכב"ו 0קזל )0יומ קריך סכן גוס"כ6)6
 51=ע(, 610 גרו) דומק  )וכ6ממ )גמריסמו)
 )וע"ע סר6סון כ5ד דקגיס וממגף 0קס0ולכן

 שיטת שביאר רצ"ט( מצוה אמור )פרשת חינוךבמנחה

 צ"ע הנ"ל דברינו ולפי מחו"ז סכרת עםהריטכ"א

 ודו"ק(.בדבריו,

 0סינריס סג") סר6סוגיס סיטם )פיוהנה
 סקס כעומס 6מר ס% סמע6מד6ף
 רמס מוק' ס) 0ל6סון מי )מרן 6"6מגוס"ק

 ככ) נממי)ס סגקט ממס )סגומ )מוס'גלם
 מממי)ס כמ5ורע, רק כן 6מר" ונם"0קרכגומ,

 )מרן 5חן 6)6 קסנר, מ6י ו)נסוף קסנרמ6י
 סנ*ממ נליטנ"6 יעין מוס', ס) מסגיכמ"
 ססגי כמ" וגס6ר ומסליכן 0ר6סון מימניף
 עיר. ממייפי סכ) סג") יספי מוס',ס)

 ססקס0 גראס מוק' לנף נגוף גחיק כדאבל
 כמנו מסרי 0סגק 5ד כפיקוסישו

 06 ע5מ0 סי6 6נ) וו"): נקוקישס0מוק'

 ע1)מ0 6מל מט6מ0 מנימוס מיסהימס
 סוסו מ)סוגס מסמע וכו' ועימס)ופטורם(
 6מר נמט6מ 655מ יכעס דקיך 0קוס'6עיקר
 6חר )סכיה 5ריכ6 ס6 )גמרי ומטורס0ע1)ס
 עת סכי06 ד6ס מגמע ערס עוזמלהמס
 ח"): לח"כ 0מוס' סכמת )61ע"פ כסרעוץ
 6נ) חו' קאמל ז)כממי)ס )מימרעיכל
 מט6מ קרנס סעורך 0קדימ0 06נדיענל
 ו0 מרסון מסיע )כ6ול0 וכו' זס6כמריס
 0קיימס ד6ס דססחיס מגמ' )0ני76ר051
 61"5 נוס ווי ומריס קרש 0מע6ת 6יןתעולם
 מפורס כן וכמו וזו"ק( וכו', יס6 עע0עוד

 מניף עומס 0י6 60 מסיע וו"):כסרסכ"6
 עכ"). 6מרמ עוץ )סכיך 5רכ0 61יג0מחומס

 מוסגר מסגי כ5ד מקסם דמוס' סג")ולפי
 דסרי כ0קוסי6 0מוס' ס) מחכוססיל

 מסוס דפסמיס כס0ו"6 )מיג ססמוס'כיתרנו
 1)6 סעעס )ספו) לק סייך וממיקךמסוייו

 סיטמו וקפי ססמ כ5ד פקסס ו)כן0מט6מ,
 סכי6רגו וכמו 0ר6סון טירתו ססירנווסכר
 ודו"ק. מחו"ו, קכרמ ע)זמו)ק

4. . 
 ב-ר אבימי בר' ע"ב ל-א בקידושין איתא מ"מ אב, כבוד של רבה דמצוה טירדא טרודלהגםשהנך

 שלא אחד מ~מור במדרש שהבין לפניו גחון בעודו מילתא איסתתעא דאיתער עד ע4, קאי גחיןאבהו
 לא ג"כ אב בכבוד שעסוקים השעה בעצם שגם מכך למדים נמצאנו לדורשו, לכן קודם בו מביןהף

 להבין כטל דשמיא סייעתא יותר לו יש אב כבוד של המצת: טחת ואדרבה בתוה-ק, מלעייןפטרים
 עתה. עד להבין יכלו שלאמה

 תקמ"ג( מכתב מע"ת חיים)שפע

 עש *6י
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 איצקאווימש זאבבנימין
 ג'שיעור

 דאורייתא רשיעבוראבסוגיא

 ססני6ס ס"סס למגן יג: קייקיןבגמ'
 וכו' עממם יורסין יני16 וממסמט*מס

 קסכר 6)ת6 וכו' סמוק) 6מר יסורס ר'6מר
 ר' 6מר 6סי ר' 6מר ד6וריימ6 )6וסעכוד6

 י16ריימ6, סענוי6 קקגל 6)ת6 וכו'יעגן
 יומגן וא' סמו") גמ)קו מכמו"כ מניףוטגמ'
 סיורסין מן גוסס ד)ר"י מס ע) מקוס)נכי

 סיורסין מן גורס ויגס 1)סמ61)וס)קומומ
 ד6פ" סנרך סגמ' מניף עתוס)קומומ,
 דמודס סד"6 ד*וריימ6 )16 סיע3וד6)חמ"ד
 דמי. נסטר לככמוכס נמורס סכמונסנמ)וס

 גהוקו נדיוק נמקי )63ר )גו ים ייבמוביא
 )16 16 ד6ולימ6 סיענוד6סמ=ז

 סס ע) מ)וס נין סגסק=מ יסע ומסי16ריש6
 נסטר.)ננסס

 ממ"ד סנרם מפלס נסיגתןהרימב"א
 שין דשן ד5ולימ5 )16סיענוד5

 )6 06 גכסיס סיענוד 6)6 גמולם )מיגסטי6
 סייס סיך )6 ממס נומן סריגו ונדגליסקס,
 פסוס לכל סזס תסמע ומרכליו )מנילו,ימכול
 מעגמו יולד המס"מ תוסג כוס דלין56)1

 סו6 כסונפן טממ)וקמ כ) הום, נכסי ע)היענוד
 0"0 סיענוד דממקרי6 מו נגמיגס ס*0רק

 6ין 16 החכירו )סקגומ שדם 3יל כמ יסמס"מ
 מס"מ. ס0 מכר )סקגומ כידוכמ

 )16 סיענוד6 ס)סמ"ד י651 סויענ"6ולפי
 נסער נתסוס אפי' יוענן )6ד6וריימ6

 יכווה מסר דס6דס סוי ססחסרון ניסרדסלי
 ר6יס וס3י6 נסטר, בסי' חס כוו יגר)סקגומ
 קעת:( )דף מסוע גע פרק פ"נ תגמ')דגליו

 י*וליימ6 )16 סיעכוד6 )ממ"ד ססדמסורס
 )ח)ק *מסל ססי0 61פי נסטל, נמאס6פי
 הימס ססס)ו6ס ממס מדוגר שמסדסוגי6
 סיענוד סיטר כתוך כמוכ סיס )6 6נ)לסטר
 כוס ג6וסן 6ס" )סריט3"6 הכקורסמפורס
 קי") יסרי סרסנ"6 סי' כנר מועי)היגו

 כיקור וכססטומ קופר", טעום"6חריומ
 סיסעכד כ)6 בסי' סגכן סטר דכ)סדכריס

 תמוך כמסועכד סו6 סרי סכמכ כמוך עגמו6מ
 סי6 ססס"ר מנד טעות כקו 0)6 וגססכך
 3"נ סגמ' מזכרי רסיס )גו יס מסיר61"כ
 סריטנ"6.)סין

 נתולם סכתונס מ)וס סגמ' דנף י)ס"1אלא
 ני16ר, נריכיס דמית קטרככמונם

 כמורס 6פף ד*וריימ* )6ו סעכוד6 )ת"דדסרי
 סגת' )מס 6"כ סיעכוד, גורס ניגסכסטר
 מכמונם נמנום יודס 11 ת"ד 4167קומרם
 6ין סגמ' דכ) 0חענ"6 ותמרןנמורס,
 נמ)וס סמקנו מדגדגן 6)6 מי6וחימ6סמדוכר
 נמ)וס סתקגו כתו סמסוענדיס נין סגכםנסער
נסער.
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 ד6"כ 0ג") סריטנ"6 מ" ע) סרתנ"6רעןרר
 מדלכגן רק כ6ן ססיענוי טכ)י1ג6

 )גכי ג"כ 6)1 סנרומ עס מסממםו0גמ'
 תדלכגן. לק קל3ן חיונ מגיגו 1)6קרכגומ

 גטס סרס"י מססעוח 6חד סו0ורוהבראה
 ס) 0מס)ך נכ) סרש3"6מפי'

 כמכ סי6 ד6וריימ6 )16 כד"0 י0ג0סוגיין,
 )יס רכח3 סיענדו ססו6 3סטר מ)ו0 36)וו")
 )6 ע"ס מ)וס מסמענדי )ך 6חר6יןגכקי

 ד)6 מסורסיס י3רים )ן 0ף ע"כ,מסמענדי
 )0מ"ד ד6ס" סוי רס"י דסיעמכ0ריט3"6
 מסורס כמכ 06 ד6וריימ6 )6וסיעכוד6
 מ0"מ. מסועכד נ0סטרסיענת

 )סענד יכ1) 6יס ד)וס"י נווו ינו )גוייצא
 סוס ו6ין קלן נכ) נתו מ0"מ6"ע

 ד)ס"ו 6)6 )כסליטנ"6( גמיג0 מגי ס)חקלון
 סיענוד* 06 0מח)וקמ גדל נוסו )כלרגריכיס

 )ן ימ63ר 6)1 תנריס )6, 16ד6ורחמ6
 ד~)ן. 0ינריסנסקדממ

 מסגמ' רס"י סיטמ ע) סר6סוגיסהקשו
 דנריגו נריס ססנ6גו 3"ננמם'

 165 סיע13ד6 נסטר גמ)ו0 ס6סי' מססדמוש
 מייף סס דסגמ' 0רסנ=6 ומ"ד6וריימ6,
 3מוכו כתנ )6 36) 3סטר סש0000)061
 סכתנ תדו3ל נרם"' סכ6 מס6"כסיע3וד
 0רי 61"מ סג"3, רס"י וכ5סון נ0סטל0סיעכוד
 נמוכו דכמנ וכת6ן מוסר עעות6חריומ
 מועי) ד6יגו סס כגמ' מ3ו6ר ו6ס"ססיענוד,
 טעומ 6מריות 6)יס ע6 ח") 0רסנ=6וחי
 גכמ3 ם)6 טון מי16הימ6 )מיגני 610סוסל
 תס מ6)יו מוגן ע=כ. ו5"ע, נסעלנסירוס

 נססטומ ט"ס 6מליומ 06 נ6ן )ע"ןםגרין
 0חי)וק גדר מ0ו נססטר, דכמונ כמ6ןסו")
 ע"ס. )6חריות מסולס כמוננין

 קגין 5ריכש סיגנ13ד ע) דסרי ספג"ייביאר
 0סטר נמון 0סיע3ת כסכמ3וממע6

 מם6"כ וחל ססיענוד ע) סטי קגין כ6ןים
 ד6גו 06"ג סקטר נמוך 0סיענוד כמככס)6
 סופר טעומ ד6חריוח )ססחע3ד סר~0יודפיס
 סי' וזסו סיחו), נכיי קגין כ6ן 6ין 6ס"ס610
 מ0"מ ))ויגני 6)יס 1)6 0ג") 0רקנ"6יגרי
 מסורס. גכמנ ס)6כיון

 6וס סקגין סע"י י1ג6 ססג"י ס)13המהלך
 )סמ"ד 6פי' מס"מ 6"עמסענד

 )ומר גגטרך 1)ס=ז ד6וריית6, )6וסיענוד6
 0וי )6 16 ד6וריימ6 סיענוד6 סמ"דדמח)וקמ

 מס"מ סיע3וד יורד "מעגמו" 0)ו06 נכ)060
 כ"נ 3ת0' סרסנ"ס ססני6 וכמו 0)וס גכקיע)
 601יס כב( )דברים מסססוק סמוכין קעה:()יו
 סענש 6מ 6)יך יוגי6 נו תס0 6מס6סר

 ענד כב( )משלי ק3)ס נדנרי כתס=כ 016חוגס,
 כ5ן יס"י כמיטמ 16 מ)הק )6יס)01

 מיין מס"מ תעגמו כ6ן יורידססיע13ד
 סיעכוי6 לסמ"ד סכ) וזס ועיי"ס,"ערנומ"
 סי ד6וריימ6 )16 )סמ"ד מס6"כד6וריית6

 תעגמו סגכסיס ע) סיעכת סיורד כוו עמן6ין
 קטן. ע"י קיענדו עגתו ס6יס 06 חוןתס"מ

 נס" 6מרמ קני6ר 0סחר 6עמ נקפררע"ן
 נדר י1ג6 ו)סיטמו 0ג") 0רסכ"6דכרי

 16 ד16הימ6 סיע3ת6 סמ"ד כמח)1קמ6חר
 סמ"ד נסירוס 60חלתיס חקלו ד0גס)6,

 3ססעומ ))תוד י6ססר סוסר עעומ6מריומ
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 י0 36) ס0ער, נתוך 0יענור רכמנ כמ6ןיטף
 נמוך 6חליומ גכמ3 0)6 דנו(ס ))ת%מס)ך
 גכסיו )0עכד רגס 0)6 ר6ים 6יןס0טר
 סוסר "עעומ 6מריומ, גכמכ 0)6 מסד"6ו)י"
 50 כרור דכר כ6ן 6ין (1 מס)ך %סי610",
 60ין מוח)ט 60יגו רק סו6 סריוומ כ)סיעכוד,
 דנרי )פר0 סג") 3ספר ר1גס ונ,ס 0יענ%,כ6ן

 כמו מס"מ )מיקגי 6)יס ד)6 סג")סר30"6
 נסקטר. תפור00כמנ

 דס0טר סתע4ומ6 קכ) (1 מס)ן )פיייצא
 ר15ן 5ג1 י0 דנס0טל טוי,מכע"ס

 י5וייר )ו 3ע"ס נמ)וס מ60"כ )סשנוימסור0
 )סג") )כ6ורס נע"ס, )ס0חע3ד ר5וג01מג)ס
 כמוך )כמכו סמועי) כמו מועי) ג"כסיס

 וד)6 ס0יענ% ע) קגין 5ריך )6 631ממסקטר,
 0יענוד, 3דין גיר 5מד0 גליך 1)פ"(כספג"י,
 ע) מס"מ מעגמו 0יע3וד יורד )כו"עד5עו)ס

 )16 סיענוד6 ד03מ"ד 6)6 ס)וס,גנקי
 ר15גו יג)ם 0ס6דס מג6י כ6ן י0ד6ולחח6
 מס"ח 0יע3וד יורד 161 י0מע3דו0גכסיו
 מסור0 00יענדו נס0ער סמוע)מ ו(סומע5מו,
 דס=ס 0סוכחט וכתו קג'ן מגד 1)6)ו0"י
 0יע6%3 סמ"ד מ60"כ נע"ס,מועי)

 תס"מ מעגמו 0ע13י סיולי סוכרד6וליימ6
 גדר נ'6ור וזסו ס6דס, ר15ן גי)וי 643פף

ממ)וקמן.

 ע"ס רס"י נ0יטמ מס)כיס 0גי )ג1הר'
 קיע3וד סממלוקמ נגדרסר30"6,

 קיס סמע)ם 33י16ר וכתו"כ )6, 16ד6וריימ*
 גנודו כו"ע 0*( ס0ער כמוך ס0יענודנ0כמנ
 6ז עוסס דס6דס )ססג"י מס"מ, 0יענורדמ5

 ד3זס ס6י)"ס 0) עסמם)ך ס0יע13ד, ע)קגין
 כ(ס 0גורס )0יענוד ס6דס רגון גי)ף כ6ןי0

 נוע5מו. סיענוד0ירד

 סכמונס מ5וס 5סת"ד סק31,י0הקשה
 )כ6ורס דמי6, כ0ער ככמו3סנחורס

 כ6ן י0 סרי נ0טל גמונס 03)ת6 סדמיון))סו
 0) )סמס)ך וסגס כמולס, נכמונס מ60"כקגין

 6)6 6יגס ס0טר דג) ממה ק0ס )6ס6י3"ס

 )0יע3וד6 מג6י 0סף ס6דס רגוןגי)וי
 3מורס ד3כמונס )ס3ין 6פ0ר תתי)6י6ורימ6

 יורד ד16ריימ6 ו0יעכוד6 (1, מג6י נעי63
 ססג"י ס) ד)סמס)ך 6)6 %ון, גי)וי 3)ינוע5מו
 6ין ]וכ6נומ סק0ס 0סיר קמן סף ס0טרדכח
 דכ) סקונ"0, ססק0ס מס ע) סמיתס מן3כ))
 סר0נ"6 0) )תס)כו סף סכ6 עדזנף)ו
 קוסיימ ע) סקוכ"0 36) ר0"ק03יטמ
 ו63מח מי', ר0"י ע) ד3"כ תסגת'סר30"6
 מח)וקמ כ6ן דיס ח"ד, סמוס'סקדימו
 נקו0"מו 5ויק וד6י 6"כ ועיי"0ססיגיומ
 (1, נת"ד סקע )ספג"י 15מר %1טרןודו"ק[,

 ככמוכס רכגן" "6)מוס כמורס סכמו3סדמ)וס
 וסגן. מס"מ, 0סדכ0ער

 תסלס נמירגי וט' סס6 לנ 6מלבתור"ה
 נמורס סכמ1נס מ)וס סיכר0ל"פ

 מן גוכס סכוגס חסו יתי6, 03ערככמוגס
 סוגר 0ר"פ סגס ד*ור"מ6 ד0יענוז6סיור0ץ
 3מ)וס מדונר דכ6ן ד6והימ6, )016יע3ול6
 ננודס ו3זס דמי דכ0טל 3מורססכמו3ס
 ד0יטמ מסג") מוכח ד6וריימ6,ד0ע3וי6
 ד6י כסריטג"6, 1)6 נר0"י נסוגייןסמוס'

 ויו"ק. סי6, דל3גן נ0טר 6סיכסריטכ"6



רלא הפרישבח

 יורקים ז5עגין 3ז3חו ממקיך מוס,והנה
 ופקסס כסטר כמקוס"עס6וס"

 416' סף "טס6וס" סוסון ע5סמסרס"6
 כמקוס מנוס סוי נמורס סכמונס דמ)וסכסמ"ז
 סמ63ר ססיטוח נירורי 3ססר ורקומיכסטר,
 נסטר. כמקוס עס6וסו אגןז63נומ

 זללי )סממיק סג"5 דנריגו מ"פונראה
 מס)כיס מסי כארגו דסריסמסלס"6

 כססג"י קנין זסוי מסוס ס6ס זסטר3מע14מ6
 דגר 16מו וכפיז וכ6י5"ס, רנתו מג5ס זנת16
 ס3י6רגו וכמו נסורס הכסריס 3מ5וס הויתמס
 נמורס סכמו3ס נפקוס 5ספג"י מסד"כודו"ק,
 גראס ו5ס"ו ודו"ק, ס3י6לגו וכמו רוגן56מוס
 ג5תד 06 פוי בסיעכם סנירורי ס5 מיר151דכ5

 3סוגיין 5מד וסמסרס"6 גראס 6נ5כססג"',
 מונגיס ססיל 6"כ 6י5"ס מססר סני6רגוכמו
 וזו"ק.כנריו,

** * 

 יש בכה"ג בעה"ב כיד פועל דיר דכיון עכחם פועל לגב' סי.א שלוחין הל' אפרים מהמחנהידוע
 ושמחתי הוא. ממש כידו ושלטונו ידו תחת שהוא דכיון הוא והענין טובא, ב~ה ותאריכו לנכרי,שליחות
 דבע"כ דהיכא שהוכיח מתשועותיו הביא רצ-ב בסף שם שלמה בחכמת קלוגר הר"ש שהגה-קשהראוני
 עיי"ש. לנכרי שלחות יש ב~ה באונס אועביד

 דמשוא דוגמא שלח רבעינן בוית בני שלוחכם אף ברית בני אתם דמה בהא במחשבתיועלה
 שלחות דשיק- חזנן דרחטנא שלוחי או דידן שלוחי כהני הני "ט וביומא לגבוה, שלחות יתכן אןא"כ
 אתם מה דבעינן לשמים שליח שייך לא אי טפא בוה היא דהבעיא ו-ל עו'. אתם מה דליכא אףלגבוה
 1ד1"ק. שליחות, שייך אווכר

 דאל וצ'ב עיי"ש, דידן שלוחי נמי הוי דדילמא הונא רב לאמר ד"ה ע"ב כ-ג דף קידושיןובתוס'
 שלוחיהף

 מבני
 נמי דהוי דכיון י"ל דרחמנא, שלוחי נמי דהוי מה לוה הועיל ומה וכו' מידי איבא מי הא

 אמרינן ובע"כ אנוס הף אם ולהנ"ל בעבודתו, כהן ולהיות מצוותיו לקיים מהשי"ת ואנוס דרחמנאשלוחא
 שלוחא נמי הר שפיר מרחמנא אנוס שהכהן כיון ש"נ שליחות, דין דיש שלחות בר שאינו בטיאפי'
 ודו"ק. דרחמנא, שלח מכח בע"כ דהר כיון וכו' מידי איכא מי כאן והכאדידן

 ר"ג( עמ' י"א האיתנים ירח חייםנשפע

.* . 



 הילוליםפרירלב

 וואיף הכהן זאביעקב
 ג'שיעור

 והגבהה משיכה ע"י כנעני עבד קניןבענין

 כגעל ע73 סמוק) 6מר כ3: דף קייוסיןבגמ'
 60חרוגיס מקמש וכו' נמסיכסגקגס

 )עי) סגמ' כדביר כקלקול דיט כגעגי עניסרי
 ו0תגח)תס מדכמיכ )קרקע סכמותדסקיסו
 כננו יפוי 6מוזס )לסם כשריכס )3גיכס6ותס
 דמוי כמסיכס גקגס 6יך כן ו6ס 6מווססרס
 מערטלן. ס)קנין

 מסיכם דקגין ט)מס סחסק כ6ןוכלערץ
 וכדי חזקם. מדין מסגי כגעגינענד

 ים מזקר נתורם מסיכם מתגי 6יך)763
 חזקת. ס) פיסת )63ר)סקדיס

 לקרקע מסגי סחזקס 6ין כסגתנוגןרהנה
 מדגן מנעום, מניע ופרן גדרגע)
 נגוף סנע4ס גוף ססתמסומ סףדסיסוד
 גדנלי סלמנ"ן כ6ן מנקר וכעו"כטקרקע
 חזקת כין מסוס ד50ד וכו' נמזקס כינרסגמ'

 טף סימה ים י3עגיסס טו6 קרקע אחזקתעני
 סעסחמ )מוסיף סיס 6)6 סגקגס נגוףטקוגס
 )מסג ג"כ ממפן ע) לעקומו סמורתדגר
 ממוכח נקרקע סירות לכיפם כמו)מזק0

 סיס כיון מזקס דסף הט"ו( )פ"אמסרמנ"ס
 כגעגי ענד נמסיכמ כ6ן וכמו"כ נע)ומטור6מ
 ה"א( פ"ה מכירה )בהל' ס6ז) 60כןמוכיח

 סיס כיון מזקה מדין ממסגי קנךקסלמנ"ס
 נענות דסול6ת וכסיטמו נוס העזותוטורקת
 חוקס.תוי

 נריכס סגם/ תימס )מס קסם )פ"זאבל
 מסיכם מג6 )6 מ"ט ויין )מג6)מלן

 ת;6 סלי 3סס גקגם קסענד סקגיניס3כ))
 מדין מסיכת מסגי סגמנ6ל מס עסימזקס
 ריס. דמיק ושימזקס

 0וי גדע נענד גמי סכי ז6ין )נ6וואפשר
 קטן נענל ת"מ מזקס מדיןמסיכס

 כמו ממס מסיכס סוי ססמסיכ0 )ומרגנטלך
 קתל ברק )ג3י ננרית6 דס6 מט)ע4ןנכ)
 ועקם וכו' כ6ס וסיף )ס קורץ נננסיכסכעד
 וזס ומי כמסמס קען דעכך 6טי ר3קלמר
 6ין 607 חזקם מדין מתגי 6יגו כודאיסתסיכס

 כסקר16 56)1 630 3זס 3ע)ומ 0ור6מ סוסמס
 סי' וזס מט)ט)ין 3כ) כמו סמסיכס דסויוע=כ
 )מגום דמתגי )סמג6 04 דסו0 )0גמ'קסס
 מזקת. נכ)) סוי ד)6 קטן ענד ס)מסיכס

 3י6לגו דס63 סדרר נסגלמ )עין מנויןאלא
 )קרקעומ סוקס דענד דנריגותריס

 קען ועכר )ומר וגריך קען, ע3ד סנ6ונופי
 6"כ דעת )ו דלין כיון )תט)ט)ין 3יומרדומם
 קנין ממגו נגרע )6 )קרקעומ ס0וקססגם

 דעמ 3ו סיס גרו) נענד מס6"כומטקטקן
 וק"). )קרקעומ )גמריסוקס

 חזקם 0וי נע)ומ ד0ור6מ דמעי)ובהמברא
 ור"ח דת"ק פ)וגמתס )0)1מיס



רלג הפרישבח

 דמ"ק סענד 6מ ס6דון כססג3יס סג3ססג3י
 תסגי )6 61"כ חוקם סף )6 נע)ומ סול6מס3ר

 נע)1מ דטור6מ סנר ולייט קג6ו 1)6ססגנסס

 3!ס מורס מגריסו כסס6דון ורכן ח!קססוי
 קמ6 תג6 61"כ ח!קס מיין וקג6וועגומו
 כמו"כ מוקם סוי 65 3ע)ומ דסור6מדקנר
 דס6 כגעגי כענד מסגי ך)6 מסיכם )ג3ייקפול
 3ע)ומ. סורקת ונלין ח!קס דסף גתנ6ל קםגס

 דכיון כל"ס לקיי") כמג סרט3"6והנה
 רגישי סיירי טסי ורםזסמו6)

 היפטיר פי  ולפי לסגלתה כ"ס 1"לכהטילי
 "3ענד וסגנסס תסיכט דקגין דנהו סיטנתשן
 נאות. סורקת מוין קוגיסכגעגי"

 ד6מר דר"ס )סוגו )ס"! קסם )נסורסאבל
 מקוס, 3כ) קונס ססגנסס וכו' תס6)6

 סף )6 ח!קס מדין מסגי כ6ן ססגנכסו6י
 מקוס. נכ) סקוגסססג3סס

 ע"ס 6מר נעגין פ)וגממס לסרס יםלכן
 מסגי 6י ע"ב( י"ג דף )בב"בסרס3"ס

 כגי כגון )סג3יס דרכן ס6ין נד3ריססג3סס
 דמסגי ס3ר ור"מ מסגי ד)6 סנר ת"ק6דס
 ססגנסס מסג3סס גדו)ס ח!קס תס6 ד65מק"ו
 תקום. 3כ)קונס

 ע) משגס ממגיי קומית מתורןולפ"ז
 ה"א )פ"ב סרתנ"ס יסגססר36"ד,

 3סגנסס גקגס דעכך כרייס מקק מכירה(מהל'
 3ין ס)וגמ6 גרם )6 ססרמ3"ס סל36"דומ63ר
 גלם סכ6 6)6 3סג3טס קנס 6י )ר"ממ"ק

 ר"ס 6מר ר3ו סגנים קנ16 )ר3ו טו6סגניסו
 קונס ססג3סס מסקנסס גדו)ס מ!קס תס6)6

 סויג )6 קמ6 דמג6 כר"מ מסק בכן מקוסנכ)
 סמ"מ ע14 ופקסס סל36"ד. עכ"דעגיו

 מסוס כרייס )פסוק ספסר יידן 5גיז6סי)ו
 3מ0יכס גקגס דע3ד סלרי 6סי ולנדסמו6)
 ח,קס מדין קוגיס ד0גיסס 3סג3סס ס"ט61"כ
 סגמ63ר 6יך )סי 6נ) נע)ומ, סור6מס)

 0)6 ג!ס סרהבי נתק ומ"ק, דר"סס)1גתמס
 3ין קמר טוס דלין כסג"מ סרמנ"ס דגרי3י6ר
 ח!קס מיין קוגס 6כן דתסיכס )סגנססמסיכס
 כמו קוגס סגנסס 36) 3ע)ומ סור6מס)

 מקוס. ס3כ)ססג3סס

 סרמ3"ם 03יטמ ספמד י651 זפ"!אלא
 ח!קס מדין סוי )6 כנעני נענדססג3סס

 3פ" סרמ3"ס 50 גסונו 6' ט631 03וקפו
 וכו' ר3ו מגע) סמיה 3ח!קס כיה 1!")סמסניומ

 ד!ס מסמע קג6ו סעוד 6מ סר3 ססג3יס16
 יד נמסרו ס!ס3 עסתו ]וע=ע ח!קס סףג"כ

 )פ"ה ע3דיס 3ס)' דסרתנ=ס 3' ודו"ק[סמ!קס

 3סס גקגס כגעגי סע3ז קגיניס ס' מוגםח"א(
 מוגס ו6יגו מסיכס, ח)יסין, ח!קס, ספל,כפף,

סקנסס.

 ורוגן דר"ס תמיוקמן )מד ססרמ3"סע"ב
 6י חוקם יין לנדל וגח)קו מ!קסמדין

 כעריס דסור6מ 16 כגוף גוף סיננוס דוקקסוי
 מ!קס מט6 )6 ל"0 יקמר וס6 ח!קס סויג"כ
 סכי מקוס נכ) קוגס ססגנסס מסג3ססגדו)ס
 נגוף גוף סימום ס) ח!קס תס6 )6סירוסו
 כעקות סור6מ דסף סגכסס ס) ממ,קסעדיף

 ו3!ס כמטלטלין 6פף מקוס 3כ) קוגסדסג3סס
 ססק ססרמ3"ס דפנני סמ"מ יצריתועמס
 ממסיכם סייעמ6 )1 ריס דילן )גי אפי'כר"ס

 מגס )6 ו)כן קנין, דמוי סכרי 6סי ור3דסנוו6)



 הילוליםפרי%ד

 דס6 3סן גקגס כגעגי ססע3ד 3קגיגיססג3סס
 ומיקס. סגכם 656 וננוס סגנסס 3יס מסגיך)6
 ס5 סקלמס 3ין מסיסס סרמנ"ס שמגסחס
 מדין סף ימסיכס סגמנ6ר 6סי כגעגיענד
 מסוס  סקגיגיס 3ין דמג6וסו לומר סריךסוקס
 ודו"ק. )ע) סנמ63ר וכמו קטןע3ד

 6346 כ6ן קססק ססימ3"ס לומדונראה
 דגדל סוגל ססלמ3"ס ויחקדר"ח

 לסיטמו 6ו5 3עלומ סול6מ ג"כ פוי סוקסדין
 סילומ 5כי)מ "ט"ו( פ"א מגירה ננהל'יפסק
 סף פילדמ 6כי5מ על יגדלו מזקס,סוי

 ג"כ ס3י6ל כמ"מ ועיין יעלוץ.סול6מ
 מסדוגמ16מ סמון סרמ3"ס לקיטתכסג")
 ג"כ מודם דעכך 5מזקס סרמ3=סבסנים

 15 מפר נגון סילומ 6מ)מ מעיןלדוגמ5ומ
 ועיי"ס. וכזו'נגדו

 מיס ד6יינס ומד"ק יס4ג הכ"מ עחןאבל
 6כעמ מעין 6מלומ דוגמ6ומ נקעסל6
 נתקרקע 601 יועי) )6 מנענד מסלעפירומ
 סכ"מ מיסר חוקם סוי סירומ 6כעמפסק
 מכיון מירטו סייד מוסגר סג"ל ד3ריגווע=פ
 מסוס מוקס סוי סירומ ד6סלמ סטעססכ5

 ר61יס דוס סכס"מ טוען ממילל כעלומוסור6מ
 פסי"ל פלגו פירומ  יעוכל קלקע 6ג)רק

 סור6מ 3וס 6ין וכדו' 65דונו כגד ממוסרבפכר
 סגכיס 536 3כך, )קגומו יכול ו6יגו3ע5ומו
 כעלומו כוס מורס מסיר סע3ד 6מס6דון
 סרמנ"ס. מסקי ימייסנוומסיר

4. 4  
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 עיחש, ~כא נטי דחורבה וגוירה התם שאני ד"ה ע"ב מ"ו קידושין ברש-י להעיר שכתבתמה
 אחר. בענין אפשר אי התורה מן תרומה דהוה כיון דבלא"ה לוה רשא איצטריךדלטה

 והגס תרומה, או חמיר טבל אי ורבנן תימא דגן פלוגתא ע"א פ'ג דביומא פשוט, והלדעתי
 ציין שם למל במשנה בהגהות חמורה, דתרוטה כרבנן פסק י*1 הל' אסורות ממאכלות פ-דשהר"ט
 בשם ולהר-ן אסור, כולו וטבל מסאה אחד רק דתרוטה הקשה חשם ישג )דרוש דרכים בפלטתלעיין

 לא מקום מכל סקילה איסור דהוא אף בשבת לו לשחוט דעדיף בשבת לחולה שחיגנה לגביהראב"ד
 טבל לאיסור דטתקנינן הכא שנן כל א"כ וכוית, כרת בכל עובר בנבלה משא"כ שחיטה בשעת רקעבר

 הכא וא"ב עי"ש, וכוית כוית כל עי שהמחייב טבל להאכילו ולא עצמה בפני התרומה אותוומאכילן
 שיחשוב חורבה חשש יש ~ה לעומת הרי התרומה, ויאכל בטילה שהתרומה שיסבור חשש ש"שאף

 התרומה, של מהחשש הטבל של החורבן ולתקן לדאוג לנו היה כותר בטבלו, הכל ויאכל הטבלשנתקן
 כשא נקט ,לוה לכרע, שהטענה שב, ומכל דרכים, מהפרשת ,כנ"ל תישא נק ד"א שנאמר אףחד

 בס"ד. 11-ב ליכא, נמי דחורבהדגץרה
 רי"ב( סי' יו"ד יציב דברי)שו"ת
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רלה הפרישבח

 קרעש יהודהקלמן
 ב'שיעור

 לחירות רבו יד מתחת שיוצא לעבד הוא זכותבדין

 6ומליס וחכמים ע"6 כ"ג דף קיייסיןבמם'
 ע"י 6ין מנמו עי עגמו, ע"ילכסף

 זוכיי סיעתו יסב גמי גסי 6מ6י )6,ומליס
 סי~6 )עני 610 ,כות ד6מרי )ריגן נסוסמעג6
 ס% לעס  ~כין ותנינה לחירות, רנו ירמתחח
 וכר.כפגיו

 גמי י6פ" ס"ס סירוס וו"), כת3וברמב"ן
 דכסף דל63 טענויס מסוסנע"כ

 6)י63 עעמ6 ססו6 6)6 )ו גלמס רכוק3)מ
 דגמל6 מעמק פעיט6 ע6 שממר, מקירדר'

 סקסו )פיכך ממגם סיקסו כדי לגגן 3סדמודו
 ע"ב( י"א )דף גיטין נמס' נפי' ססגיגוממס

 )חירות, רנו נותחת סיור )ענד סו6סוכות
 ק) טעמו 06 משתסק ססלמ3"ן סריעכ"),

 דל' 6)י63 רק 16 דרוגן 6)י63 גס ג6מל637
 מס פסיט6 סרמנ"ן 3ו סגתתסק ומסמשיר,

 דממי סו6 נדין וו"ג סכמת)סליטנ"6
 6פי המריס ע"י ז3כסף וכסף, )ים)לקשוי
 ל3ו קמת כטף ד6מר מדרכי גמיבע"כ

 דיי)מ6 ניס מדחי רמני כיון 6)6 )ו,נרמס
 פריך )ריגן, 1)6 היתמר דוקי )ר=מססי6
 610 סם ימימה קוסע6 מיסו מהייך,לס

 6סי' 6חריס ע"י דככסף )ר"מ רננןדמועו
 עעמ6 דסי6 דרנה, מטעך גמי, כרחונע)
 סככתך, וכן סו6, למסתפר וטעמהמריה
 שנעמו 6יתיס )ריגן ד6פ" סססק סריעכ").
 637.ק)

 )ע3ד סו6 דוכות מסוס טעם 06והנפק"מ
 דכסף מסוס 610 סטעס 1606

 ונווח עומד 06 610, )1 גרמס ר3וק3)מ
 נענדות ביס וגיחך סיסתחרר )1 סי6מנוגס
 יוכוון מסוס סו6 סטעס 06 מנחירות,יותר
 061 6חריס, קאת מועי) )6 וס נקופן )ו,סו6

 )1, גרפס רנו קננת זנתף מסוס סו6סטעס

 וגוע. נעומד 6פי וסייגו מועל, כע"כ6"כ

 ח' )כדף כרננן סס)כס כממעתיק סוי"ףאבל

 610 דסטעס כתג, הרי"ף( מדפיע"ב

 ר3ו יד מתמם סיו65 )עכי 610 ד,כותמסוס
 מסמע נסגיו, ט)6 )6זס וכין ותגיג6)חילות,
 דכסף 637 ס) )טעמו )יתיס לדלוגןמדגליו
 תוום דנעומד מוס ר1ג6 )1, גרמס ל3וק3)ת
 דכ) 6מריס, ע"י כקף מועי) תיגו )ו, סו6סמור
 וכן )1, 610 יזכומ מסוס 610 דמועי)סטעס
 ס) )טעמו )יתיס ד)ר3גן נסמו, סריטנ"6כמ3
 ס) גסקנרו זמ6רין יסוסע נפני וע"637,
 סרי"ף.סיטם

 6נ) סרי"ף, כס3רמ כמ3 ו") סרס3"6אבל
 )6 דרוגן סכמך וסבינו כסליט3"6,סס)כס

 וכמריס ק3)ת דכסף 637 ס) טעמו )סוק3יר6
 ס)6 )6ים דורן מסוס סו6 סטעס 6)6 )1,גרמס
 מוענן רוח נעומי ד6ס" כת3 61פ"סנסגיו,

 )6ו ו6י ח"), סכחנ לחרס, ע"יננסף
 גמי, כלמן 3ע) 6סי' דסכ6 6מיג6ימסמסיג6



 הילוליםפרירלו

 ממגת 3כ) )מס )דקס0 סיגי ממוןוממגם
 מו3(, יסוי )!כום 6ססר 6י 1151מ דנעומדהמחגן
 עגמו מ5ד ח"נ 61דרכס סו6, גמול זכותד)16
 מגפפו מ5ד מיסו 6)6 ים", ממגומ וסוג6יכמינו
 6100 ולע"ס !כומ, 4' קיר מממימן 6ךסס)

 גט 6נ) נסגיו, ס)6 15 !מן מונס, ממומ5י
 ומכמסו מולין כנם דמתילו גמור, ד!כותתמרור
 עומד ו6סי5ו מ"מ )1 ומן כיקרת), מ15ומ)כ))
 סכמת סרי ע"כ. 6דס, כ) 56) רעמו כט)0טוח
 מרוס סהמ טעםד6פי'

 דוכיי
 נעומד מוסי) 65דס

 6דס. נ) 6ג) רעמו דנט)ס מסזסו15ומ

 ע) 16מו דמטניין קען ינגר ס0וקססאלא
 י-א )דף נכמעומ וכמחגן בי"ד,דעמ

 דנט)ס 6מריגן 6% )ממומ, יכווין לגדילוע"א(
 וו"), 0רסכ"6 כמי ע"! 6דס, כ) 56)רעמו
 )ים כגופי כ6ן )ע3ד 6יתיס דאו ק6גי0כ6

 כע"כ, גיס תזסגן גמי זימים כי כע"כ,)קכו)יס
 ע"י כע"כ, ולרסס ד6ע"ג 0063ומסד"כ
 )6דס מנין 61ין )ס 0ו6 דמונ מסוס )66מהס
 דית6 ועש )ו, סו6 יזכות סכ6 36) נסגיו,ק)6
 עכ"). כע"כ, )1 וכין כרמונע)

 לממס ע"י ננקף דמועל יסטעסנמצא
 מטוס סו6 תוום, עומד 6ס"נע"כ

 דיכו) כיון ומור 6וס כ) 56) דעמודנע)ס
 נ' מיסנין 6ין 1)כ6ווס 3ע"קלמנוו
 מס מפסיק, )6 סר6סון טעס ד6ס0טעמיס,
 גמוד מסגי עעס כמגס 00גי, טעס )גומועל
 מססיק.)6

 מסרוגות, נ' ים 51וומ דנעומד )נ6ר,יבראה
 )סעו) יכל 61יגו סיח מעסו ד)66'

 יכו) ד6יגו וסכ' ס)ימ, הניגסו !0 כ)6מ"מ
 )וסייגו מגירו ס)6 נע"כ קנין מעסת)עסומ
 "גוס רו05 ו6יגו  כ6ן ס" 06  ע5מו מניעואפי'
 יכיל דייגו  שספרון על ו0 ילפי לסגומ, יכולתיגו
 סרסנ"6 כמ3 סכמות, 3)6 ומניאו מ)ומ)סעו)
 תועי) 51וומ עומד ובסיגו !כ" מדיןדסו6
 ממרון יק עדיין 6נ) 6דס, כ) 56) דעמודנט)ס
 ס0ו6 0מ)ק ))6 כע"כ )קגומ יכו) ד6יגו6מר

 וע"ז כע"כ(, ד"קוגס" 6)6 כע"כ,"סתומו"
 )0מלרו יכו) כ6ן סענד סף ד6סי6מריגן
 נתסס ובמס) מספיק 63 !0 טעס 36)כע"כ,
 נע"ג )גל0ס דיכו) ד6י0"ג !ס, מועי)6יגו
 60סס ס) נע"כ ס"מ )0ע0ומ יכו)ין 6ין36)
 וכעש )ו סו6 דוכות נענד 36) )0 610זמום
 6פי)ו כרמו כע) )עסות יכו) 6דס כ) 56)דעמו
 ודו"ק. 1ג11מ,כעומד

" י 4, " ' 1 , " א א א ש

 לקדשה אסור בעצמה ,דשה לו אפשר אם הטור שנקט מה על וכתב! ל"ה בס" אבהע.(בב-י
 או לראותה למקומה 4י לו וא-א ממנה רחוק במקום שהת! כגון לו אפשר אי ראם וכף, ש4חעץ

 אלא אסור אמרו דלא כך בשביל לקדש יניח לא לראותה יכול אדם ואין פנימה טל בת כבודהשהיא
 הוא וק-ו אפשר כאי דהוי אהלים ויושב וצנוע חכם תלמיד הוא אם דב-ש ולפענ-ד ע"ש, דאפשרהיכול

 צבע בעצמו כשהא! וב"ש שיראנה עד דאסור הך על הוא עובר דבועדה וגו' כבודה כל שמשוםמהאשה
 ודו-ק. האיסור אצלו שייך ולא אפשר כאי הוי טעולם בזאת הסכין וולאומעל

 שכ"ד( מכתב מכ"ת חיים)שפע

 )ןן,ןיו,,:,11ןן,,,ןשןן.:11לל,ןין::4:ין,י,,',ןן,.': ןןלל,ן,,,,ןללי11,"ץלי,'ג~,ן,,י,::ן~'יי-,ןן.::י:ין,~ן



דלו הפרישבח
- - -

 פריעדמאן דוב ישרא5יצחק
 ג'שיעור

 אחרים ע"י בכסף עצמו את וקונהברק
 ס)6 נעורס 36יי 6מר כג. קידוסיןבנמ'

 ע"י נכסף גסיס טעמי ]0)מדעתו
 מקני לע"כ )יס וקני סוסי) כסף וסבני6חריס[
 גרמם לכו ק3)מ כסף 6מר רנ6 וכו' לע"כ5יס
 )1. גרמס המריס קכ)מ סטר)ו

 גל6ס סיס ורנר ד36יי ת0)1קמןושהמבר
 דענד סדייס כעיקר יפ4גי)סרם

 מענד מוכר סס6דון גנכילס סף ס6ס כשףע"י
 מכילם טף י)6כיי נעומק 0חלור דין סוס16
 וכקן מכסף 4מן גריך סס)1ק0 יין י0ונוס
 וקני סוסי) )מל7 גליך תסו"ט כן היגונע"כ
 %ן 60ין )ומד 637 מסה"כ תו' כע"כ04
 נעומק שמלול 6)6 מכילם 0) עניןנכ))
 וכסף סכסף ימן שסענו יין נכה 6יןממי65
 )1. גרמס ר3וקג)מ

 3קגיגים דין חידוש )מדגו זו ,יף י)עעאלא
 נעגמו סכסף גחתן ס)וקמ ס6יןסקסי

 מדין וגומד קנין סף כעדו גומגיס 06ריס6)6
 )פי 1)כ6ולס רכ6 סף ממס וסמ"ר כגעגיעכר
 דין מייוון ))מור 6"6 כ6ן )ומד סלנג6ין

 ו)6 סי6 ספרור כגעגי ע3ד זמריכקגיגיס
מכירי.

 מורס ג"כ 0רכ6 ))סוד גגטרך כרחןעל
 6)6 סי6 מכירס כגעגי דע3ד דפזיוןכ36יי

 שלוקח וקריך 3ט)מ6 כמכירם דימוי גומיר36יי
 קגין דככ) ממדם 637 36) כעגמו סכקףלימן
 6חריס 6)6 סכסף ימן 3ע5מו קס)וקמ דע6ין
 כעדו. 4מן יכבסג"כ

 סעי קצ"ה )סי' סקג1ס=מ גמ)קו וס מיי1סוגדר
 ה"נ( ולוה מלוה מהלכות )ס"ה 1סגר"מי"א(

 ימן סס)וקח דין ספין דנממזס )ומדדסקגוס"מ
 מבני דין כקן דגמחדס )ומד וסגר"מכטף
 סענד נעי כסף סעתגיס 60חריס מינוינ)6
 ס)וקמ יגמן וכתקן סעיד ס)01י 0טס כ6י)1סוי

 טכסף.כעגמו

 )1" גלמס רגו ק3)מ "כקף סגת' )0וןרהנה
 גמיגס דין דלין כסק5וס"מגראס

 ד)סגר"ח 6)6 רכו קנ)מ סף מעיקרתס)וקח
 %") מסענל גחיגס ג"כ %ן יס סרי5"ע

 "גר6ס ל3ו קנ)מ כסף סגמ' זכווגמ3דומק
 ואעורס )1 סגלמס מק3ינ" טעומייס)6גסיס
 תס13קח. נתיגט כ6ן 6יכ6 מורסמדין

 סף סג") נ)רהבה
 דרנה נטגמ' כסג)תוי

 637 דברי ס" סריגן 36) 3676"פסיג
 וכסף ס61י) ממתלן 6כי 0) )מיר1ג1כסס)מס
 "6י דקסס 6)6 נע"כ 4ס תקני לע"כ 4סקני
 0טר6 ס6י ע"ג מ" )בכיי גמי" סטרהסכי
 גלננס רנו קנ)מ כסף ל63 ע"ז מ" וכו'()מוד



 הילוליםפרירלח

 סוי סירוסו 15 גרמם לסריס קכ5ס סטר15
 5יס קני וכסף סובין לניי 50 נסירוגודסגס
 קבי ד5סל6"ס נסירוסו סר6סוגיס גח5קוכע"כ
 מקגיס כמו"כ נע"כ בוסו 0קוגיס ס6סריסע5
 0קוגס ס6דון ע5 ק6י 5סר"ן 6נ5 נע"כ16מו
 כע"כ. מקנסו נע"כמענד

 ע5 קקי דסמירון 6זי5 איטמו דסר"ןובראה
 תסורס דרכ6 שפרס ססיל ונזסס6דון

 סאון סוי כפועך מעיקר נכסף דדוק6 511מ"
 נע"כ קרסו וס6דון ס61י5 כזס קומרהייך
 ג"כ סף 0ססוע5 נסטר מסה"כ כע"כמקנסו

 1ד1"ק. סו6יג קומר 6ס0ר 6י 6"כ למפיסע"י

4. . 
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 ואכלו דכתיב הוא דמיני לשנא חק דהאי טשמע מאי יעקב, לאלקי משפט הוא לישראל חקכי
 מכהני אלא כזה חשוב ענין שמוד מצא שלא מפליא והדבר עי"ש, פרעה להם נתן אשר חוקםאת

 הטמאים.פרעה

 ראית ע"א( פ"ב )קידושין למ"ש בזה שההוראה חוק, בלשון למיני הכתוב שקרא במה לומרונראה
 חיהמימיך

 ועי
 ואני לשמשני אלא נבראו לא והלא בצער, שלא מתפרנסין והן אומנות להם שיש

 פרנסתי את וקפחתי מעשי שהורעתי אלא בצער, שיא שאתפרנס דין איט קות את לשמשנבראתי
 הגדולה מידו בצער שלא ניוון הריהו התורה חוקי שהומר שמי להורות דמיני לישנא חוק ולזהשי"ש
 אלא ~את אין מווסת לאדם אין ואם לטרף, השואגים לכשרים אף ומפרנס הזן בשר לכל לחם הנותןשל
 תורה. עול מעליו ופרק חוק מפיר שהואבגלל

קכי ר ב  מיסורי אף אמנם וו, משלוה בידינו שאין וב-ה דטומאה מסטרא שלוה להם "ש 
 מתייסר אני ואילו יוכיח, ה' יאהב אשר את כי אהבה של ביסורים מתיסרים שהם לנו איןהצדיקים
 טשלות 4 שהיה בואי מהסט-א מקבל הייתי ואלמלי פרנסתם את וקפחתי מעשי שהורעתימחמת
 מהטומאה. לקבל רוצה מישראל אדם איזה ומ אבל משטי, את שהורעתי אחרי גסהרשעים

 ~את יהודי בתור 41 שמגיע ש4 הפרנסה רצ"ל דייקא, פרנסתי את וקפחתי מעשי הורעתיוזה
 אפשר ואת דטומאה מסטרא פרנסה דהיינו 4 שיינת שיונה פרנסה ואילו מעשי, הורעת ידי עלקפחתי
 נפש כל אבל ה"ה, עולם משלוום יותר יקבל ברשעתו שיוסיף מה כפ' ואדרבה שרוצה, כמהלקבל
 ן. כגון מפרנסה סולדתישראל

 ל"ז( גליון ז' שנה)י'ת

4. 4  



רלט הפרישבח

 זידר דוד ברוך ציוןבן
 ב'שיעור

 לו גרמה רבו קבלת כסףברין

 עגמו 6מ ~קונס ע"6 כ"ג זף קייטןבמכי'
 ירי ע) )6 6נ) 6ין 6חריס ע"ינכסף

 וסריגי מזעמו ס)6 )עורס קניי 6מר וגו',עגמו
 נע) 04 מקני כרמו נע) 04 וקני ס61י)כסף

 )מול סטר6 ס6י גתי, פטל הס 6יכורחיס,

 כחוד כסס6 ס6י גמי סכ6 יחוד, סטרךו60י
 וג6 סו6, חו מיסף טינע6 )חוד, כספקוסקי
 קנ)מ סטר )ו גרמם רנו קנ)מ כסף6מר
 קכ)מ כסף ד"0 נלס"י ועי )1, גרתם6חריס
 ככסף 6ומליס וחכמים סם עוד )1, גלתסר3ו
 6מ6י )6, 6חריס ע"י 6ין עגתו ע"י עגתו,ע"י
 )לכנן )סו סתעג6 מבזי מזעמו דס)6 גמיגסי

 137 יד ממחם סית6 )ענו 610 וכוםד6תלי

 וכו'. נסניו ס)6 )~ס וכין ומגיג6)חילות

 טעס )ימן סגמ' גחך )מ0 סר6סוגשוהקשו
 סגמ' 0)6 )ענד סו6 דוכוממסוס

 )ענד סו6 דחוכ דסנר )ר"מ ד6סף )עי)למרס
 למפיס ע"י  3סטף  תועיל לתירומ  ר3ו מייסיוגך
 ליס מקגי כע"כ )יס וקגי 610ע דיוניימסוס
 רכו קנ)מ דכסף רכ6 קגרמ תסוס 16כע=כ

 דמגי סו6 כדין סריטכ"6, וז") )1,גרתי
 6פי 6חריס ע"י ייכסף דכסף 04)6קסויי
 גרמס ר3ו קנ)מ כסף ז6מר מדרנה גתינע"כ
 00י6 דדי)מ6 )י0 תדחי דתני דכיון 6)6)1,

 )י0 פריך )רכנן, 1)6 6יממר דוקק)ר"מ
 דחויו 0ו6 סכי דמי)מ6 קוסטה מיפומלידן,
 כרחו נע) אפי' 6חריס ע"י דנכסף )ר"מרננן

 מועל טעמ6 יס6 דלגה מטעמני )מסט(גמי
 עכ") סוכמך, וכן 0י6 דמסמ3רוטעמך

 1"). סרתנ"ן כמג )וס וכדומעסריע3"6,

 "יי"ף(' סיפי ע"ב ה' )סיף כמ3 '=) סטי"לאבל
 6חל סגמן כגון כיסד 6חריס ע"י31כסף

 סענד נו סיריל תגם ע) עכל ס) )לכותגס
 ענד ס) מלעמו ס)6 )לכו סגמגו לע"ס)מירום
 ר3ו יד ממחם סי65 )עכד 0ו6 וכוםדקי")
 ע""ס, כסגיו, ס)6 )6לס וכין ומגן)חירות,
 ע"י וכסף )לגגן ימועי) דסטעס מוסתסתע
 63 6נ) )ענד, סו6 וכומ תדין 6610חליס
 גרתם לנו ק3)מ דכסף תסוס דרנותטעמי0

.1(

 סטעס מסו 1סריט3"6 סף"ף ני1והנפק"מ
 1נ1וח עותד 0ע3ד 06 סו6ומבגק

 ד)סלי"ף )ו, 0י6 וחומס )0סמחרר רתסד6יגו
 6"כ )ענד, 0ו6 יונות מסום סו6יתלעס
 כזעמו מאס דסרי מסט )6 1ג1וחנעומד
 סו6 דסטעס )0ריטנ"6 6נ) )1, 610סקנס
 עומד וסיקו )ו, גרמם לכו קכ)מ לכסףמסוס
 6346 ימוענו כמו מסם )1 סי6 דחופירווח
 )עכד. 610 דחוס יסוכרדר"מ

 ו0ריטנ"6 0לי"ף מח)וקמ )מ)1מ סיסונראה
 קנ)מ יכסף )עי) ר63 ס) סי'3פי'

 6חרמ סי' דסק תרע שמרפ"י )1, גרמסרכו



 הילוליםפרירם

 כמו נזם וססנר6 6נ%, זכרי ע) גמאןו6יגו
 0ו6 סקגין שעיקל כסף דנקמן רס"יסכמנ
 כמו 6)6 6יגו ס6חר ס) וגמיגמו 0רכ,קנ)מ
 מנין ס) חסרון כ6ן 6ין 61"כ נסקתן,מגלי
 ע"י נעותק, קוף כמעמס 6)6שסימרור, תעסי עומס סיגו 6107 נסגיו, ס)6)%ס
 נ6ריכומ.נרס"י

 הרי"ף( מרפי ע"א ח' )בדף סי"1 מאוןאבל
 ס)6 נגמרת )0 יתוקמיין 11"ג0כמנ
 גקג0 גמי 6מליס ע"י 6פ" תיעמו ד6יתיעתו,
 בסי' 6חליס ע"י גקג0 דככסף 61ע"גנשטר,
 6מל" 60 ססיט6, מרעמו י6י מדעתוס63
 ר3ו קכ)מ יכסף בסער כטף דמי ד)36גת'
 כבותר )ו, גרמס במרים קנ)מ וסטר )וגרמת
 ס)6 6סי 6מריס ע"י דנכסף טעמךדסייגו
 קכ)מ )מירומ נו סית6 דכסף תסוסמדעמו
 ולפיכך 0מעוח מקב) ססרנ )ו, גרמסרנו

 סע0 כ) )סחררו 0רנ וכיד לחירותמתיקו
 כע) 04 יקגי 0יכי "כי כרחו 3ע) 6סי'סיריוס
 רכ6 סנרם סתסר0 לחלי סרי עכ")כרחו"
 3ע) )י0 דקני חיכי "פ קניי דגרימוסיף
 6)6 חרס מ" )תרן ג6 )6 דרכת מסתעכרחו"
 0ו6 קניי דסנרמ 6נ*, ס) 1517% ע)מוסג
 והגמי נע"כ,  04  מקני נע"כ )'0 וקט0ו6י)
 )י0 וקני 0ו6י) כן ג*מל גמי נסטר 6"כסקסם
 מי 6ני ממרן וע"ז נע"כ, 04 מקנינע"כ
 רמוי, סטרך ו60י )מור סטרך 0*יד0כ6
 רנ6 כ6 וע"ז חד, מיצו דטיכע* 6מריגןונכסף
 דכסף )סטר כסף כין 6חר מקוק ריס)ומר
 ס) דגמיגמו סטר מסד"כ )1 גרמס רנוקנ)מ
 דמטמע סר6"ס נמוס' וע" )1, גרתם60חר

 6מו  יפפו"פ  רעב 0ר"ן כמו מסרסדגס.סו6
  )סיעמו דר63 )כסף סער נין 6מר מצוקרנ6

 ,ו טעם 0מס 6מל דיוניי ע"6 0' כדף)עי)
 מכסף וסימס מף065 עפיגן )6 )מס)ח)ק
 ונסקל קגיגול יעסה דקטיגור מסוסמ51י6
 זיוד פירי הן5י זיור  פירי ו60יבמרען
 ס4ג ור63 חי, תירו דטינע6 6מליגןונכסף
 חיקק ס") ן)6 מסוס 6מר עעס ונמןסתם
 כסף כין 6מר מירוק כ6ן גס 6מר ומסו"0וס,

בפער.

 ייפפומ  פיי כין ססיינות )0סנירובראה
 לפר רנ5 פלרפ  פגי %  ולפפפילו,

 60)1 י0ר6סוגיס )1, גרמה ו3ו קנ)מרלפף
 %) סקגין, עיקר סו6 לכו קנוח יאפיסונרים
 וגריכין ס)וקמ, 0) )גמינתו במכיס 6גועדיין
 ומכוייס מסקגין, חקק 0ו6 וס וגס )קגומרעמו
 מקגי כע"כ ביס וקגי סוגיי)  פל )0סנר6גריכין
 כע"כ.04

 כע"כ )ים  יקגי ס61י) ס) יו נסני6אלא
 סר6סוגיס 013 גמק0ו נע"כ, )יסמקגי

 3מוס' 6נ) 3,ס, סכמנ מס נלסכ"6ועי'
 63 0" סכסף גוחן ס6ס וו"ג כמד0ר6"ס
 )קגומו יכו) סיס ת6דוגיו ,0 ענד )%מו)קגומ
 )נורך לרגומו כס63 עמס גס סיכך כורחו,3ע)
  0) כע"כ וס ככסף )קגומו יכו) ערמי,מענד
 )קגומו יכו) 0י0 )6  6מר  פ%רפ ולע"פענד,
 )ו 6ין 6חר 6דס זלגני מסוס הענד(,  פלנע"כ )סעני מקג0ו ס)6 )ו0כ6 קוג0  ילנע"כ
 יפ"ק  זפ ככסף דכר סוס )1 )ע0ומ כ%כח

 ע) מוקנ 04 וקגי 0ו6י) )ו)ס"1פל"ל.
 ועי נע"כ, קומו קוגיס ס60מליסס*חליס,
 ס6דון ע) מוסב וקגי 0ו6י) סכמכ3רסכ"6
 וקין נע"כ, מענו 6מ )קנות יכל ו60דון0ו6י)
 )60חך(. תקוםכ6ן



סמא הפרישבח

 דנכ) 610, סר6"ם 0מוס' ניגףוהביאור
 סי651 6' פעיומ, סמי עומסקמן

 כרוקח, ס) )רמומו סגכגס וט3' המוכר,מרסוס
 ייכו) דכיון סירוסו 0מ כע"כ 04 וקני6101י)
 עגתו )רסומ עסכגיס מוכר מלמות3סו5י6
 גמי יכו) 6"כ 0פעו)ומ, סמי לעסותויכו)
 התיקו סעורך סד ד0יגו 0קגין, מני)עסומ
 עגמו )רסומ יכגיסע )6 6נ) המוכרמלסומ
 נסומרר 3ע4ס )ו דמין כיון מ6)יו,ויסתחרר
 0ו6.ועומד

 0סי3ליס )סיטם 6א ימכן )6 וי סנרןאבל
 קרין וקין פילוס, ע6 ענדוד0מסקיל

 ועומז תסומרר 3ע4ס )ו סבין וכיון סמרור,גע
 6כ) חורין, 33מ ותומר סכו 60יסור חקקנס

 וקרין )0ילומ ע6 עניו ד0מסקיר)טסונריס
 ביסורו עדיין 3ע4ס, )1 6ין י6ס" סמרול,גט
 סוייגו ומן כ) חורין כ3מ וסקול עריסרכיב
 ד60מריס 6מריגן לסיקו 6"כ סחרור, געמקב)
 מוכר מרסות ו)0וני16 הקנין מגי )עסומיכווין
 נעליס, )1 דלין וגמג6 )רמומם, )מכניסו1)6
 סחרור. נט 610 רריך עדיין36)

 דל63 דמסלסים וער"ן 0ו6"ס פמוס'וא"ב

 מיל131 לגס גמג6 36יי, דגלי ע)גתתן
 דסמסקיל כממ"ד גקנור 06 לק ימכן רנ6ס)
 36) סחלור, נט כריך אין )מילום י65עכרו

 61יגו מרס תי' 610 ל63 ס) דתילפו)לס"י
 דג0יגמ 0ו6 וסס3ר6 6גי; דירי ע)גססך

 0קגין ועיקר נעקמו קוף כמעסם 0ו6ס6חליס
 עגת 0מסקיר 06 גסק"מ 6ין 0רנ, קכ)מסו6

 קכ)מ ממגי 6וסן וככ) )6, 16 סמרול גטגליך
 ומסומלר.רנו

 ע6 ענדו דטמסקיר יסגר 610 י"מוהנה
 הס' )בסוף סחרור גע גליך 61ין)מיל1מ

 דגליך סנרי לגגן 36) כאןג ברשב"א והובאנזיר.
 ס4מ דגט6 )ומל ים 1)פ=ז ממלול,גט

 )עי), רכ6 ס) מילוג1 נסע ומלטףסריטכ"6
 חרס מ" דגיגו 0ר6"ס כסמוס' פכרדסלי"ף
 6גו נחכים 61=כ סניי, ס) ממילה ממסן6)6

 04 מקני נע=כ 04 וקני 0ו6י) ס))סקכל6
 ס3ליגן 66"כ ימכן )6 11 וסנרךנע=כ,

 סחרור גט 61"3 )חילומ יפ6 עגדודסמפקיל
 כן, לסנר ה"מ דוקך וזעו )עי), סני6רגוכמו
 גססק )וכן סחרור גט דיוריך דסכלי )טרכגן6נ)

 637, ס) מילונו )ומל לפסל 6י)0)כ0(,

 04 מקם נע=כ 04 וקגי 0ו6י) ס) קניידסכרמ
 וממו"ס סחרור, גט גריך 06 6ממ 6יגובע"כ
 6מליס ע"י דכסף סטעס ד)רנגן סרי"ףכמכ
 סיפק )עיד 0ו6 דזכומ תסוס סו6העי)
 )6 טווח כעמוד ומסג"מ )מירום, רכו ידממממ
 0ו6. וכום ד)16מ0מ

 לת" רס"י כתו יסננו וטלמנ"ן 0הט3"6אבל
 ושייו  ענמו, כסם סולק 610 לנ6ס)
 בסי'  מירא  לע"פ  ילולן שני, רנון עלופסו
 )16 ד0כ6 ממלול, גט גריך ענדו סמסקיר)מ"ר
 שסילע כמו 6)6 עלט, לתיגן תסקלמטעם
 כמנו ומסו"ט )לנגן, נס ז0 ס" רמכןלש"י,
 ונוום עומד בסף רנ6, ס) )טעמו מתודרכגן
 ויו"ק. )רכנן, 6פי' 6חהס ע"י ככסףמתגי



 הירודיםפרירמב

 זאלצער הכהן מאירישראל
 ג'שיעור

 שליחות ממעם זכי'בענין

 ממז ע"כ )ל30"6 לנס 3ע, כ"ג.( ~יףבגמ'
 כיע 137 מיד גיטו )קב) 0)יח0יע0ס

 6סס ד)ת6 16 ~0ס מ06ס )ס )סדגך
 מ0וי6 תגי נמי סלח ניטס מק3)מ מניד"יסו

 מגי )6 גתי פקח גיעיס תקנ) )6 67יסועני
 וכו'.תסוי

 סגמ', כע"מ 3סירו0 מס)כיס סגי יםשפזום,
 סר06ומס ק0יימ )סמוק' ק0סרסיס

 וס6 0~חומ מסגי 6י גסק"מ ת"יד)כ16רס
 מלעס לפריס, ע"י סטר קוס תסעמתיר
 סמוס' סירסו חצ0"ס  נמתגי, נדמוכממים
 ל") נמתני' לחמס ע"י ד0ער 6' מס)מס,סגי

 16 )ע3ד" "זכו וקמר 0טל )706 נומןד6זון

 6ייף סגמ' 6ינעיימ 36) זכייס, תדיןמסגי
 וכסירוס מטע תיגרע 16 0)יח סעידדייגם
 03גי 06") גרע" "מיגיע סמוס'דחי

 )6 דזמיס סר06וגיס שכיקרו כמו 6'מבכיס,
 )סרוגי" "יוכו )~חס 6מל כסס6יון רקמסגי
 לישעי סכ6 מס"ס וכעס מסגי )6 זס 3)6ו6נ)
 ס6דון 6תר )6 וגס 0)יח ענד ימיגס סיכי)ן

 6מל" כער ס0טל 6ת "ק0 לק )פ)וגי""זכו
 הינעי נסיכן ומיס מטעס )סעו) 6ס0ר )6דקו
 מענד 6) פקיחות מטעס )סעו) 6ס0ר 06)ן
 קודס חסרוגומ סגי י0 וו כמסגך 6נ) )16.6

 5ריכיס סיי דסמוס' סססר מן חסרומעיקר
 סקרון ס6דון כססיגס ד6יירי דנריססנסרס

 סד  דסססרין תסמם הסהוס' 5לל תעיירדזסו
 מחסרון מעיקר 6)6 תיגו חס סעוד 0*תרמוס
 ע5מגו 6מ גדמוק 6ם 61סי)ו ס"דון. התיגססוי

 דגלי נגוף סגימ נס קנס סמוס' דננינפילוס
 נקופן סו6 כסגמ' כב)) כגמ' גובל ד)6סגמ'
 קפי *מל כלסר מסטר קם סקרוןס6מר

 מעיקר. זס סליסל6סוגיס

 ד6ם דכתכ סמסלי"ט 0) כמס)ך עמיךע"כ:
 מיי ~עו סוס 16 סייח מיגעמענד

 זכייס מטעס יקהו פס6חריס רפס ד63תרעמו
 6י3עיימ מוכן מסיכך תוום עמד כתווסוס
 0מיגס כחוסן 6ססר )6 וכיס דמטעססגמ'
 כגעגי. נעבד פיחות מסם 06 רקטויח

 סגמ' ד6כעיימ )תדו תוס' 0) סגי21:ב,הלך
 "ע=י נתמגף ס0ט מסו610

 וס)יחומ וכייס תכעס דמוע) ר") ס6ס*0הס"
  וע"פ נסתמות, וכייס מטעס 6% בע"כ מסגי16

 60מר מס סו6 הלנעי דסנרמ 7כמנסמסר"ס
 ליס מקני כע"כ ליס וקני יסופי) נע"6סגמ'
 סטל6 סי נגמ' דמיפרוך מוס סנר 1)6נע"כ,
 )6 סגי כמסרך )וסטעס כחוד, סטר6 וסי)חוד
 סר6סוגיס נסי סו6 רבלון כמס)ך ))מורר51ס
 מקוס סתסף"ט %סי נגמ' כן כמוג ד)6מדוס
 סוס ד)6 6)6 טווח כעותי סקוס וס ע)דפ~ג
 51ווח(.כעומד



רמג הפרישבח

 וו"ג נמ3 זמי כ6סס ז"פ ניסריוהנה
 )ן דגסק6 כיסס )ק3)ס טויחועומס

 0)ימ, עומס סס06ס תומד מתירסמוס)חס
 ד)מ6 16 ומד"ס 6חליס, ע"י לקלמרוסייגו
 ר3ו )ו 0יוכס דק6תר ומריס וע"י כמגוכו',
 מיעמו. ס)6 עוסיס מס 16 6חריס ע"יגיעו

 סגי כמסקן סונר דר0"י יוסף סע3מומוכתב
 סס ו)כ6ולס סמוסר6"ם וכ"כ3מוס'

 ע"י דק6מל וסיגו רה"י דכמוכ מוסמדייקיס
  ווט רייפר,  שפרס  וע"י )ס)ן וק6מחס
 )6 ד6ס ל") וכו' ר3ו )ו סי,כס לח"יסכתונ

 מרעמו 3ין מסגי * ו,פיס ס*מומ תעעסתסגי
 יוסף וסע3מומ נע"כ( )ס" מדעמו 0)6ונין

 כמוג 6מ6י 6"כ סגי כמסקך רס"י ד6סמקסם
 קרין סיס מלעמו ס)6 עוסיס סס 16רס"י
 ים וגס סמום', )מון כמו "כע"כ")כתוכ
 )כמול קריך סיס דנריו 3ממ)מ דפס)סוקיף
 סלון כתוכ ונמס כע"כ 16 מדעתו 16כסירוס
 וכו'. לכו )01יוכס

 )מד דלם"י יחף סלמות כמנונושיה
 תתן וממעט תוס' 0) ר6סוןכמס)ך

 מעכז כסמיגס 16 ר") ל3ו )1 0קכס ד6תלת6י
 מינם א  06  16 )ס)ומ" "וזז שדון יסמלס4ח
 יפתר 06 גס תרעמו ס)6 עוסיס רק40ח
 ד6ס") 16 זכייס, מטעם תסגי )פוגי זכוס6דון
 מוס', 0) 6' כמס)ך סמס)כיס כצגיד)מד
 זכו 0י6מר ר"5 ר3ו )ו טיוכס ד6ו 6מרקבס
 ס)6 16 סל6סומס, )סי חסו 6מר כשסר)סטתי
 )סי וסייגו שוח, עמד סוס ד63שעמו

 סוסון ק0ס יסף ד)פי"ו 61"מסמסרי"ע.
 ממון ע"ז קמרים ע"י דק6תר ומחגונרס"י

 16 סגמ' גדנעית שמר דר") יוסףסע3מומ

 ר") שריס דע"י כממגי וס ג"כ ))מגד6ססר

פוחות.

ב'
 י0 ע"א( ע"כ ,דף מקדך סריס נסרקיהנה

 מעעס ,כאס 6י ר6סומסממ13קומ
 קטן )ג3י וסריגי ס)יחומ תעכס 6יגו 16ס4מומ

 16 ס)יחומ מטעם סקו י6ס )1 ),כומ יכו)06
 6יגו 6י מש"כ )קען סייחות 6ין דס6 יכו))6

 )קען. חוכות אסר ס4מוממטעם

 מעעס לזכיית סו6 03"0 כנ"מ ש"יששת
 סל6סתיס מקסיס ו)פי"זס4חומ

 סס סרם3"6 וכמו"כ מ"3. )קמןסבן
 דומיה )נסמע ד3סיגיין נסוגיין,וסהע3"6
 610 סגמ' 6ינעימ יס6 ספחות מלעסויגס

 )6 ד0)יחומ 6ס0ל לס"ס מסגי דוכיסשע"ס
 נוס. וס ח64 י)6 רו6ין 6"נמסמ

 ימסכן רס"מ )מר7 גרופיס מס6חרומסויש
 ד6ו מסום )סקטומ 6ססר 6י תוס' 0)6'
 ד6פסר י6ע"ס כסג") סגת' 6ינעימסוס

 6"כ מסגי וכייס ותפ"ס תסגי )6ד0)ימוח
 לסי פםש"ל  סיפומ מטעס ייגס יוכייסרואין
 דוכייס 6דר3ס רק כקוס מוכם 6יגס סגיפסקן
 6י סו6 6י3עי לס6 סייי נסרי סוסוספחות
 לע"כ. 16 וס)יחומ וכעס ע"ימסגי

 כמס)ך מלח"י דמוכח סליקינו 6יך איאבל
 סירגו  פופ  ולרשי קסס 6"כרונסון
 מטעס וכיס )ג3י לס"י ע) 0מקסיססל6סו)יס
 מסוגיין.ט4חומ



 הילוליםפרירמד

 חס סקוסי6 מממון 3ויט3"6 ע"והנה
 0לימומ 3כ)) 0י0גו ענד ד60נילחוגו:

 3ר ד)16 כקטן מסד"כ )ו, !כין ונסיכךנעלמך
 636 ממורס מן )ו זמן וקין כ% 0*ממחס

 373ריו סכגס גריך 1)כ6ורס עכ=גמדנריסס
 כיון וס"ס 0ליחוח נמורם רסוסד6ע"ס
 610 וזמיס 0)ימומ ניס מסגי )6ד)נועסס
 יסעו). )6 !מיס גס 6"כ סיחוממטעם

 יועי) ס)6 סטעס תנוקר ד3גמ' לנקרונראה
 תי4 "רחל  פסוס סו6 כע"כ0)ימומ

  לפפי". פ5י ל6 ס4ס עמיד פ5י ל5דיישו
 ס6ס !ס סל סמסרון מסו  ס6מרתיסופזרו
 כום )1 דלין דסייגו 3סעיגף רק 610סחסרון
 ל6 0*חומ 0) סמו0ג 0כ) )6 6נ) סיח)מגום
 כומ )1 סיס 6חר 6יס ד6ס יסוכר דלו כיסמסני
 סוס 6! כגעגי סעיד עמר )ס"מ 16תותיגס
 )6 0לשומ ס) סיין יכ) דלתך 16 מע64,ספיח
 נטיילו. 6חר מיגס 6ס" כנעני 3ע3דסוע)

 סו6 ד!כייס נסתקס ס6מרוגיס חקרוועוד
 ס6ס !ס 40מומ דממו 40חוממטעס

 מי0ר6ל %ס לב) )%0 מיגס קסקכ"סר"ל
 י)מ6 16 למגירו טונ ד3ר 6י!ס )ע0ומ0רונס
 ס76ס, יעם 16ממן י6ק 16מד% תסוסיסוע)
 )ע0ומ 0רתס מכירו ידע סוס 06 כ))דנדרך
 )0)ימ קומו מעגם סוס וויקי טו3 דברלו

 מטעס 6מר" ופועל סמיגוי 3)6ולפיכך
 40חו. רסוס16מדג6

 זס גי )ומד דסריטכ"6 לוננר גראסולפי"ז
 סוס וכו', ד6יסו מילי נכ)סמסרון

 ו!מיס וגס סס4חומ 3ענס ו)6 ימינויחסרון
 ענד 6% סקכ"ס מנד 610 40חוממעעס

 סף ינזכיס דמון סיטמו מתן 61"כ16מדג6.

 סל חסרון סכ6 ד5ש גמה מסקנ"ססתינוי
 בע"ס בקשוח 0) מוסג ניס י0 וגסמינוי
 גורס זס 6פ"ס במגוג ינ% )6 נעשוססו6
 ו!סו סמו0ג. 3ענס 1)6 נסמעף חסרוןרק

 דנקען )ע"כ, קטן כין )חלק סריטנ"6כווגמ
 גמוסג 3כ)) יפיגו סי' 0)ימומ כסורם סחך)6
 0ליחומ גמורם 60ימ6 ע"כ מסד"כ פליחיםס)
 6"כ 6ס0ר % סמיגף רק תמותג בו 0י0סי'
 גריס. !מיס 6ס0רתסיר

ג'
 יכו) 0)6 ד!ס ק0חמו תירן )מ"ב.( )קמןהריין

 נכוחו חסרון ניגס סערו לק3)מע"כ
 וידו ניעו סל לדין מורס גופך רס3"6דס6
 !סו סטרו לקנ) מני ד)6 סעעס וכל כקמיהין
 לס דלם נ!ס"כ ממוס דסייגו נדדי מחרוןמחום
 וכיון 0)ו, סייגו )ר0ומ קימן דוריךמהסס

 לסיר מס"ס ענד סל נכותו סיגוססחסרון
 03ני)ו. )!כומ )6חריס6ססל

 ד)6 וודויי !ס קודם סל"ן ונרי )63רדכוי
 כל טל דמסרון סחט3"6 כפיקחסגל

 וסוס הנר 6ל6 3סעיגף רק סוס וכו'עי4
 )6 כסריט3"6 קבר ד6י ס*מומ כענסחקלון
 ניטו 0) סדין שנר סלו מיסוד כ) ל3נומפריך
 תפ"ס זס דין ס3ר )6 ד6ס" כאמד 63יןוידו
 וכו' מי* כ) דס6 שריס ע"י לזכות6ססר
 ות% 6)6 נסנניגף רק כסמוסג חסרון6יגס
 0)ו יסה נוגס ולפיכן סהטנ"6 עלדס*ג
 כפחד. 63ין וייו גיטו סל מסדיןדסנר

 ד6ע=ס סר=ן 0) מיק )%י שהראלא
 נדדי עעס מסוס עסגי ל06ס4חומ



רמה הפרישבח

 מסגי 65 ד)מע0ס כיון וס"ס ג!ס"כדסייגו
 מטעס ,כחס וס6 !כיס מסם 6מ6יסימות
 סו6.סייחומ

 עגגע סגר"י כמוקר מס ע"פ 5תי7ונראה
 40מות נדון א'( כלל טוב לקח)בספרו

 דמעסס פ" סמעסס" "סמחיי0ס1ת סוסס6ס
 נעלו סמ0)ח כזעו נעמס ססמח פעל!ס

 מס 0כ5 סי סכו10ת" "מסירומ 16עילסו,
 ססמ0)ח 6)6 עגמו מזעת סוס עוקטסס40מ
  התסלח הסריח סוס 6י)ו 61"כ כופותיו )ומסר
ערו.

 סמייחסומ סוס 06 י)כ16רס 6פ"5ועפי"ז
 סטעם תסו )ן 6יכפח )6 16סמעטס

 יכו) )6 ד)מעסס דמון מעלו 5קנ5 יכתס)6
 כוח )1 6ין לס"ס גדדי חסלון רסוסלע"ס
 )סתחחס יכו) )6 11 0מע0ס כיון ספיח5מסף
 מסירם סוס 6י תס6"כ ענד דסוס כיון6)יו

 0כמני16ת לע"ס כוח )ו ריס כיון 16סכוחומ
 כיון סטרו 5קכ5 יכון )6 ג!ס=כ 6חרעכשיו
 60יגו )6דס !1 כום מסר 06 בס"ס ע3דדסוס
 כיון סטרו 5קנ5 )סיחר 6ססר ספיר 6זענד
 בעכוב. סגזס"כ 6ין וגס )1 יםדכוח

 תסירמ 16 למעמס סתחח0ימ סוס 6יובזכיה
 6ס")סכותת

 ימ~
 סני6רגו נמס

 16מדג6 מקוס 16 מסקנ"ס מינוי סוס 6י)עי)

  )ותר מיתגר יותל 16 מסקנ"ס היגוי סוסי6י
 06 6נ5 6דס 0) סכוחומ כ) 5ו מקרדסקכ"ס
 )ומר ג=כ 6פ0ר 6! 16מיג6 ננסוססוס

 למעמס.סתיימסומ

 דסו6 סררן ככמוס מס )ססניר 6פסרילפי"ז
 סקנ"ס ס) מיגוי סוס ד3!כייססבל

 סוס ס)ימומ דסתס דסנר ד6ע"פ 6פ")ונסיכך
 סמסמ בע"ס ,כ"ס תפ"ס ממעסםסתחמסות
 סק3"ס פוחו סמיגס כיון בס"ס 0)יחחםמטעס
 ע=י מסגי ד6! ספחות מסיית סוס)40מ
 )סם, מיעכנ סג!ס=כ וקין ענדים 60יגס06ריס
 מסגי )6 סס5שומ ד6ע"ס סר"ן מוגןומוס"ס
 סכומות. מסילת בסוס מסגי !כייסלס"ס

 על יפגיי  טוסייפ תסיר )ה0ג 6ססרולפי"ז
 פספפ  בסיגיין  רכשן  ססיסססרסב"ש

 סנרח )ג3י סל"ן סייפ  לפו  רסבלפירס3"ש
 טעתס מ6י סגמ' ע) נלסכ"6 )ועילס3"6
  ביגיפ.( ועי"ס תפסס, 5ס 5ס י4ף ממעוןדר'
 ס6י0 נסרק  )קמן רעפיי יפגיי  פיפיוש"ל

  סייס  יריב"י  גפ רפש  בלוס  פרון %ננקדי
 פפרן ולש  פסוגיין פקסוס  פיטי  רונייסמרין
 ד5סי סר=ן. בפו לסוך לו יפפר  ופיללופ
  יפסיופ  ירפב"ש סרות 5ססניר 6ס0ריסריגו
 סריטנ"6 כמו )מר7 יכו) ד65 )ומררבוכן
  יתרון  יוד פי4"  "לל  סל דמסרון דסנרמסוס
 שפ"ל לש  ופסו"פ  ספחות, ס)  ספוסג3כל

  וק  וסוט  פפופ  ~יפ פ"י  פיבירבוביי
 כמו שון יכז) )6 נ"נ 6נ) נמיגד.חסוון
  פאלוס סו6 דומים סכר ד65 מסוםסר"ן

 שופרני  פסוס רעפסט3"ס
  סלד יפ"פ ש"כ

 6ססל 65 6פ=ס נייי רק סוס נע"כרפסרון
 סוס 6ומזנ6 זסוס דכיון פ4חכמגות

  שון יי"י  סבישר3ה וכסי סמעסססמחחסות
 ס6מל גס ממ"כ מסוס כוח )1 6יןזנמני16ח

  ס0ער. 5קנ5 6ס0ר)6



 הילוליםפרירמו

 וואידמאן העשירייהושע
 ב'שיעור

 רבו קנה עבד שקנה מהבענין

 ומבמיס ר=מ נמח)וקת ע"3 כ=ג דףבגמי
 ע"י נכסף עגמו 06 קונס ענד6ם

 תקיר דל' קמיס4מ גס6 גימל העריגן,עגמו
 )6סס קמן 61ין רנו 3)6 נענד קנין 6יןס3ר
 לכו נ)6 )עני קגין יק סכרי ולגנן 3ע)סנ)6
 ר3 6תר רנס 6מל כעכס, כל6 )6טס קגיןוים
 וקין ר3ו כ)6 5עכד קגין 6ין ע)מ6 דכואי00מ
 עסקיכן 3מ6י וסכך נעכס, כ% )6ססקגין
 סטין מגס ע) ליס וקמר מגס 6חר 5יסדלקני
 קני )יס 6מר כי סנר מקיר ר' 13, ר0ומ)רנך
 165 תגם ע) 4ס 6מר וכי רניט וקני ענדקם
 ע) )יס ד6מל כיון סכרי ורכנן )ים, ק6תרכקוס
 3סירס"י. ועי ע"כ. תגוייס, )יס לסגימגת

 סרני נח* 0סת, ונ דחוי )63ו51ייכיסא(
 וע' )6, 16 מוענן מגמ ע) 6ם ור"מלנגן
 רעענו* וו=) סכמנ סל6כ=ד נסס3ר0נ"6
 )אדון )ו )זכומ רנו כיי ענד דיי תסוסדמינת*
 )ר"מ ס") וסלכן )ו, )מונ % 6נ)6מריגן
 זכסגמגו רכים וקגי ענד קר קגי י6"5דכיון
 עם וכססתנס תמס, )סיון גתנו %%)ע3ד
 כסקר וט וקין 6מר, עס סמגס כ6)1סענד
 נעלמו, סממנה מקנ) עם דממגס דעלגו6תג6ין

 זכי דרכי 6ל6 ע3ד קגי דמעיקר6 סנריורנת
 כסס0גס וסככך סעיד, זכיימ מכם אדון וכיעכר
 דממגס דע)מ6 תגחין כסקר סו") סענדעס
 מג16 סכן וכיון כעגמו, סממגס סמקם)עס
 ככר ענד מיד קרון 4ור מ"מ קמרת ד6יקייס,

 ע"נ. 13, רתוח 1373 יס6 ס65 גוסן מגליקדמו

 )פרע דים  סו6, סרהבי גינףוהביאור
 מס י6מריגן ס6 16פגיסנססי

 כ)) יד )1 6ין לענד 6' רנו, קנס ע3ד0קגס
 וממו"ס ס6דון, כיי ממס סף וידו)שמו,
 עמס סס6לון כמו סו6 סרי קגין עולסכססענד
 656 )קגו0, יד סעיד )ו יט דנ6תמ נ'סקגין,
 קנס סעני סקנס 6חר סמיד למרססססורט
 סעיד קגייגש נ' כ6ן סגעסס כמו )וסףרנו,
 געסס קגין עומס ססו6 וע" סחפן, קגסעלמו
 תקוי וכ,ס ממסן(, קגס סס6דון טסניסקגין
 ס6' כסגי 730 דר"מ וככמש ר"מסווגתם
 יקנס )6 סס6דון מגלי )ותר חייך )66"כ
 ס) סידו גותגו סו6 סף מ סענד 6)6סמסן
 0) כייו ממס סו6 סרי סעכד יד מס)*ס6דון,

 610 סתוי סענד עס )ממגות אפסר "'11%,
 סנ' כסגד סנף ורננן כ6ן, סקגין נע)6יגו

  סחך  ותתילל סטפן קוגרי ג"כ סעגדיג6ממ
 ססקגין רסס %גו ססו6 מגלי, )עסותמסיר
 סעכד. סקגס ע"י יקגס ס6דון מנס יועי)סוס

 "וט)כך שסוגו סר36"ד סכמי 3מסאלא
 עס סמגס כקינו סענד עסכססמגס

 עס דממגס יע)מ6 מגטין כסקר זס וקין*תר,
 סונים סירוסיס 0תי מדיגו עקמו" תמגססמקם)

 מגומע סק"ב( ל"ח )סי' מס36ג"ת3ס06ל1ניס,
 נמתגה, סווכס עס יינר ס)6 ט61 מחסרון0כ)



רמז הפרישבח

 )פי "וגסמסקמי סג") סר6נ"ד דכאי ע)סכמם
 ע"י )6סר כתמגס ווכס רגומן סיכך זוסיטס
 מון מסגי 6י תגלי עמו וסמגס 6מד%ס

 כ6)1 סו=) 6"כ )וכום 6)6 מקנ) ויגודסווכס
 יסנין מלסליו מסמע עכ"), 6חר" עםסמגס
 כקומלו שניס תגרי זכסעוסין סר6נ"דמדנף
 3~מו.)סמקנ)

 דבריו )סי סקסס נ"6 נם"והגרש"ש
 ככסף סיועי) 6וסן סיסיגמש

 נסני נסעני טגמגז כגון כר"ת 6פ" עגתוע"י
 סווכס, עס דיבר ם)6 מחסרון 4כ6 ס16כזדון

 ע"ג סי' )באהע"ז וסחוו"6 כן, )ומר 6פסרו6י

 דורי סכיך ))6 כן )ומר וקסטל ס6י כמגסק"ב(
 מסוע זדנר עגמו( מדעת כמכ 6)6ס36ג"מ
 וסני סמקך) כסגי )סמגומ רריך שיןסו6

 ז)פ"ו סקסס חצור עריס, נ' נפניכקסתגס
 נו סמה ע"מ מועי) )מס דר"6 46נ6)רננן
 סקוגס. נפגי מה )6 ס)36חירומ

 סעכד עס מדינר סחסלון דלין סמוו"6רמר~ב
 ק"יוכס שמר מס 6)6 ס6דון, עסע6

 סמל, )1 6ין ס6דון, יזכס ס)" ע"מסענד"

 ס*מר ומס 5ן, כ)) ווכס 6יגו סעכדמסרי
 גוחן כקילו סכווגס 6מר, עס כמגס"כמו
 11 3ממגס מוכס )המעון וינומר )רבונןמתגס

 כלוס זכריו 6ין ונודבי רבונן, י,כס ס63ע"מ
 סף גמי וסכך )המעון, ו)6 )רבונן גתןמסרי

 כיי תמס סף סעכד קיי מון )ס6דון,גתן
 6ססר. 6י חס סענד, עס ומתגססקרון

 נסר6כ"ד תסגי סגד בע') דכי6רגו ינסךבנ(
 קונס זס6דון 6' 6וטגיס, נסמי )סרסוים
 )1 ס"יס" סדנר דעגס נ' סענד "סקגס"ע"י

 יזכס סס6דון סיכס סי6 מסנים)סעכד
 ממגם )ענד גתן 6מד 06 וגסק"מנסחסגיס,

 ובמ"כ ימסגי, )רכנן 3ו, רסוס )רנו סביןע"מ
 ספגי סקרון ס6ס )6חר, סעכד 6מ ס6דוןמכר
 ע"י קוגס ס%ון ד6ס ססי6, נתמגסיוכס

 ס)6 ססגי, ספלון יקנס 6יך קתס,ססענד
 ינ' כסלד *שריגן 061 כנר, סממגס קנססענד
 סיכם סי6 תע)ט4ן )סענד )ו סיס גוסי3ז6ת
 6מריגן גמי גווג6 ס6י נס 3ו, קכססס%ון
 )סענד )ו ים )תעמס ססרי נו, ווכססס6דון
מטלטלן.

 סגת' ם) נססו"6 וס"י זנוי )63י יםיבזה
 וו") קנין ים סנרי ורננן נד"סדכמנ

 תקנסו 6חלמ וזעת סופי) מתגס )1 גמגו"6ס
 סף6 סל3, 3ו סחכס נקנו גחל )6 זסתומן
 מיחס )6 ל6ס מדכריו מסמע עכ"),דעכד"
 סאון, קוגס 16 נמני*ס וכגון במרתדעמ

 יד )1 יס 06 דממג"פ ניטור, רריךו)כ6ורס
 יס6 מקנס, 6מרמ דעמ נ)6 בסי' טענתו)קגומ
 )קגות יז )ו 6ין ו6ס בערמו, )קנות )61ססר
 נ)נו גמר )6 וס רגומן ס6 מועי) מס)ערמו
 סר3. כופירכס

 כמגז סי' 06 דודאי סדנהס ני16יכנראה
 קגס במענד )ו ס"יס" רמססכ'

 06 סעכד )יד כ6 6יך חיבוק סי' )6 16ס6דון,

 מרפ"י 6)6 6מרמ, דעת ע"י 16 מהיחסע"י
 לרגמו עומס ססעגל טסקמן ס6' כסנרהנר
 6ססר מסיר 61=כ )רכו מקונס סקגין סו6סו6
 מקוס נכ5 כי )מנסס, 6חרמ דעמ כין)חבק
 ס) היעמו נריכין ממסקר ע6 ממניפוסקוגס
 סענד סעוסס ססקגין היגרען 061סמקגס,
 ע"י סו6 סוס וסקמן )ס%וה מוענן)עגמו



 הילוליםפרירמח

 ס) לנעמו 6גו נשכין 61"כ 6מרמ,דעת
 6% )ע3ד רק סיתם )6 דזעתו וכיוןסתקגס,
 חשכן. סרב, סיקגס ספסר 6י)ס6דוה

 נדלך ורננן ר"מ ממ)וקמ תנקרסריטנ"6ג(
 ד)ר"מ סקסו וסריע3"6 ססרס3"66מלמ,

 בו סיזכס 6ס0ר ו6י מגחו, מסגי ד)6דסכר
 )גמלי סממגס ימנט) 6"כ ס6דון נ)6מענד
 ע"מ 6)6 נמן )6 610 מ לרגומן סמגסויחויר
 וכ' סרג, כו הינכס 6ססל ושיך סלכ, יקנסס)6

 )6 מגת ע) ס6י ים% וסטון 11")סליטכ"6
 זקדוקי 3יס נעיגן 6% עונות, )כו4 מג6סחסיכ
 וסככותיו תגשי )הון סדין )ר"מ, הפיקומגנוין
 נין חע0ס, )6 16 עמס כהמון כססו66)6
 16 שמריס סיעפו 16 יעמס )6 16 סו6סעף
 6)6 חעסס 6% עמס משיגו נקר 6נ) יעסו)6

 ס6ין תגם ע) ס6תר וס כגון דממי)6,מעמה
 כגוף סיור 6)6 תגהי היגו כו רסנםשנעריך
 16 סמון כס ינכס ס)6 כס סת0ירסממגס,
 הוי שיגו דמעך סנר מהיר דר' וכו'סלע)
 יכנוף רכו קנס מענד סקנס ומון וס, תנדנע5
 חיגו ס6דון יוכס ם)6 דסייר ומשי מסוני,6חד
 ס*רס 0יוריס נס6 ד6פף סנף וריגןכקוס,
 עכ"). נו, ,וכס סיג סחין דידה ע"מ61סגי

 מספל 06 פרגי ול"מ סרנגן זנחוהיכן
 %) )6, 16 מועי) 06 ס6דון יזכסס)6

 יועי) ))נס תשק וס נמשי פרכו כ) נישר)6
 סכתה תס ומגס יושו), 63 %תםסיולו,

 6עו ס6דון ינכס ס)6 דפייל 1מ6'סחטנ"6
 סכ6 נדינור סכחנ מס ע"ס יומל מחנ6לכקוס,

 דר"6( 46נ6 ורכגן ר"מ מם)וקמ)כסמ63ל
 יזכך, ע3ד )מני ממגס כגוחן זס "וסליסכמכ

 ימס ט)6 סני 1)6 3כ1)ו המגס דססטסהומר
 ע"כ. ר3ו" 3)6 סו6 0יזכס 6"6 גמי סכ6כהו

 ד6מויגן סויטנ"6 0) וו סנינו ע)והנה
 סתוס' מסיטת קסס 3כ6ורס"פסעה"

 ע"3 מס וכן וגיססטו כד"ס ע"6 1' 3דףקעי)
 ססעס 6מליגן ד)6 סכמנו נפרוטס מגיךנד"ס
 "תקויסמ" )0ון וכסלמי כקידוסין6)6

 0*ך ונוס כסקדס, לכ"ע )ס יאסרדסילוסו
 ע"ג י"6 דף ממורס כתם' כדי)סיגןסמססטומ

 למהגן )6 מקיט כללון 6תר 65 6ס6כ)
 סמססעומ, סייך )6 קגיגיס נסתם וכ"מפסעם
 6סף פסעס ד6מריגן סס ססג"י )סיטמולסאו

 סו6 דקידוסין כיון דסנר מסוס )סוגומנסקר
 610 )הון 63יוס גפק"מ 6ין סקדס ס)ענין

 %) מ6ורקמ 6מ סף אומר ד6סףתסממס
 וסייך כסקדס לכ"ע *סר געסימ)מעסם

 סקדס כמו ד6יגס קגימס נ60ר 6נ)סמססעומ,
 סמפסעומ. ס) דין סיס מימימסים

 ונדין נ006 ד6מריגן ססטס נדין )ח)קויש
 לטיס 6גו דסמס סליט3"6 דכמ3פ0טס

 יתססט 06ס מגי 6)6 קגס 630 ססנס)ונול
 0) )סגדס"כ נליכין ונוס סקסם, כ) ע)פענוחו
 סגויס"כ זנח סמססטומ דין מסייןסקדק
 כדיגי 61"כ סקו, סו6 סמאי סרק 6ומריססייגו

 ד)6 ת6י חסן חני כסקוגס נכס"גמתוגות
 חגי ורק גויס=כ, דקיכן כיון פסטס*מריגן
 כ) כססקגס 6*רי סחענ"6 6נ) )ו, ס"ךסחסן
 נ)6 ססטס 6מף)ן ונוס 6דס, קמניסחפן
 ע) סנע)יס יס6 6דס סמני מסיגו ד)6גויתך,
 )חקקו סיס תמסי זכר היגו "3ע)ומ" כיחפן,
 ע) סנע)יס סס מס6יס חנק סרקוגומל



רמס הפרישבח

 וקומר סממן )מקק ס*ך כממסן 36)סחפן,
 ומנן. )60דס, הייך סחפן ס) מניוסרק

 )"6 כסי ס6נג"מ מקסס )ס"ו סלפיאלא
 סג") סחט3"6 מדנף כ"6ס"ק
 ד6ס 0רסנ"6 דכמכ 60 ע) פסט0ד6מריגן
 כסזי6 05 ומפרס )חגי )י סתקיסי 60יס6מר

 )מיגסנ 3עיג6 "ד6י )1)6 ממס )תניויכווגמו
 6ים ם) חסרון ים ככס=ג גסינג6"(,מחרימי
 דנף )סי 60כג"מ הפקסס 6יס, ח3יע6

 ועוי"ס שסטם, אתמגן )6 3מס סג")סמע3"6
 6מרינן דכקגין )קנין, קידוסין נין )מ)קסרתם
 גוסס ד6ין כיון כקייוסין 6כ) ככס"גססע0
 כסיגים ע"כ ו' נדף 0רסנ"6 כמ"מקגף

 פסט0, כמפיגן )6 כוס נמ)ווס,דסמקוס
ועילס.

 6י )מס ר"מ סיעמ 0יטנ סג"רנואלא
 1)6 יקג0 סענד ורק סמס*רטפסר

 6ג1 נריכין עייין 36) ססטס, ו6מריגן60דע
 מועלן דמנ16 6תליגן )מס סופגן סיטם)763
 גופך דנס6 )ומל וספסר סיור, דסיוריסוסיגו

 תכר" דלכגן )6, 16 ססטס ומחנן 06פסיגי
 קוסים קסס 65 )ו)פ"ו ססט0, 6מריגןד)6

 סבן זסלסכ"6 סלסג"6, ע) סג")ס6נג"מ
 )ומר גחך וסנרתס ודו"ק(, סרנגן,שסיטת
 ססיל דסייר, וכיון נע)ומ חני דס*ךדקעריס
מועי5.

 סמדנלי כן, נפלס 610 דוחק קנתובאמת
 דגקט מסמע )קמןסחע3"6

 כ) דוכס ענד, )ח3י מתגת  רוקמו)ססיטומ
 ס)6 וסייר )עכד כסגותן סדין ו610סענד,
 וגר06 נו, )וטת ס6יון גליך סקרון,יקג0

 סכי6רגו 0גדדיס לכ' סריגי ושכגן דר"מ)סרס
 ממס הבדון כגוף סוי 0עכד 06 3סר6כ=ד6ני)
 סקנס סמ0 יין סיס 656 תענד קנס דנ6מת16
 וכמו ס~סוה כמנד ס3ר ול"מ רכו, קגסע3ד
 חסיכי", 6חד "וכגוף נסילום 0ריטנ=6סכמכ
 כסגד וסייגו מסיני, 6חד כגוף ד165 ספליורכנן
 656 )עגמו יד איענד )1 ים דכדכת 0מ')שכ'

 סיור, ס"ך וכוס רכו, קג0 סו6 סקגס 6מרמיי
 656 נס3ע)ומ מסייר סוייגו כוסוסניטר
 )סעו) גריך סי ס0קגין וסיגו, 03קנין,סתסייר
 סגרכן ו0כ6 לגו, יקנס 61מ"כ סו6סיקגס
 מסקגין 6מד )מ)ק רק יועע ס% כסקגיןנסייר
 רכו, טיקג0 יועי) )6 6נ) סו6 סיקגסודייגו
ודו"ק.

 סנר יר=ת סננמ)וקת מסרםסר6"סר(
 רסומ )רכו יס6 ם65 סענד עםדכסמתג0

 ע"מ מנך י60 ז0 סחפן )6דס כקומר נחסנכו
 סותר דסתג6י מסגי ד)6 וודאי סנןם6יגו

 ד63 רקונן וגגי גד מנס עיף דל"מ)סמעסס,
 מגם ע) ד6מר דמון ס3ף ורכנן כוו תגסיתסגי
 ד)תד גר06 מסירוסו הכקורס חג~0,לסגי
 גוף תמס סוס ד0עכד כשנד סנףדכ"ע
 ימסגי, 0רכגן סיעת מוכן )6 עס"ז60יון,
 למזו )6 יהס סיטמס מקכיר גמג6)וסקרנן
 6ף מסגי ומס"ס רטונן ונגי גד דכגיפדרם

 נפרק מויגן )דצ"ג )0מעס0 אותרכססמג6י
 ד)6 סנרי דס6 דרסי 60י דרסי ד)1606תר
 ססילסגו מס )סי ו)כ16ל0 כסו)(, מגפיגריכין

 גוף ממם סוס דענד מודו דכ"ע סנרד0ר6"ק
 06 ד6פי' סיטמס מונן )6 6כמי 16ס6דון
 )0תעסס סותר כמסתגלי 6ס" דננ0גיס3ף
 נחויר 61"כ )קנסו )מעני י 6ין תפ"ס5%
 ממם דסוס סכל ד6ס ועוד סמתגה, סגמןתמי



 הילוליםפרירנ

 ר"ת 50 כטעמו יסרס גריך 5מס 6"כ 6חדגוף
 65 סכי 653ו 60 5סמעסס סומר יססג6ידס3ר
 ס3ר ד63תמ קומר נשכין מסיכך 5ר3ו,גקגימ
 656 5סעכד יד די0 כסת סנרי לכ"עסר6"0
 מונן והפיר ר3ו קנס עני הקנס עסד6עריגן
 ס5 עעתו סר6"0 סגריר ומס"ס  ירוו,סיעמ
 5סמע0ס. סומר דסמג6י מסוסר"ת

 סקס5מ ע5 קסם סר6"ס מדנדיובאמת
 ממ30ס ד65 דכמכ י"א( )בס"יעקב

 קיום דעכם סיכל 656 5מע0ס סחירמגלי
 65 6י5ו ס6ס" סייגו 5סמע0ס סומרסמג6י
 עס גסי יעמס מעגמו סמקג5 656 גזעסמגס
 ריס ומסיק למעסק סומר ג"כ סיס0סמגס
 סיס סעף 06 סכ6 מתורס 3וס,5ס5ס5
 נ65 5ו3ו ומגו סיס 651 3עו סעגסמס~יק

 6מר ותפ"ס ממעכס סימר 65 ודקיסמוקי
 51"ע. סמע0ס, סומל דסמג6יסל6"ס

** * 

.* * 

 מט"ש ידעינן גופא דוה וי"ל שמירה, היא דהמע~ה להא המקור מנין נפלאתי הדבר בגוףהנה
 בתיגם, אל לבוא המשחית יתן ולא בג( יד, )שמהע וכמ"ש לשמירה היה עשם הנ"ל, מצריםמפסח
 וכנ"ל. היא גמורהוילשתא

 בש לא נעוי חת בעי גברי ימיכם ירבו מלמען במיה ע"א ל"ד בקידושין לפמפס עוד יומרואפשר
 ע-ב 4ב דף מנחות רשי ועיין מחושית, סכנה דהר המחקין מן נטירותא הך גם בנה שכלול ת"לחיי,
 בה נוקף במקל דתיאה משום דהסכנה ופירשו ב~ה מיאנו שם הת.ס' אבל המדיקם, מן סכנה,ד-ה
 ודוחק. כך כל מוחשית סכנה הף לא דמויקין הך דלהתוס' ויופשר עיי"ש, אדעתא דלאוראשו

 גם קאי דקרא ע"ב ל-ב דבבת מבנ גברא, בד-ה בקידחשק שם התוס' קרציית "לובמ"ש
 השמירה בה דנכלל שאני דמוווה איש ולפי-ד מקרא, בד"ה שם בשבת בתוס' וכ-ה תורה,לתלמוד
 אבל מוחשית, סכנה דהוי לרשא מאד וא"ש ת-וע על נמי קאי דקרא ואף ת"ת לגבי משא"כממרקיי,
 שם הקשו שפיר לוה ישכם, ירבו למען בכלל אינה וא"כ שחשית, סכנה דאינה במנחות לשיטתםהתוס'

 מקטניותיו, כמה יתורצו ולדרכינו גברי(, בד"ה שם )בקידושין מהרי"ט בת" ועיין ודחק, ובשבתבקידושין
 ודו"ק. עי-ש למוווה גילף לת"ת פטור יש דאם שהקשה מהובפרט

 נמי ונשי ימים בריבה שכרה מתן מדתלה נשים לפטור ס.ד, לא בדיה בקידושין שם רעוץומ"ש
 לחדש נוכל לא גרידא דמיקין סכנתא הך דמשום דם-ל אפשר סכנה, משום פירש וקא עי"ש, חייבעי
 ימיכם. ירבו למען אמרה דהתורה כיון והיינו ימים, בריבם שכרה מתן דתלה כיון פ" ולוה דנשים,חיטא

 קצ"א( סי' יר'ד יציב דבריבשו"ת

 . *. :,,,,,.,לי,.ל,.4,,.ןט ,:; :,,,,ן,,;:.,;,.,) ".;,,,ן , ,: , ,,, ,,;,,;.,),, :, ,)ן ,,; , ,,,.;.;,, ),,; ;: );..,,.),, , ,, ) , ,, ן,; ";,.,,.:,:,ל:,



רנא הפרישבח

 בערגער זאבצבי
 א'שיעור

 הנבהה קניןברין

 )0ס סיס גכסיס ע"6 כ"ו נדףב13תני
 )0ס ס6ין גכקיס וכו'6חריות

 ו3י6ר וכו', נמסיכס 6)6 גקגין 6ין6חריומ
 דמסססוק מסיכס רק כממגיתין נקט )מססר"ן
 רתסיכט  מסיכס 5)6 י)סיגן )6 עמיתןמיד
 לרסוסו ותכיסס קולר  חרסות סמ~י5ססייגו

  ילכ5ורס ע"ס. תתסיכס  ילסיגן ותסירסוסגנסס
  דרדרים פו. 3"3 3תס'  ספריכן רסל6תסס
 ו6ס כ0גנ0ס 6)6 גקגין 6ין 5סגכיססדרכן
 י)סיגן וסגכ00 3קר6 כמיג דנ)סיכ0גומר
 עדיס6 מס" סטג003 )סיום יכל 6יךמיגים

 יקג0 )6 כסגנ00 6ססר י0י ו6סממסיכם,
 כגרון. )סיומ סיין מן )כ6 דיו ו0)6מסיכס

 עו. נ"3 3מס' סרס3"6 ד0ג0 )מקונ"ל
 מקוס נכ) קוגל סגנס0 )מס0קס0

 כח5ירו מגירו 6ויר סרי ממוכל כרסותוטס"
 לע"ס נרסוחו קונס מסיכס סטין וכמוממס,
 ס6מ וחישן לסקוס, ממקזס מוריקוקס)וקח
 מן דעקל וכין מקג0, 6חרמ דעמ י6יכ06כ6
 מס מקנס ס)6 כ"כ חסונ סוירו 6ין0ח5ר,
 ממם הפגירו קונס תסיכ0 ס6ין לע"ס0גכסמו
 נמע' כ6ן וסגת 6חרמ. דעת ו6יכ6לע"ס
 זמורומ, 3ח3י)י גמי 6י 0גמ' ע) כן.קידוסין
 ד"0 מס )כתום' ממרסיס סיס סרסכ"6ס3י6

 וכסכך 0ו6, מסיקן מ6כ) ט0ומורומ גמי(6י
 04 וסח )מערס, קומן ומסי) )מע)0מווין
 סיגו % 0לסנ"6 וסוקסס מחמתו,סגנס0

 ס) חיילו 63תל מעומד מון ממסמגניזיו
 ד*ץר קי") וס6 )וקח, 04 קני חיכימוכר,
 ~חך נ5"ע. תסקר 610, ממס כחרירוחרירו
 דלעמ 33"3 כמו כ6ן מילן )6 תיוע0ס3ר
 ס) חרירו נקיר 6סי' נ0ג3סס מקני6מרמ
מוכר.

 כ3:( )דף )בר) 0גמר6 ע"ס )מו7ונראה
 3מסיכט גקגס כגעגי ע3ד טמו6)6מל

 סג3יסו 6סי ר 6מר סס, )קמן ונגמלנווכו'
 6מר קג16, )6 )1 137 סג3י0ו קג6ו )לכוסו6
 וכו', מסג03ס גד1)0 חוקך מ60 )6 ממעוןל'

 סמסיכס קג=1( סף חו"מ ) נטול ססומסק
 סמסרסיס וסקסו ע"ס, קוגס 6ין וסגנ0סקוגס
 ועיין מקוס, 3כ) קוג0 סג3ס0 ס)6 הטולע5

 03נ3סס רק ס4גי ד)6 סלסלתנגתינוח
 36) סג"), ומורש ח3י4 כעין סכומוססוגנס

 גוסי' 07ג003 דקוגס, עורס כ"ע נידו,נסגניס
 עוולי ומטול כמסיכם, יקנס ס~6,מסיכס
 קנין מיני סמי )גו ים סלי מכוחו. רקכסגנ0ס
 וים מסיכם, סס סיס סג3סס קגין יססגנסס,
 ומורומ חניתי כגון מסיכה טס ס6ין0ג03ס
 וכיומה.סג")

 קוג0 ססג3סס 60 דמסניר שוסע נפג'רענון
 מע)0 יס דנ0ננס0 כיון מקוס,נכ)
 מעטה עוסה דנסג03ס מון ממסיכס,ימיר0
 6ין 3))סיכס מט6"כ עסק ומכר קגין פורןרק



 הילוליםפרירנב

 ים ו3מסיכס 3סנ3סס, כמו כ"כ 3קגיןניכר
 מופך ס3פמסיכס סיגו, סנסגנססמעלס
 ים חייו 3סג3סס 6כ) 3סנ3סט, מס6"כ)רמומו
 ס"ס כססג3יסו וסגי כג"), 6ממ מעלום,סמי
 ויגו 0סגימ מעלס 36) )רסומו, ממוסךכמו
 6י1 כוסו ע=י 36) תילש סקנסס כסעוסס6)6
 סר6סון. 6)6 ססלמ, מעכסכ6ן

 ממרן ויגו רסרסנ=6 60 מסיר 6מיועפ"ז
 מממרן כמו (מורומ מני*נסננסמ

 ימסגי רוכל נלסומ נליננסס נ"נ,נמש
 דעוסס ממס יס6גי מקנס 6מרמ דדעממסוס
 6פי  ומסגי מע5יס6 סג3סס סוי נידים,סננסס
 מכמו ססונ3ס 3טג3סס 36) ממוכל,3רסומ

 מסיכת מעסם עומס ד6יגו כיון זמולומ3מ3י4
 ומסוס מעבשך, סגכסס סוי ל6 סג3ססעם
 חסל נקרר מסגי ד)6 סרס3=6 סקפססכי

 ש"ע. וגס6רממוכר

 סכי דמסוס 3וס )763 גוכ) סל"ן דגרידגש
 6מריומ 5סס סגין דגכסיס סממג"נקט

 סגכסס דשקר סקנסס נקע 6% נמסיכטגקגס
 ))סיכס כן גס וגנוקס כקמו כסמגניססיגו
 עמימך מיד קנס 16 נקרץ מייוק ונסו6*ו,
  וכלל דכא נכ3 ח~סמ *י מיד סגקגסי3ל
 קנין סיקו  6ין מכסי  יגנסס %למרס,
 מינס וטג3סס סר"ן כמכ וע"ז נקרץממסורס
6מר3ו.

4. . 
 המהרש"א והקושה לה, ידע הוה לא דמעיקרא מכלל את, מראה יפת אשה כי ידעתי נאהנה

 לא האץ- נא( הנה ד"ה ל בפר' דכלה באגרא שד וראה לפומיה, עפרא ד-ה אגדות בחידושי טו.וביב
 עד אשה לקדש לאדם לו אסר א( )מא, בקידושין אמרינן והלא משלם בשרה אברהם מסתכלהיה

 שנים, שבעה או ערשה כבר ט4א הנונא כד ובאמת ע4ו, ותתגנה ממנה דבר בה יראה שמאוהיראנה
 קושית 4 קשה היה בה, הכיר לא עתה שעד ידעתי נא הנה בפסוק הנ"ל זל פר' הרעץ אוכשלמדנו
 הטעם דהנה י, קיציתי על המלמד לפני אן ותירצתי שיראנה, עד אשה לקדש אסור דהלאהמהרש-א
 א"כ באשתו פעם בשום טסתכל שאינו מי אמנם עו14, הנתגנה מגונה דבר בה יראה שמא הו(!האיסור
 ריגוזי רבות שנים וכעבור היישום מנה המלמד מאד שנהנה ובורם הררדושין, לפמ לראותה צריךארנו

 טעם- ה-ברוך ובעלש(קה"ק
 "מרגניתא בספרו ץע-א(

 דה"ב-
 על זה תירק ינשב נא( הנה ד"ה י )בפר

 ברית כורת אשר האחא דהיינו לעיני, כרתי ברית הפסוק שם מפרש ובזה הנ-ל, המהרש"אקושית
 להתבונן צריך אינו הרי בתולה על אתבונן טה א"כ חייו, ימי גל פעם כשום באשתו יביט לבללעיניו
 יעקב השבות בעל הגאון ~קה-ק את הקדיש שכבר ראיתי ואח'כ הקידושין, בשעת אפילו בתוויהעל
 קהויית את כסות ליישב לפוטוה( עפרא בד"ה שם בב"ב יעקב השן נעל יעקב" "עיון בחיסורוז"ל

 עיי"ש. הנ-להמהרש-א
 תשל"ח( מומצען הגרא"פ חדב"נ של ברכות בשבע תורה)דברי

4. . 



רנג הפרישבח

 ווייסבערג מרדכיברוך
 ב'שיעור

 אגב הקנין חצר קניןבענין

 )סם ספין גכסיס ע"6 כ"1 יף קידיסיןבמכי'
 ד6מר מזקית סנור מגסן וכו'6חליומ

 ערי עם וגו' מתגומ הכיסס )סס המןקר6
 ניסודס.מנורות

 תדין דסתס )סימל 41כ6 1ז"), סליטנ"6,וב'
 סמסממרמ, מ5ר ססימס 3סס, זכומגל
 כקרקע סוכו מסיע עריס דעסד)יסג6
 מסכמת 6% כסג קזיתס כ)6 כ6חמותט)ע4ן

 וכססעהם עכ"), מגר, מדין 1)6 נ6נכ 6)6)0
 כחגר 6)6 תסגי )6 חור יקנין סריטכ"6כווגמ
 בינו סחנר 6ת סקוגס כסעס 36) מכנר, )וסיס
 עמס, מטקטקן "םנל" קנין ע"י )קגולעיכו)
 וזס 6חמ, ככמ דקנו תסמע "עס" דכתיכוכיון
 6ננ. קגין ע"י %6 מועלויגו

 תוע% סיגו ח5ר דקנין ים ניסעובאמה
 גח)קו סחרר סקוגסנסעם

 כמב שק"ו קג"מ סי' נחו"מ ו0ס"ךס6מרולס,
 6חלתש ס6ל %) טק"ג ל"ג 3סף וכןכן,

 סס"ס סוניומ מכמס ר6" ה:כי16 עריו,מו)קין
 סםנר, 6מ סקוגס כסעס 6פף מזעי) מנריקגין
 סס. 3ק15ס"חועף

 סס"ן, ינץ ע) נפקפק סיס כמגוהפנ"י
 סחענ"6 קוס"מ סדרך61"כ

 קגין תדין 6% קנו מגר מדין דדי)מ6תיוכתי
 הימס סממג0 ועיקר דכיון ססג"י וכמג6ג3,

 יעוץ, 0מט)ט)ין נססס1ק מקדש )מסמעריס
 )סקייס סנריך 6גכ קגין ע"י )סס דסקגסע"כ
 כמנ ועת )קרקש קודם סמט)ט5יסגשריו
 ע"כ. קדרים, ד"עס"דמיתור6

 כעינן )סו 6יכעי6 6ימ6 )קמן נגת'יהנה
 וכי וו"5, סריעכ"6 וכמס )6, 16ג3ורין

 נעיגן ד)6 מממגימין 4ס ומיפסועמיתר
 )יקני 6נכ, מדין )י 5תס נכולין ד6יטכוסן,
 דממגימין )ימ6 דמע 4מ6 וס6 חנר,מדין

 מסתתרמ כס6יגס ד)ת6 סתסתמלמ,מבני
 וכמי עכ"). 6גכ, מדין וקני חגל מדין קניד)6
 כעינן ז6פ" כסג"י, נס ת" 0ריעכ"6 0)זו

 6י 6גנ, ובגין סנר קגין נין גסק"מ יסנ13ליס
 )יעם. מסממלמ סמגל סיס36עי

 ינס)מ6 מ6ד, מוקסם סחט3"6 סינףאלא
 ממיקס כמנ"ך, ס=) ד)6 )סיעתוססג"י

 )קגין מגל קלן טן יסשק"מ נתון יפסל15
 33ת וסמט)ט*ן מקרקע )1 סקנס 06 6,610גנ
 3כי מזע% מנר כקנין יגס ס") ד0)66ממ,
 סכמכ סריט3"6 6כ) כסס=ך( )י)6 גווג6ס6י
 )6 )מס 6חמ, כנת קתס סיגו חגל יקגין5עי)

 ססדס )ו כססקגס 6הף דממני כ6ןמי
 )קגומ בפסל 6י ממיץ 6חמ, ננסוסמט)ט4ן

 סוסל ממס נסו"מ סקסס זו וקוציך מגו,מדין
 קי"ז. סי'6ו"מ



 הילוליםפרירנר

 0גמ' פוסט ע"6 כ"ג 3דף ד)קמן קססועוד

 )וקגיס 6מר גמליך) דרכן ננוריןהלעיגן
 סחטנ"6 סקסם סם וגס )1", מוסכר"ומקוננו
 דעמ6 סוס 6ג3 דמדין )ן ומגף תימך יכיוו"ג
 זמ5ר 4ת6 60 מקומו, 6מ מסכל מנרמדין

 )6 11 ומגל העיגן, סקוגס )דעמסמסממלם
 וכו' יסוסע %ר' עקי63 )ל' מסממרמסימם
 סג"ג קוסי6 קסס כ6ן דבריו ע) גסעכ").
 מועי5 סיגו חכר דקגין כ0פ"ך דס3רי)ד3ריו
 ל3ן סקנס סכ6 וס6 מכבר )ו פיס כחגר6)6

  חייגו נימי, מסיס עם סמעסל 6תגמ)י6)
 3קוסיקמו, מס" מסו 61"כ חנר, מדיןפועי)
 סס"ך, )סי כן חי' ס63מח )קמן 3סג"יועחן
 ה"מ סגמ' סונים מכת דיריו 6מ מומס6נ)

 מדין גס 63ממ מסגי דר"ג ד3מעס0דמסמע
 עיי"ס.חגר,

 )על סויענ"6 3ד3ף 6חי פי 15מילנראה

 י651 עסי", תילי( הני מנאהגמ'
 6)6 סס"ך, כמיטת ס") )6 סריט3"6ס63מת
 5עע, ססירסגו מננס 6חר 610 3דנריוסססירוס
 מוע% י6יגו מודו כו"ע 6ג3 יקניןוכווגמו
 גס מועי) סנר, קנין מס6"כ 6ממ, 33מ"6)6"
 כמגר גס דמועי) ו6יס"ג סקו סו6 סכך3חנר
 "עס" נקרץ יכמינ כיון 61"כ ערפיו,סקווש
 מוע% סריגו קנין ע"י סימס דסקגיןמסמע
 6גג קנין ומחגו נימד, סף "עם" ע"י6)6

 "עם" ע=י ס)6 גס מועי) ח5ר קגיןמסד"כ
 סויטנ"6 וס"ס סגו, סו6 קכ3ר נחגרסייגו

 כ)6 כ6חמ ומטלטלין כקרקע ס,כו"מסמע
 ו)6 63גכ 6)6 )ס מסכמם 6% כגגקדימס
 נחך סי דסקמן דמסמע כ11גמ1 מנר",מדין
 ר3קגין 6ג3 נקנין רק חסו =עס" ע"יומיום
 6יס=ג 36) "עס", בר ס)6 גס גוועי)חסל

 מחגר, 6ת סקוגס 3סעס גס מועי) מנרדקגין
 סריטנ"6 מי )6 )מס סקוסיומ כ)ומיוקר
 ד63ממ סס"ך, )סי ספג"י שתי כמו)קמן

 0ס"ך. כסיטם ס"5 )6סליענ=6

 סליטנ"6, ונלי סמילמ )מר7 ים 6מלובררך
 ס6חרוגיס גדודי מפרפיו מסע"ס

 סס"ך יהלי כסכגמ חכמים וסעטרמסחמ"ק
 סס"ן כווגמ 06 השיטות(, בבירורי)הובא

 6פי' כ)) קוג0 סיגו מ5ל עכסיו סקוגסז3כ0"ג
 ע) מחית קגין )עסות ונליך 0מנל, סקגס)6חל

 6מת, נכמ קונס דירגו דכווגמו 16סמע)ט4ן,
 קוגס סחנה סקגס ד6מרי 0ו6 מתש6נ)

 הירו. מממס ממעךסמט)ט)יס

 מכיו י"ר ס" ס"מ 3ס1"ת מנמיםהעמרת
 ז6ס 146 מוסר מחמס מרןממ"כ

 מחגר(, עכסיו סקוגס )63וסן מזלו סיקגסר51ס
 דקוג0 )ומל 6ססר ו6י 6מר, קגין סיעססגריך
 סכן קוגס ספגי ונרגע הלרסון נרגעחנר

 3דנמו. עח"ס מרס, קגין כ65ממ6%

 וחיי ח"ג כמ3 פ"י בסי' נעגמווהעמ"ח
 ס)6 6מיג6 מס"כ מחי)ס3קסמ

 ס6עמ 36) וכו' סס"ן נכווגת כוס יפסיק
 חנר קני לחזירו ס60ומר סס"ן סמתס)6מימו

 סקוג0 0םנר, ס3תוך מס נס )ך נותן וקניוס
 ס3מוכס, מס קוגס סחנר וע"י סחנר,תחמס
עכ").

 ד3ף יעץ 0עט=ם 3ע) עס ס6ממואם
 ע) קוקיתו דע) כסוגן,סחט3"6

 ססקסס )6, 16 ני3והן בעינן 6י סגמ'6י3ע"מ
 מדין יקנס 6ג3 קגין )י )מס ניכולין ועיגןד6י



רנה הפרישבח

 כיון עועיך שיגו מנר דקגין קמרן 5ססר 6ימנר,
 עכוזיו, )1 סניר6 דס53 סחנל, עכסיויקוגס
 יקנס קבס עדיין 6ממ, ככמ קני ד63י*יס"ג
 6גכ, קגין ס) מדם קנין )ן ובמס זס, 6מרכוס
 )ומסוס גווג* סטי נכי עועיך סנר קנין גסס)6
 וקנין רגע נ6ומס קונס 6ננ דקגין רגשס6י
 קניו סמקנו מיסמור )6 ס)*מריו, כרגעמגר
 6מר, מ" )מרן סריטכ"6 סטרך ולכךמדס(,

 כ=ז נזף לקמן ססוקסס מס מסיר עמסוכן
 ממלן 1)6 סכל, מדין גמ364 רכן סקנסדל3מ6
 עכסיו כסקוגס ככס"ג מועי) חיגו מ5לדקגין
 5מר כוס 6כ3 ננ"6 קלס דולגו ל6יס"נסמ5ר,
 3סס וימן מסססיק 6כ) 3סועי3, נחך סיוס

 מדייק ססיר מגורומ עף עם ממגומהכיסס
 קוגס יכחנל חגר מקנין 1)6 6גנ מקמןדפתרי
 פס"ד. סכ3 ומיוסכ ס63סריו,כרגע

4. . 
 =.ל:לן:ךי;:י,יא י::ן:ן:ןן:י,ל,,ל,יןןי.,י,:',.י, י,ל: -ןי,'ל,ל,.,,;,:ן,(',:.,;:
 לבניו פטירתו לאחר עוברים העלם, בוה בעיו להצדיק שהיו משכינה והשראת המדריגותכל
 להגיע יכלים אינם הצדיק של התלמידים וכן דהבנים סופר בחתם איתא וכן בקודש, דרכוממשיכי
 רמות, במדריטת מאוד ומתעקם עולים או הסתלקותו לאחר ורק חק שהצדקן ~מן כל הראמהלחלימות

 משה בחיי רק 1ה1 ע"אג ע"ד בתרא )בבא לבנה כפני יהושע ופני חמה כפני כנטה פני בגנך שאמרו11ה
 ה(, א, )קהלת ההשמש ובא השמש תרח 11'ש חמה, כפני יהושע פני גם פטירתו לאחר אבל ע"הרבינו

 לח יומא )ראה השמש וזרח חמה כפני גם מקום המטלא גם הצדיק, הסתלקות השמש ביאתדלאחר
 ע"ב(. ע"ב ק,דושוןע"ב

 לב הייטב 1קה-ק אצל בסיגעט כששהה חתונתו שלאחר בשנים אשר א"ע אאמו'ר מב"קהגמעתי
 עשרה לשתים נקבע היערה והשעה ארוכה, תקופה לטשך ויום יום בכל בצוותא שיעור להם היהוי-ע,

 אולם שעה, חצי של באיחור הופ" לבוא ~חע אאמ,"ר כ"ק מאחר היה פעמים הרבה ס"ת ובכלבצהרים,
 הייטב מוקה"ק גדול ומורא פחד בלבי נכנס ץ-ע, אאטרר כיק אמר תחם, הדברי מרן הסתלקותלאחר
 שתים אחר אחד דקה קדוחו לחדר להכנס מעיו הייתי לא דעלמא הון כל לי נתנו אם שאפילו עדלב

 עברו חיים הדברי למק שהיה וההנהגה המדריעת כל כאילו שהרגשתי וי-ע אאמחר כ"ק וסחםעשרה,
 ד"ע. לב, התסבאל

 תשליח( ויגש פר')חורטי'י

לס"
 ל~

 סעףש



 הילוליםפרירנו

 זידבערמאן שדמהדוד
 ב'שיעור

 אחר ע"י חליפיןבענין

 נעיץ )ד)6 מ"פ ע=נ כ"ז יף קו1סיןבממ'
 6מר יסורס דמ"ר 6גכ( נקנין5ינורין

 )ו למלו וכו' כירוס)יס 6חד 63דס מעלסרכ

 ע0ס מס קרקע, ע"ג היקנס עי מקנס )י6י1
 61תר 4רום4ס, מתוך רוגע צית ולקחסלך
 ו6י וכו', חנים מ6ס ועמו )סלוגי עפח ע)טסת
 חזי, )מ6י טפח ע) עפח נ3ורין נעיגןהתרת
 ד6י תסמ3ר6 מ"ג )דם; עסקיגן גמייסכ6
 גיקגיגסו תת0 חנימ ומקס נ6ן מ6סס"ד
 גיקניגסו )ומי, מ6י 61)6 נמ*פין,גיס*ס
  ס"ג תמגג )מקנ) דימית 6)6 כמפיכס,גיס*ס
 6גנ גיס4ס וגי,כיגסו ממנם, )מקנ)הלמיס
 )ס, 61כי) סמיע סנר דעחיס סמכך )66מר,
 רס"י תם" גרפס וכן סופגינו סגירתך סי6כן

נסוגיין.

 06 דכין תסמנר6 סמ"ג מקהם 63 זסרלפי

 65ן כמפס 6חרי 06 ונין צדתידיירי
 16 כמסיכתי רס4ס ד2יקר2סו קסםממט

 )מקנ) ד)ימיס )ונור נריכין וע"ננמ4פין,
 וצין )ימי כין מימוקיס מסיר 61"כממגם,
 וגיזכיגסו סקסם 0סגמ' 6)6 ממס 65ןנמ6ס
 ע) 6)6 סגמ' סקסם )6 וזס 6מר, 6גכגיס)יס
 )6 6חר ע"י סיעסס חמסין ע) 6נ)סמסיכס
 ולמיס גנוי סכ6 מד"ס ולח"י סגמ',סקטס
 וו"), וכמב זו, מקוסי6  וותר ממגס)מק3)
 לימן קונס ס) נסג6מו טחסן סם ס" )6וסחר
 ע"כ. כסכינו,היו

 ע=מ קוי סודר דס6 סיסנ"6והקשה
 וקין נגיליס, כי6ית6 סו6)סקגומ

 ד)6 סר36"ד נסס וסניך )מקגס, קטיססודר

 סקתס, נסכי) סידרו )ימן סיטריח מי סססי
 6יכ6 י3תסיכס סרסכ"6 סקסס ע"ז גס6ג)

 ס3ר דר0"י )מרן הס ועי"ש, ימילס,טירחנו
 מפיס ד6י ח)יסין דקגין דסכריכסר6סוגיס
 ימפה סמ6 ס6מר חוסם סי וממו"סמימפיס,
 4מן מסנין סיו )6 בכך סיירו, 6מ וסנומן

סודרם.

 מ6י "6)6 6חרמ נירס6 )סס ים סמוס'אבל
 ד)ימיס כתסיכס ניטווס גקגיגסו)דמי

 )6 6מר 6גכ גיס4ס תקנינסו מתגס)מק3)
 גילם6 ונסי ו6פ)", המיט סנר דעתםקמכם
 3מ6ס איירי ד6י מדוס קייס, מסמנל6 סמי"זו
 ק=) 1)6 6חר, ע"י )1 )סקגומ יכל ננתס65ן

 לח"י. 0)סנרחו

 כמו דגרסיגן כמגו המעש רניגו נססאבל
 6פסר 6י )מס סם3ר6 36)ש"י,

 6תל נג'וסן כמג 6חר, ש"י נח)יסין)סקגומ
 סייר קנין מועי) דלין וכמג רס=י סכמנ))תס
 סי' )6 ומ0ו"ס סקתס, כסני 6)6 6חרע"י
 סי )6 ססקוגס כיון 6חר ע"י )1 )סקנומיכו)
 מסוניומ ע4ו מסקסו 3מו0' וע" כפגינו,כ6ן

 כן. מסמע ד)6 נס"סעלוכומ



רנו הפרישבח

 קסם ד)כ6ורס 5סקסומ מוסיף יסו0עוהפני
 מ60ר 0נ6 מ6י ממענם, כדיגוסכרם

 דוכין ומ' מדין סקוגס כסגי ס65 דמסגיקגייגיס
 מיכרי דסו6 דכיון וכמב כסניו, ט)6)6יס
 מסגי ד)6 סי' מייוונו, 656 בו )ך 61יןקכ)ס,
 ונמן גערו 6יס וסלף 0כמנ כתו עגמו ע"י6)6

 נ"ע 0עז"1 6)6 )6, 6מר ע"י 6כ))רעמו,
 תועי). 6מר ע"י )מס)ס"ו

 מיתן מועי5 כסף כקנין זדוק6 סמקגסוכתב
 וכתו כגעמ עני תדין עגורו כסף6מל

 מסגי )6 כמעסין 6נ) ו', נזף 5עי) לנ606תר
 5ססניר וגל6ס סקתס, עגור כניו נומןכס6חל
 %ן י0 ענורו, ס)יסין עומס זכ0ס6מרדבליו
 נ' מסילו, עגול קנין דעו0ס 6' מסרתומ,סממי

 סי6, 0)ו 6)6 סקוגס 50 מס15 וס סמפןילין
 ס% )6דס זומן 15מר ים ס6' מפרוןוע)

 מפ15 חיגו וס יממן סכ' חסרון ע5 6נ)נסגיו,
 0)6 63דס ומן מוע') )6 ע"ו סקוגס,ס5

 סכ6, סין )6 כגעגי ענד 0) סדין ונסנסגיו,
 כסף מוענן ס% )מס למספין כסף כיןוסמעוק

 0) כ)יו תועי) 6יגו כמ)יפין מ60"כ 6מר,0)

 מקנן 0סמקגס מ5ז סו6 כסף קגין כי6חר
 )ים 6יכסימ ומס )1, )סקגומ נדעמו גומלכסף

 0קינ5 מעיקר מ סכסף, קינ) ממי)סמקגס
 וס פססן סקסן יפת נמ*פין עס6"כסנסף,
 6=כ כוס, וס וגממ)ף וס, מפן "ממם"גכגק

 מקופין, קגין )ע0ומ וגובס סכרי נומןכ60מר
 וגכגק וס, כגי מממ גכגסין דסמט)ט)ין6מריגן
 ע"י מועיד 1)6 כ6ן, עי סי' וס ססכ)י)סל0ומ
 וסכן.6מר,

 נסני )מס ש"כ סמנ6ר נסמקגסועי"ש
 וט' ע=י זסו6 וכמג מועלן,סקוגס

 וסמקנס מתקנס, ע"י יסקוגס ססתרהתנכס
 גמ)יסי סקוגס( )תרסומ )עגמו למ"כגוט)ו
 ועיי=0. )1. )סקגומ 0ר1גססד3ר

.* * 

 והממזר לגמרי הפגם נמחה ע"ב פ"ו כביומא כוכיכם נעשות זדונות מאהבה דבתשובה י-לאולי
 סק-ו(. שם ובס"( קצ"ה סף יו"ד ב"ח ועיין אירא בן כמו להיות ג"כנטהר

 יוסי ר' דברי לבא לעתיד טהורים ונתינ' ממ,רי ע-ב, ע"ב דף בקידושין לביתא מה ב,ה לומר1"ט
 שם וברשב-א ברטב-ן אך ע-א, כ"ט בכתובות רשא לשיטת נתיני וכמו דרבנן אממ,ר קאי ובפשטותוכו',

 מצות וכי הקושיא ב~ה ותירצו המשיח, לביאת קודם שהיו ממורים לטהר תהיה שעה דהוראתמבואר
 וגו' בנים על אבות לב והשיב אליהו שיבא דכיון "ל ולדרכנו עיירת, לבא לעתיד יתבטל ממד יבאלא

 להרמב"ן ג"כ מיושב ובה ודרק, הממורים יטהרו וממילא מאהבה בתשעה כולם ישובו כ-ד(, ג')מלאכי
 שנפק"מ אלא עיי-עג יוסי כר שפסק להא למשיחא דהלכתא מהך ע"ב נ"א בסנהדרין התוס'קושיית
 ודחק. ממ,רות חשש או סירא בן בטן או היתר ביאת דהוההיבא

 ק"ל( שי' יו"ד יציב דברי)שו"ת

 אצן של4.4



 הילוליםפרירנת
- - -

 ?עווינגערדוד
 ב'שיעור

 עמו לוקח שאין אע"פ למוכר שמר כותביןבהין

  תוכל קדם 06 ש'6 כ=ו יף קיי~סיןמהני'
 ססניגו כ16מס ססער יה ליולהל

 מון עמו )וקח ספין לע"פ )מוכר סטרכומ3יס
 מקוס 3כ) סטר נקנס נקרקע עמוססחויק
 ע"כ.ססו6,

 )פ)וגי מבולס "מזי כומ3ין, 3ד"ס יס"ייפי'
 דקני כיון סו6 מוקדם מטל 6מריגןע6
 י"ג דף )ב"מ ד6מל נהיי 6"ג תס0מ6,תיגיס
 רפ"י יכיתמ עכ"ג )ו" ,כין 3מ1ממין עדיוע"א(

 קגוגי6 מסוס ספו) מוקדס דסטר)סקסומ
 סכחינס, ומן 6מר מעומ עוס ס6סדמ)וס
 *עלוף סמ*0 יוכ) 65 סמכירס, ומןוקודם
 דרוס כית היערוף, יכו) סי דמדיג6 וו,מהדס
 מסטר 6מ יהי6 ס)וקח מ סמכירס, ותןקרס
 סרס 5קחמי סכור ויינתר מוקדס, ותן 3ווכמב
 ר6ין ד6יס"ג סי' וע"ז ממך, ס)ווס קולס11

 כן 06 6)6 )ממוכר סטר 5כמוכ רס6יססעדיס
 סיס 6מ סווכיס וסייגו טויל(, )3קגין חייוקנו
 נסגיו( ס)6 65דס ומן )תיין ההרוקחזו

 מסיס 6מ קנס סכול 610 6תמ 61"כמעכסיו,
 ססגי ורמי )ס)קוחומ, קגוגי6 וייכף וו,תסעס
 )1, יכין כממימיו עייו דס3ר דגלנייכווגמו
 מסעם סכי דנ165 מידו, )קגומ גליך 6ין63ממ
 )ס)וקמ. )קגס כ3רסחמימס

 רס"' 0) סר6סון מיר1ג1 ע5 סקסםיהרמב"ן
 )יוסל גריך ס" רס"י 36)וז"ג

 6פ" 0מפלסיס ז)דנרי שינהו מסרינפירוסו
 תחוירו מורס סקס ועין נסוק 0קג6ס סטרת65
 מס כן 06 )גמל; קגס קנין סמסעמהעסיס
 עקגומ )סקגומס תקרקע )מחזיק )ו גריךסיס
 ססו6 מ"ת וסטר סזס קגס וס)6 ססטר*גנם
 115 5סהי6ס ו") סו6 גריך מב) קנין,נסעם
 לחמומיו עדיו ד6מל כ36יי 1)סעמיזסמס)כס
 6מצמ וכ) אדיס סטר6 ד4מטוס ולעי )1ומן
 5הך הסיכך קני, )6 אדיס סטרך מעיד)6

 עכ"ד. )קנוחו, נקרקעשאחזיק

 06 )כמור מומר סין  דמן 67יס"ג הפיוסו,פ"
 536 )כו"ע, מידו כסקגו המוכרססטל
 כיון סת6 ר3 ד6מר כן )ומר 6פסר 6י3קוגימיגו
 מקוס נכ5 שטר גקגס לקרקע עמושסמויק
 סטר כמב ד6ס 06 גרימן 6ין מידו ולקנוססו6,
 536 )ס)1קח, וססדס ססטר גקגס מיד מידו,וקנו

 עדיו ס) דס7ין מסיר עוקם רס"י ס) ססגימ"
 4יו ססער כססמע יוקש וסו )1, וכיןכממומיו

 מוקס. )עסומ גריך ולפיכך ס15קח,ס)

 61י וו"ג 6חלמ קו0י6 סקססוהרימב"א
 וס6 קגין, 3ס סיס פסטלמיירי

 מגיסן )ממרע וכס כמסף טויס סטרם מטיכי
 )מסרע מעמם 61יג)6י נקרקע, מידוסקגו
 ד5וקח קרקעי נסיונן תגניס 4ס ד6קגידסטר6
 נתקנס, 50 קלקע ע5 6)6 6ג3 דין ושיןסו6,
 6חר. 63ופן סמי 3ד3ריו ועייןעכ"5,



רנה הפרישבח

 סחט3"6 סקסס ל6 )מס )כמנירונראה
 ככה נריכין המס סרמ3"ן,קוסים

 סיס נפטר סר6סוגיס מח)וקמ ע"ס 6גנ,)קנין
 16 מידו סקגו 3סעס מיז קתס 06 קגין,בו

 קתס סלוקם 0) לידו מסטר מגיע כסכורדוקק
 דקתם סתר וסהטנ"6 סקסן, מסעם)תסרע
 נתפרע סיער 4דו כססגיע מקרקע 6מסו6
 )סטיק גריכין )מס סקסס )6 אכן קגין,03עמ
 סקסס )רק ססטר 6מ *גבס )קנוס כדינקרקע
 6מ קנס 174 סיער 0סגיע נרגעד6עס=כ
 מילמל ו6יג)6י ססמזיק, קוזס )מפרעמסיס
 6כ) 0)ו(, נקרקע מזקס דעסס)ממרע
 נו סיס דנסטר סר6סוגיס כסף סתרסרמכ=ן
 גריך )תם סקסס )סיכך מיד, ס)וקמ קגסקג'ן,
 )יחזיק.ס)וקח

 סג"ג סקו0יומ נ' 0סק0ס נר0נ"6ועזכן
 סקסס )6 )מס סלמנ=ן ע) 5"עועדיין

 סיקגס 6ג1 נליסן ד6סי' סחט3"6,קו0ימ
 ססוקסס וכמו מועי) סיגו 6גג, קגין ע=יססעל

 נקע, ממרמי ימד6 קמר מקוס וסףסריט3"6,
 דנ6ממ ימכן, )6 זס 36) מקסם, מיגיםועדיס6
 כרפ"י ס3' סף ע) גס ק0ס סריענ"6קוסימ
 ד6יס"ג )1, זכין כחמומיו עדיו כפכיידסנר
  לשו ססער סמע 06 רק סו6 פכיי ס)ימיין
 סדרר סוכרר )ידו כססגיע 36) )מטרע,קונס

 מסטה 6מ שמממו מסעם סלו סיתס0סקרקע
 6% מסגי 1)6 סחזיק, 3ס)ו כקרקעוכססמויק
 ג6מר ו6ם מסטר, 6מ 6גנס )קגוממידי

 )6)6 קסם, סהענ"6 סקוסית מודםססרמ3"ן
  פעמי(,  פיויס  רפריפי מסוס כן סוקססס)6

 )מעתיד דגחכין 0כחנ  טס  כלוש פילי
 )ו, וכין גחמומיו עייו דעכר כפנייסונימיגו

 )דוכמ6, קוס*ן וסדרך קסס, ע"ז גסדס)6
 כן. סקסס )6 כ*ממ)מס

 ס) קוסיימס ע) רס"י ימרן ברק קססיעיר
 ס) נמילוגו )ועי וסריעכ"6,סרמנ"ן

 6חל נדרך ססוגי6 6ת עתוקיססריטנ=6
 5עו ררס"י ר5יס"ג  צופר מקוס וס")גמלי(,
 ע) מוסג  רק  כסוגין יפי' %פ יודפפרפ

 )מוכר סטר כלמכין מעמיקס, ססגת'סנו*מ6
 63יוס מפרס ורס"י עמו, )וקח ספיןוע"ס
 6י כסוגייתיגו 6יס"ג 6כ) כן, ימכן16סמס
 כעי )6 ד6"כ מידו, נסקנו )מעמיד6ססר
 לצומק. גר6ס וס 36) סרמ3"ן, וכס"סמוקס,

 סמי סקסס דסרסכ"6 קסס, סר0נ"6 ע)ובב!
 סרמנ"ן 0) קיסימו סג=גסקוסיומ

 וטריפ סק64 ובמר סריטנ"6, ס)וקוסימו
 )ס ימסיק ת6ן "י6יכ6 ח"ג מסיק,ברוכס
 עדיו דסנר כהיי )ס ומוקי מסלכמ6לנר

 וג) אדיס, 0ער6 דרמטי ונעי )1 זמןנממומיו
 וסוכך קט, )6 )ידים סטרך מטי ד)6סיכן
 6גכ ססער )קגומ כדי 03דס )סחויקגריך
 עכ").סרס"

 ו0=י(, )16 סותנ"ן ות"ס טתמולכאורה
 סקסס 0)6 סלמנ"ן נס)מ66נ)

 ממלן סריט3"6(, קומית )6% קוסימו6)6
 6כ) כ36ח ספוגיה 6ת געשית 06שסיר

 )6 ע"ז סריטכ"6, קופית גס ססקסססרסכ"6

 כפני ססיני6 6ת גוקיס 6ם דפסי כקוס,מ"
 בחרי ס)6 תעורס סחזקס מסני דמסקסס
 )ממרע סדכר סונרר 4יו ססטרשיגיע
 וסמוקם סקו, מקרקע סימס חמימססמסעמ
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 )קנחת רפטו 61י 0)ו, בקרקע עמססעף
 כוס.6נ3ס

 ד6פ" 0כתנ סמקגס, ע"ס )מיןונראה
 06 )ו, וכין כחמומיו עדיו דסכר)סכיי

 דיכ) אתרגן 65 ומן מסך )6מר מסער )1תפר
 ממוכר ס6כ5 ספיר1מ כ) ממגו )ס1ני6ס)וקמ
 קגף סיסי כמתגס דמוי מסום עכסיו,עד

 6מ נמסור פירנס זמן עד סירות קנין)סתוכר
 קנס וקינך מסטר מסירם ומ0עממסטל,
 י6ס )ומל ים יעס"ו מסילות, גסס)וקס
 קוסימ ק0ס 65 כזוכיי סוניימיגומעמידין
 ו6י כס13, סחויק סוקס דכסעסססריטכ"6,
 סחוקס 6כ) ס0ער, 6מ הכס 5קגות6ססל
 ספילומ, נס ס5ו יסע וקיקך סמככןמזעי)
 )קנין 656 מסגי )6 )1 ומן נממומיודעדיו
 כגון פירום, קגין 356 6ננ קגין ומנינוסגוף,

 6גכ, קגין תועי) כס6)ם וטסיכסכירומ,
 סמקגס.עכמ"ד

 סיס 3סעל ד6מליגן נס6 דגם )ומר יסרעפ"ז
 קונס ד6ץ סר06וגיס )סי קגין,כ1

 )מפרע, קונס סיטר מקירם 3עעמ 6)6מיד,
 רק 16 ספירומ נס למפרע קונס 06 )דוןיס
 מוכר. 50 מס ססירוח 36) סגוףקגין

 כ6ן, סר6סוניס ממרוקת מקף סכזסינראה
 דייגו וסכר )ותל יריך רפ"יודעם

 ח" פסיו ימסו"ס סגיף' קמן רק וכנסועקתס
 דנוס סמוקס מסגי ולס"ס מזו, כסקגודלייתי
 6מ קוגס וס קגין ו6גכ סירומ, קגיןקתס
 וקונס מידו דכסקגו סכר סרס3"6 6כ)ססטר,
 סקסם וספיר ססירונע 6מ נם קוגס)תפרע
 חזקם עסס ס)6 סחוקס מועי) מסד6"כ
 תורס לסרסכ"6 )ומר 5ריכין 6כ5 סקו,כקרקע
 )1 וכין כמתותיו דטדיו ד63כי סמקגס)ס3רמ
 לח"כ סגוף, רק ססילום 6מ )מסלע קגס)6
 קוסימ גס סקסס )מסוי נדנריו כאס מי)6

 )6 דמ0ו"ס )ומל 5ריכין ו)סרמנ"ןסחט3"6(,
 מקסס, שיגיס דעייס6 סריטכ"6 קוסיםסקסס
 גס ס)6 מוצה )קניי 3מס )ע) דסקסיגו601
 )מרן ע"ז סריט3"6, ס) קוסיתו ק0ס 6כח)סי

 חו"ק.כסמקגס,

*.* 

 היינו למעשה מצרפה הקב"ה טובה מחשבה ע"א( מ' )קידתכן שארהל במה לפרש אנירגיל
 מעשה. לזי ותבא הפועל אל מכח תצא טובה שהמחשבה מסיעשהשהת

 תקכ"ג( מכתב מכ"ת חיים)שפע
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 זאשצער הכהן זושאאלכסנדר
 א'שיעור

 במתנה וממלמלין בשכירות בשדה אגב קניןבענין

 6ימ6: ע=6 כ"1 דף קייסיןבממכת
 ומטפטפן נסכל סוס )610ינעא

 6גנ 3קגין 0מט)ע*ן )0קגומ מסו,נממנס
 )סוד עתול ס6מ עימור ס"ס מנר, ס)קוקע
  רכילת פ"פ, לי  שיסכר ותקותו ויסולע;מון
 ממגס. סוס ו0מעסר מכל סיגו  ריכירוםפפיפ

 סעיף ל"3 סיחן )סו"ת ערוך נסו)חןובנבה
 בסי' 6ומריס וים 6ימ6 נ0ג"60'(

  נקנין גקג0 3ממג0, ותעשיין נסנירומקרקע
 יפ  לסול  פיי  פיעית  פפ ונ"בי"ך6גנ,
 סג")  רבגפ'  ריק,  פריו  ס"ס ס)6ייפרצו

 מקרקע יסמינן וכו'  בפכר  ריריפמסורס
 6דרנס 6"כ דקני כתמג0 ומטבעתןנסכירומ
 במסרס ומע)ע)ין דסמרות דקרקע וסיין
 ע"כ יותר מסוט וס דין נ6גנ,גקגין

 קי"ו( ס" מיס )6ורח מוסר חמס נסו"מדע"
 3ופסמיויו

 ופסיי
 ע"ס  %ן מיס  ז"שקל

  16מהס  יפ גומל ונחך ערוך. הנסומןנלמ"6
 דכס6 כממגט, ומעפעפן נסתקס קרקע6סי'
  3סכירומ קרקע 6נ) ירומם נרגיגו ס)1גת66ית6
 ע"ס )רמ"6 טדקר 16 נ5גכ דגקגטסויט
 מוסל טמתס כחב 6עפ"כ סופגיו, ירומםנרכיגו
  ע""ס. חידוד נדרך )סגינו רמ"א דגרי)מרן

  רס"ל  פפרייוביפ  סשומ מגינו %מםיהנה
 % נמתגנו ותט)ט*ן נסמרומזקרקע

 )סיחן סחוסן 3קג1מ דע" 6גנ נקגיןגקגס
 תסף"ט  פפפייס ס0ני6 ת0 6'( פ"קמי"ג
 ע"י 6)6 קני ד)6 63גנ מדמויגן 6ינל6ח")
  ברפפפפ 3סכירומ 1)6 גמור קנין סקנסקרקע

  טפרי רפירוכיבכרכרי
  נ=ו  לרף  רעידופין עפ5

 6ג3  סיקגט עד תקנט )ן 6ין ד6")ע"נ(
 מקוס סיס )6 וכי וכו' ס)ע וקג0 וטפךקרקע
 תקנות ומממס עכ"). נס6)ס 16כסכירומ
 ר5ג3  רפפיייפ נמ"ס וממסגי וז=)יחסן

  פפ 61דרנס ממגי )6בסבירים
  פרי

 יפש
 וע" מצגי נסירות ד6גנ )0  פסייריירוייו
 עכ"). 6' סעיף ר"ג סיתןרמ"א

 קרקע דלין דם") מסף"ט עשמ ייסהרי
 קנין ע"י מסגי )6 3ס6)0 וניןנסכירומ

  תפורם רלגפ' ככ"ל  יפ"ו קסחמ וקסם6גנ
 נממגס. ומטבעתן 3סמרום גקלקעדקגס

  60יגעי6  לריי נני16ר ענוות סמי יםיהנה
 הכמגס. ותט)ע*ן נמכוסז0

 נסיסוך גס )ן ד6ינעי6 כתג0הענ"6א(
 גקגס 06 נמכר ומענשין  כפתבגן3ירפ

 מון 60ינעי6 ~די סוסר מממס ומסלם63גנ
  תמגומ 6כיטס )0ס דהמן מקרא ולסיגןד6ננ
 דוקא נעי 6י )ן ומסמסק6 מנורומ. עףעם

  סרס  המפי5ךלין  ירי סיס" יקרא,דומינו
  כס6יגס 6נ) כמתגר סגיטס 16 נמכרסגיסס



 הילוליםפרירסב

 31כ) חי)וק 6ין 16 6ג3, קגין ג6מר )6סויס

 6ג3. קנין גקגס6וסן

 דכסדס כמ3 )מי גודע )6 סטשס 6נ)נ:(
 )ן )וי3עי6 )6 כנ)כר ומט)ט)ין3ממגס
 נס 6חזיק ק6 דסיס דקגי, )יסרססיט6
 ומקגי גמר סעכך דמי שינ ס6ומט)ט)ין
 )ותר 3מן וס )פי 6"כ עכ"). נ6ג3מט)ט)ין
 נמחגס ומט)ט)ין כמכר נסדס ס6ינעי6דנדדי
 כיון מכר נסדי סמע)ט*ן ומקגי גתר 6יסייגו
 סמקגרי 6ין סתט)ט*ן ענול זמש גותןס6ין
 סקלקע 6ג3 סמע)ט*ן )סקגות זעמגומר
 עכולו. דמיססקי3)

 6ג3 )מימל ד3עיגן קי") ס)6 מקסיסו'ש

 נממגס סמט)ט*ן כסמקגס 6"כוקגי
 )ו סמוכס 6תר תקחמ6 נמכר סקרקע6גנ
 תסו קסס 6"כ ומקגי דגתר מ,ען סרי 6ג3ע"י

 )6. 16 ותקגי גננר 06ס6ינעי6

 ס"ע( פ"ג תכירס )ס3' סרמ3"ס דסגסונ"ל
 כ6ג3 דנקגי 6מוליס דנריס 3מסר
 קרקע, 63ומס גנורין סמט)ע*ן 16מןכססיו
 קגס )1 סאמי גרין 6מר 3מקום סיו 606נ)

 דסיטת סף ע"כ. קרקע 6גגמט)ע*ן
 )ו סי6מל גריך גוולין נ6יגס דדוק6סלמ3"ס
 )6 )1 6מר )6 061 קרקע 6נג סמע)ט)יןקגס
 נ6ומס נינורין סמע)ט)ין סי' 06 6נ)קגס
 יס )ס"ו וקגי, 6גג 6מר ל6 6פ" קגסקרקע
 זס6י )מי גויע )6 ססיטס ע5 סקוסי6)תרן
 )סיכן וקגי 6ג3 6מל 1)6 כנ3ורין מיירי6יכעי6

 סדס 3סדי נמתגס מט)ט*ן ססיר ימי3עי6
 ותקגס. גמר 6ינמכר,

 קשמ ססניר סלמנ"ס ע) ס6ז) ס136יהבה
 נ3והן *ין ננוהן נין )ח)קסרמ3"ס

 סהמ 6ג3 קגין ס) דסטעס סונרדסרמ3"ס
 סריעכ"6 וכ"כ )סקלקע געס*סססמט)טין

 טס)יס מענמס געסו 53כורין ו)כן כ"זכדף
 מ) מנמ)6 נקרקע סעוסס וסקמן)סקרקע
 )6 גכוריס 63יגס 36ל וקמ, 6גנ )"6 6סי'ע)יסס
 6ותס יעסו סרגע)יס 5מך טפ*ס מלמסגעסו
 ע"כ. קני 6ג3 ס16מריס ע"י )סקרקעטס*ס

 סמסף"ע ע) ססקסיגו מס ספיר 6תיועפ"ז
 סמסרי"ט דכתנ דס6 )1מרדיס

 קגס )6 נממגס ומט)ט)ין נסכירומדקרקע
 וקגי 6ג3 )מיתל דכעי כיון מסוס סייגו63ג3
 6ין גמור קגין קגי )6 דקרקע סיכ66=כ

 6תירמו. ע"י )סקרקע טס*ס געסוסמע)ט*ן
 6נ) נ3וריס נ6יגס זוק6 דסחגו י")61"כ

 מע3מס )סקרקע עפ)יס געסו ססירכנ3וריס
 3קרקע גס ותסגי 6גנ )ותר נריך ד)6סון

 3ממגס, נסס סננוריס ומע)ט)יןנסמרומ
 סרת"6 כמנ )מס סס"ך קוסחמ ימווןוססמ6
 סמסמ ערוכס גמר6 ס)6 6ומחס יסס)סון
 מירי דסגמ' כתתגס ומע)ע*ן נסמרומקרקע
 )תי גויע )6 ססיעס עס"י );מ) כת"ס3ננוריס
 ננוחס נ6יגס 6נ) וקגי 6גנ )תימר 3ע"ד)6
 סתסף=ט סנית יפ וקגי, 6גכ ~נימרזגע"
 )סקרקע גטפיס נממגס סמט)ט*ןד6ין

 6ומהס. יס נ)סון סרמ"6 כמכ )סיכךנסמרומ



רס3 הפרישבח

 זייבערמאן שזמהדוד
 א'שיעור

 בכסף הגבוה רשותבענין

 וכו', נכסף סינוס רסומ ע=נ, כ=ח13רז3י'
 מכמיס נטוו )6 6מ*י נמקנסוסוק0ס

 0מ6 ממש נסדיוט כמו נסקים כטףקנין
 נעמס. מיטיך גירסויומרו

 ס"ט סרת3"ס דגרי נסקים 3מו7ואפשר
 )סקזס סקנס סגו3ל ס"3, מכירםס'

 סוטו ו6ס וכו' סקדק 0) דחיס גסןכעז
 סדיוט כח יס6 1)6 תמן )6 מסרי מחרספירומ
 יתן מגמריו סר"ן ותממם סקיי, מכםחמור
 נמגס מסקד0 סדקו דסדיוט סיכל )קמן0כמ3
 אינו נמ6מיס אעמד עד )מפכו סססיק1)6
 כמי ק6י נכס"ג דסדיוט מסוס מגס 6)6נומן
 גשר דיסות וסיכון מסכך ומפתע ע"כ,מפרע
 )מיסדר מגי )6 ווו) יפיף סקד0 0)תעומ
 וכיון ספרע, נמי ק6י וסייוע טעמ6 מסקי3יס

 כן כמו 0סרע מי 3)6 אחוור מ3י )6דסדיוט
 סכמכ סרמ3"ס דגרי נ"ע 6"כ ימוור )6סקדס
 מסך. ו)6 יטיס נגחן מזולססקזס

 כ0סדיוט ייוק6 )מד0 מהגס מכסףוכתב
 )6 36) נכסף קוגס ססקדס מןקונס

 וסעעס 3כקף קוגס 6יגו דסקדס )0קד0מוכר
 ונמן לחמש כמ3 ד)מס 0ס מסגם מכסףכתג
 ככסף, דקתס מסדיוט קים מיפוק )1 וקםסכקף
 סוי מהקזה קוגס 3סדיוט יזוקף )ך )ותר6)6
 קנס ד)6 וכאן מסדיוט, סקד0 )6 6נ)נכסף

 לו  לזוור יכו) )סיכך תי5ורהמ6 שסףסקזס

 ביריות. ספרע פי 4לירללס"ג

 )ס)מס ק0ס ידלחו )מקן סמסגסומרזב
 ע"3 כ"מ דקייו0ין מקוגי6 צרוריוס

 דר0ומ יקמגי מסדיוט נרמש 0קוגסדסקד0
 סקדס כיני סמ)תת6 ותסרס נכסףסג3וס
 וכו'. מקם ע) דישבגתן

 קוגס סיגו דכסף יגסי מוסל סממםי13רזרץ
 כ0סגונל מ"מ)סגיו3ל

 גומי
 כסף

 מכיון סדיוט ס) צעקות כח מסמק)סדים
 נ"י דף 33"3 כס"ג וכד06כמן סכסף0קי3)
 כח מסיפק כסף גומן כ0י0ל6) גף נכסיגני

 קנס )6 הסרק) )ידים כמפא למע6 מכיוןמגוי
 מקוס ככ) קוגס 0כקף כיון וסייג כקטרן,6)6
 כמ תסורק נכסף קונס 6יגו דסקד0אע"פ
 קגס )6 ולגיונר סכסף, 0קינ) מניוןמסייוע
 ותסוקס סקרן )ס' לכמונ כיון 6)6 תפירי,3)6
 דכיון ממיה )ממיס גקגס וקקי סיכי כ)6"כ
 סקד0 0) חצירו ממיה מסמק, נעציויסח
 דרממג6 גו6 נ" דגימה סים יכ) )סקד0קוגס
6ימ6.

 סג3וס ר0ומ דסמעמין סגמ' מהליוביהבי
 קוגס )3ד לצכקף למימרח )16נכסף

 צכסמס מעומ רגומן ע"י רק )סקדססגונר



 הילוליםפרירסד

 וססמ6 סקדס, )וסוס וגכגם סדיוע כחמק31ק
 ססירומ כססוו)6 דמ*ר6 סרמכ"ס מסיר6מי
 סניטר מסיכמ קורס סכסף סגזנר פגמן6מר
 סקדס ס) ח5ר קנס )6 דככס"ג י") כן06

 גמינמ כסעמ ג64 סמים רקמי כיון)ננוס
 ס) ספיחו ח3ירו געס0 )6 יקו דססירומסכקף
 סימסיך עד סקדס קני 1)6 )מוכסומקוס
 ע"כ. )חזור סניונל יכה ססיל )פיכךסגיוכר

 3מ6ילי מפורס קופר מממס כסכלםוהנה
 דמסגי געעס זכמג סירוס)מי)ג6ל

 סקרן ד)ס' כיון )סדיוע כמסילה )גמש6מירס
 04 סף סקרן זב) התרירי ומפרסומקוקס
 מרסוקו י65מ )טוס וכלמירש טוס ס)הירו
 ע"י סקדס וקונס גיוס ס) )רמומווגכגק
 טון סירוס3מי, כטעם ס") )6 סר"ן 6כ)ח5ירו,
 )נכוס המירס כ5דקס גס דמסגי כמגיסר=ן
 )ס' מסוס סירוס)מי ולכעס )סדיועכמסירם
 )גבוס 6מיר0 רק סייך )6 וס ומוולססקרן
 גכגס )6 דססמ6 )גדקס כ6מירס )66כ)

 ננ"כ תוס' סכמם כמו וס") עג*ס ס))רסומ
 )סקדס. ח5ר קנין זכין מגמרילרייק

 )גכוס ומירס דמסגי סטעס ס") דסר"ןוצ"ל
 סרס3=ס סכמם כמו )סדיועכשסירס

 מסמור מסחיך מח6 סג6תר תסוסורענ"6
 וו יפין מקלף דגמרגי כטקס נס סייןוו0

 חיגו וכח"ז מסמיך, ת651 כקרן סג6מר5לקס
 וכדברי מסגס אכסף כמ"מ סרמכ"ס )מרןיכו)
 סרמכ"ס ע) מקסם ע"כ כג") סופרסממס
 14ור דיכו) דמים סגיוכל דגמן דסייכיסכמנ
ויו"ק.

 16סמ סגי ריס חויגן מאגס כסף מדגריוהנה

 קונס כססקיט מד6, כסקדס כסףקגיגי
 מס"מ, 0קגין גומר סכסף 6ין 16 כסףע"י
 קוגס כסף 16 כסף ע"י מוכל כססקיסואידך,
מס"ס.

 קוסיימ 5וז6 לכסף קתס כססקדסולפ"ז
 כסף קגין כטסו 63 מדועסמקגס

 כיון כעמס, מיסך גסרפו ייזורו סמ6דנימוס
 )ח11ר סקדס וינו) מס"מ קתס סכסףדלין

 ימוור 6זי מיטיך גסרסו יקמרו 06 6"ככספחנו
 כנוס. יססת 1)6 מסמכירססקדס

 כסף ע"י מוכר כססקדס קסם עייןאבל
 חיטיך גסלסו יאמרו )סמ6 מסם )6)מס
 או"ח מט"ו מידוע מס עס"י )ומל ויםנע4ס,
 דכר דמפורס סיכ6 דכ) ס' ס"ק מקס"חסי

 מפורס וכאן )כט13 כ)וס חכמים גורו )6כמורס
 )6 ע"כ )ו וקם סכסף וגחן כקרא כסףקג'ן
 כטף. קגיןכטסו

4. 4  
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 ועשה עא רק לקיים אפשר טרע שהסור היינו טוב, ועשה מרע סור סו( לד, )תהלים דכתיבונראה
 תבלין. תורה בראתי הרע יצר בראתי ב( ל, וקידושין ועד"שטוב,

 תל"ב( מכתב מכ"ת חיים)שפע







רמי הפריריח

 קידושיז מסי על והארותהערות
אי*,%/ן,ן,*ו,*,4שור,יג*,*,צ=44*,.=גי./ן,ן/ז/ען

 י נקנית האשה פרק5
 ע"א ב'דף

 נקבה. לשון תני אמאי בעי ובגמ' נקבה לשון שלש והאי וכו' דרכים בשלש בדייהרש"י

 רש"י דכוונת וי"ל לפשט, שנוגע מה אלא במתני' להביא רש"י של דרכו דאין קשהולכאורה
 דרכים, בשתי עצמו את וקונה ג"כ נגרוס לכן בגמ' וכדמוכח שלש הכא דגרסינן דכיוןלומר
 ודו"ק. גרסיע, דרכים בשתי וכו' וקונה הסמוך בדיבור רש"י כתבולכן

 ומיק[]46מ)ן

 זו, בביאה לי התקדשי ואמר עליה בא ביאה מפרש ורש"י ובביאה. ובשטר בכסף בז"הרש,,,
 דבגמ' משום לומר דמדייק וי"ל עליה", "בא בדיעבד לשון בביאה רש"י נקט למהולכאורה
 "בא דיעבד לשון רש"י נקט ולכך בביאה דמקדש מאן על מעיד דרב תני ע"ב י"ב דףלקמן

עליה"
 טוינ[ פיס)]'לומס

 כהקדש אכ"ע לה דאסר בד"ה בע"ב התוס' וכו' פצוח הר"ר אומר מיהו וכו' שנא מאיתוד"ה
 ובשלמא כהקדש, לכו"ע שאסורה ב' לבעלה, שמיוחדת א' דברים ב' משמע דמקודשתכתבו
 אם אבל קידושין, אצל היתר לשון ששייך שפיר מובן לכו"ע שאסורה הוא הפירוש העיקראם
 היא ואת ואולי קידושין, אצל היתר לשון שייך לא לבעלה, שמיוחדת הוא הפירושעיקר
 כן. תירצו דלא התוס'שיטת

 )וי[ סג"5]46מ)ן

 ח' דף לקמן ברש"י מוקדם כבר זה ובאמת עברי, מעבי דילפינן וי"ל בא"ד בפרוטהתודעה
 ככסף איתרבי כסף ושוה כתיב כסף קידושין גבי וז"ל, שם שכותב ככסף כסף שוהבד"ה

 הגמ' ואין עברי בעבד רק לקמן מצינו לא ולכאורה כסף שוה לרבות ישוב לקמןכדאמרינן
 הנ"ל. התוס' כדברי כל אלא מזה אשה דילפי' שםאומר

 יייטס[ ו6גוף5]סמול)



 הילוליםפרירמח

 כמו זיילי נמי דאיסר הקשה והרש"ש דייקרי, וזימני דזיילי וימני בא"ד וכמהבתוד"ה
 הפרוטה לשער לתנא הו"ל לא וא"כ וכו'( מח' אחד )בד"ה בסמוך בעצמם התוס'שהביא
 י"ב %ף לקמן המקנה שכתב מה ש'פ לתרץ ויש בו, מקצ"ב אחד ולגמר בדינר אלאבאיסר
 שהאיסר אלא האיסר של החשיבות שנפחת מטעם אעו זיילי דאיסר הגמ' דקאמר דהאע"א(

 שיש הכסף ערך לפי ובאמת היוקר, בשעת שהי' האיסר כמו כסף כ"כ בו היה לא זמןשבאותו
 א"ש ולפ"ז באיסר, לשער התנא יכול ומשו"ה שוים, הס דלעולם לומן ומן בין חילוק איןבו

 מחמשה אחד נקטו ולא מששה" "אחד בא"ד באיסר מח' אחד בד"ה התוס' נקטולמה
 האיסר בחשיבות שתלוי הכוונה שאין לפי פחות(, ופעמים יותר מתזיילין )שפעמיםוכדומה
 ודו"ק. מששה, אחד בו נתנו אחת פעם שרק למיסר ואיכא בהאיסר נתנו כסף כמהאלא

 611קס[ מייס]מסיר

 ע"ב ב'דף

 וכו', איש של שדרכה מפני לאיש אשה תלעת כי כתוב ולא וכו' אומר ר"ש זתניאבגמ'
 דכי משום הוא תלקח כי לגרוס שא"א הטעם והנה תקח, כי הגיהו במהרש"ל וכןובס"א
 א"כ תקח כי גרסי' אי ולכאורה יקח. כי כמו והוי הבעל ע"י תלקח שהאשה פירושו ג"כתלקח
 כי בתורה כתוב לא למה הק' ור"ש לאיש( אשה עלא איש אשה תקח כי דגרסינן לומרצריך
 יקדש שהאשה להיפך ולא האשה את יקדש שהאיש התורה צוה למה והיינו איש אשהתקח
 בס"א וכן להמהרש"ל לו היה לפ"ז אבל דקרא, טעמיה דדריש לטעמיה ור"ש הבעל,את

 כי כתוב לא למה לומר ר"ש דכוונת נראה לכן לאיש", "אשה תחת איש" "אשה גםלהגיה
 ר"ש כוונת לאין יקדשנה שהוא להאיש עצמה את לוקחת שהאשה דהיינו לאיש אשהתקח
 שאין מפני אשה איש יקח כי כתיב שלכן ומפרש להיפוך(, ולא מקדש האיש למה כאןלפרש
 ודו"ק. וכו', לחזר איש של דדרכו להאיש עצמה את לוקחתהאשה

 ווייס[]45מלך

 נראה אין לי מקודשת זו טלית אומר היי אם ומיהו בא"ד כתחמש, אכף'ע לה דאסרתודק
 הטלית שמייחד דמה גניבה של איסור איכא נמי הכא הא מקידושין דמ"ש וקשהשיגריל,
 כל על אוסר שמייחד במה קידושין דגבי לתרץ ויש גניבה, משום העולם כל על אוסרללוקח
 אינו ללוקח שמייחד במה טלית גבי משא"כ לעולם מותרת היתה עכשיו עד דהאהעולם
 וק"ל. למוכר, שייך דהיתה העולם על אסור נמי היתה עכשיו עד דהא העולם כל עלאוסר

 וו5קס[ חייל]מסיר

 ומתרץ בע"כ אפי' דמועיל קונה היבם תני לא למה מקשה תוס' וכו'. עונה תנא איבתוד"ה
 ומשמע מדעתה משמע דנקנית נקנית היבמה סיפא נמי תני נקנית האשה דקתני איידיוז"ל
 משמע דנקנית פשוט חח לא ולמה התוס' בדבר הקשר מהו צ"ב דברים של פשטן ע"כ.בע"כ,



רסס הפרירנת

 אלא בע"כ משמע ג"כ דנקנית התוס' ידע דודאי הדברים ביאור ונראה שמסיק, כמו בע"כג"כ
 הלשונות להשוות דרצה תי' לזה קונה, דהיינו למיטעי דליכא לשון דלינקיט היתהדקושייתו
 דליתא דבר ננקוט לשונות השוואת משום אסו תקשה ואם ניקנית נקט לכן המשנהבאותו

 דלא התוס' המשיך לזה בע"כ איתא וביבמה בע"כ לא ולכאורה מדעתה מדוייק נקניתדהרי
 ודו"ק. בע"כ, ומשמע מדעתה משמע דנקנית דליתא דברנקט

 וי)נעלמ5ן[ 6י"]66'

 האשה תנא אמרינן דבגמי וקשה עכ"ל. בע"כ ומשמע מבעתת משמע דנקנית וכו' איבתוד"ה
 כוונת דאיך וי"ל מדעתה, דוקא משמע דנקנית משמע לא מדעתה שלא אין דמדעתהנקנית

 ותני קונה האיש למיכתב מצי מדהוי אלא מדעתה דוקא משמע נקנית דהתיבה לומרהגמ'
 ודו"ק. לא, בע"כ אין דמדעתה לאשמעינךנקנית

 ופיס[ סני]עולך

 קונה היבם קתני ולא נקנית היבמה דקתני והא בא"ד בע"כ, תו"א קונה תנא איבתוד"ה
 וזה ומקנה ליכתוב צריך יהא קונה היבם יכתוב דאם קשה ולכאורה וכו' דקתני איידיבע"כ
 אשה, אצל בגמ' שאמרי' כמו לה דמקני הוא שמיא דמן מקני קא איחו דלא משום אמתאינו

 תנא דאם הראשון כתי' סובר אינו השני ובתי' בגמ' השני תי' על עכשיו קאי דהתוס'והביאור
 מקנה. בסיפא ליתני צריך ברישאקונה

 טהנ[ פיסי]ירוחס

 איתא דהרי ותמוה נאמרה, זכר בלשון התורה רכל משום תוס' ומפרש שלשה, ליגוניתודעה
 לחוד, חכמים ולשון לחוד נביאים ולשון לחוד תורה דלשון מחרת( ד"ה ע"ב ל"ז ובדףלקמן
 בריש הגמ' שהרי לתרץ ויש נאמרה, זכר בלשון "התורה" שכל בזה יש ראיה אייהוא"כ
 זו משנה וא"כ דרבנן לישנא תנא ולבסוף דאורייתא לישנא תנא דמעיקרא קאמרהעמוד
 דברים שבעה כגון דרבע בלישנא מקומות גם דמצינו לתרץ יש ועוד , נאמרה תורהבלשון
 ודו"ק. הרא"ש, התוס' להדיא כתב וכןבחכם

 טהנ[ סיס)רייסס

 ע"א ג,דף

 שתוא מדבר אב בנין עושה והיאך מדרבנן ירק דמעשר והע"ג בס"ד ירק מהבתוד"ה
 שאי כתב העצמו"י אבל הוא, אחת שקושיא משמע התוס' מדברי לכאורה ע"כ.ממרבק,
 הם ויקב וגורן ויקב, מגורן אלא מירק אב בנין עושה לא הגמ' שהלא כן לפרשאפשר

 על שגדלים ירקות יצאו אמר למה א' קושית ב' להקשות היא התוס' דכוונת וכתבדאורייתא,
 כוונתם מדרבנן, שהוא מדבר אב בנין עושה היאך ועוד מדרבנן, ירקות מעשר והלא מים,כל



 הילוליםפריער
 לכאורה אבל מדרבנן, ג"כ שהם אילנות על אב בנין עושה למה רשני שכתב כמולהקשות

 מדרבנן, שהוא "ל"דבר אב בנין עושה היאך לומר שהו"ל התוס' כוונת כן לפרש דוחקקצת
 הגמ' דאמר מה על להקשות שכוונתם ונראה המלמד, ולא הלמד הוא אילנותשהלא

 עושה ואיך מיס, כל על ליגדל דרכו אתרוג אף וכו' מיס כל על לגדל דרכו ירק מהבסוגייתינו
 והבן. התוס', דברי המשך מובן ושפיר מדרבנן, הם ירקות מעשר והלא "מ"ירק אבבנין

 )יספת[ ספח דול]מלדס

 ע"ב ג'דף

 צריך ולכאורה נירים, מהפרת דילפינן לאו אי בא"ד ופגם, מבושת גילף תימא וכיבתוד"ה
 דידעינן רש"י כתב וע"ז וכו' אב מרשות שמוציאה בוגרות אומר ע"א ד' בדף הגמ' דהאביאור
 ותוספות. רש"י בין מחלוקת דיש וצ"ל נערה דוקא דמשמע הנערה לאבי בנערה מדכתבזה

 5551ער[ מחיר]יסר56

 ע"א ד,דף

 וכף זבינא זבינה הוי לא קאמר להכי וי"ל בא"ד נערות, סימני אתיא דלא תודעה ע"א דידף

 דלמפרע כלומר ובינא זבינה הוי לא אלא מזבין מצי לא אמר דלא בהגמ, מדויק התוס'ודברי
 זבינא. הוילא

 וונוס[ 5ני]ע,ר5

 דבא רבא מתרץ מאי לפ"ן וקשה עיי"ש, וכף, תר"ם ואומר וכו' זה על ולימד זח באתודעה
 ולכאורה יוצאה, שנערה האחר הפסוק על מלמד בוגרת של דהכתוב דמשמע זה על ולימדזה

 יודעין היינו דלא רק ובוגרת, נערה ידעינן הוי חד אלא כתיב הי' לא אפי' הר"מ דברילפי
 היא הגמ' דקושית לומר אפשר והי' אחר, לאדון כסף יש אבל זה לאדון כסף דאיןהדרשה
 "אין או יו"ד( ובלא כסף אן חנם ויצאה ליכתוב יכול היה הלא דרשות ג' התורה כתבהדלמה
 וע"ז ובוגרת, ננערות ליה מוקמינן והוי וה"יוד'ק, כסף, אין דרשות שתי שזהו לחוד,כסף"
 כסף אין של הדרשה הרעיע הוי לא דרשות שתי רק כתיב היה לא דאי - זה דבא רבאמתרץ
 ולימד זה בא באומרו רבא כוונת כן לפרש הוא דוחק אבל אחר, לאדון כסף יש אבל זהלאדון
 לא - שיהי'( מה )יהי' בוגרת על מיוחדת דרשה צריכים דמשו"ה הגמ' דכוונת ונראה זה,על

 ג' כתב לא אפ" ואיה"נ בנערה, שאיירי האחרת הדרשה על ללמד אלא - בא עצמה עלללמד
 כסף אין רק כתב לא דאם דמשמע זה בא בד"ה ברש"י ועיין יוצאת, שנערה ידעינן הוידרשות

 ודו"ק. התוס', כדברי שלא וזהו יוצא, דבוגרת ידעינן היהלא
 סע5נערנץס[]מפס



 איק הפריריח
 ע"א הידף

 מה מהנן ותיתי בכסף רחמנא נכתיב לא וכו' מתרתי הדא חיתי אתיא לא משדא חראבגי
 ביבמות לן דנפקא בע"כ ביבמה קונה ביאה כתוב בע"כ בד"ה ורש"י בע"כ, ישנן שבןלהנץ
 ליבמה מנין בגמרא קאמר ע"א( כ"ג יף מכות דבמסכת קשה ולכאורה מויבמה, נד.(יף

 כי ליה וסמיך בדגשו שור תחמוס לא דכתיב אותה חוסמין שאין שחין מוכה לפנישנפלה
 יבמה דסתם לתרץ ויש רוצה, אעה אם אותה כופין דאין משם משמע וגו' יחדיו אחיםישבו
 אותה. כופין אין שחין מוכה אז חולה הוא היבם אם אבל אותהכופין

 וע3עלמ5ן[ )3רי"י( שמס]דוד

 עומדת וסופה מכירה כמו לה הוא חוב לאו קטנה קדושי אבל וכו' בע"כ ישנן שכןתוד"ה
 והלא איכא, חוב דקצת דמשמע מכירה כמו לה הוא חוב דלאו התוס' דכתבו הא ונוי,לינשא
 לאדם אסור בד"ה ע"א( מ"א ודף לקמן התוס' שכתבו מה ע"פ וכוונתם דו, טן למיתבטב

 לא גדולה היתה אם שמה למיחוש איכא אביה ע"י שמתקדשת קטנה דלגבי וכו'שיקדש
 ודו"ק. מתרצת,היתה

 סורוגט[ 5לי']סמו56

 ע"א ףדף

 פירש רש"י הרי משתומם העובר וכל הקונטרס. פי' מתוך משמע וכן וכו' אפי'בתוד"ה
 דרב הא להודיעו אנו צריכים אם הוא הגמ' שאיבעית מפרש תוס' שהרי כתוס', דלאלהדיא
 וכ"ח פירש רש"י אבל ענין באותו עסוקין שיהא דבעינן הדין דהיינו שמואל אמריהודה
 שמואל אמר הונא דרב הא להודיעו צריכים אם הוא הגמ' דאיבעית דילן בגמ'הגירסא
 וצ"ל הקונטרס, פי' מתוך משמע פירושם על התוס' כתבו היאך וא"כ יוסי, כר'דהלכה
 לא, או דשכיחא מילתא זה האם הוא הגמ' שאיבעית שפירשו מה על הוא התוס'דכוונת
וק"ל.

 ושקע[ ס"ס]מקיר

 ע"ב ו'דף

 ואע"ג לגרוס ואפשר פירוש, צריך רש"י ודברי וכו' דקיי"ל ואע"ג לחירות, יצא ד"הברש"י
 ועי' בדמיו, עשרה עד לפדותו דצריך לחירות יצא כך כדי דעד קאמר והכי "ד"' בלאקיי"ל
 ואע"ג. תיבת שמוחק משהבנחלת

 וריס[ נ3י]עולל



 הילוליםפדירעב

 בזה, הרבותא מהו ביאור צריך רש"י ודברי וכו' דקיי"ל יאע"ג לחירות. יצא ד"הברש"י
 יוצא דאפ"ה קמ"ל לו וישתעבד אליו יחזיר דעכ"פ לומר מקום הי' כ"כ דמשלם דכיוןונראה
לחירות.

 וריק[ 35י]עולל

 נותנת האשה שאין כיון תוי לא קציצה דריבית שפי' ומה וכו' זימני לה דארווחבתודעה
 בקידושין פרוטה זה לה נותן שהוא( גרסי' ולא ולש"ש, שהיי כיון כהירא לא כלוםלאיש
 נותן הי' לא שהוא דאפשר ריבית תשיב דלא רש,יי שיטת מיישב והפנ"י וכו'. בלום לה נתןולא
 צריכים שאנו סברו התוס' אבל עכ"ד. שטר, בקידושי מקדשה הי' אלא לקידושין פרוטהלה

 הי' כסף קידושי דלצורך וכיון כסף, קידושי דהיינו שקידשה קידושין של האופן אללהתייחס
 ודו"ק. ריבית זה הוי א"כ בפרוטה שלא כסף בקידושי מקדשה הוא ועתה פרוטה ליתןצריך

 סיעוס[ 36רסס]סייס

 ליב ז'דף

 ועשאוהו גדולים והם כתוב בני(, לשני )בד"ה ורש"י בני לשני בנותיך שתי רבא בעיבגמ'
 שליח אביו דמשוי איניש חציף דלא משום קמיה ארצייה בארצויי דמיירי וצ"ל לקדש,שליח

 לבריח(, איתתא לקדושי בד"ה נ"ט. דף לקמן בתוס' לע"ע :( מה ודף לקמןכדאיתא
 ויל3ערמ6ן[ סלוי 5רי']66'

 זכר וילדה לפסחו נקבה המפריש וכו' אע"ג נמי ואשכחן בא"ד חיים, בעלי מינה שמעתוד"ה
 בה דיש כיון נדחית אינה אבל דמים, קדושת האם הוי זה דבאופן התוס' דברי לפרש ישוכו,,
 ודוייק. הולד, דהיינו ליקרב הראויחלק

 והיק[ 55י]עורץ

 ע"ב ח'דף

 וכתב מקודשת. אינה וכו' בככר לי התקדשו תיקו, וכו' מהו אחריה רץ כלב מרי רבבעי
 הנאה בההוא אמרי' מי הכי בגמ' בעיא חך ומפרשינן מהו לנשכה אחריה הרץ כלב וז"להר"ן
 ומלקא לאצילן מחייבת חיובי ליה אמרה דילמא או נפשה ומקניא גמרא מיניה לה מצלידקא
 מקודשת אינה לה הסמוך בעני דאפ" בסמוך פשטיע לעגי דבתנהו ואע"ג ולחומראבתיקו
 לן מספקא אפ"ה את ביה מחייבת נמי הכי אנא ביה דמחייבנא היכי כי ליה דאמרהמשום
 מאי קשה לכאורה והנה עכ"ל. נפשיה, ומקניא וגמרה סובא לה חשיבא דגופא דהצלהדאפשר
 אותה להציל חייב הוא מדאורייתא סוף כל דסוף כיון קטנה, או גדולה הנאה הוי אינפק"מ
 גמרה ידו על הנאה לה שיש כיון סוף כל דסוף אמרינן ואם הנאה, שום ממנו לו בא לאא"כ



רקג הפריריח

 לה יש הלא נפשה מקנה אינו לה הסמוך לעני רבנותן לגמ' ליה פשיטא היכי א"כ ששהומקנה

 לה בא הנאה עיקר השי"ת ציווי מחמת עושה שאדם הנאה דכל לתרץ ונראה ידו, עלהנאה

 את שמקיים מהאיש ג"כ בא מההנאה קטן חלק מ"מ הללו מצוות שציווה הבוית"שמאת

 זו, הנאה לה לעשות הבוית"ש מאת הטוב השליח זה איש היה סוף כל שסוף כיוןהמצוה

 האיש מאת לה שיש הקטן הנאה החלק אז מאד גדול זו ממצוה לה שיש ההנאה אםוא"כ
 אז כ"כ גדול אינו המצוה מעצם ההנאה כשכל משא"כ לשו"פ מגיע הבוית"ש שלושליח
 בוה. היטב ודו"ק לשו"פ, מגיע אינו האיש מאת לו שבאההנאה

 וכיק[]46כגן

 ע"א ס'-דף

 למה קשה ולכאורה עכ"ל, שבגרה והוא דירת דעתה רבעיכן והא וכו' מדעתה ד"הברש"י

 פירש לא אמאי אבל כן לפרש רוצה דרש"י לומר רוצה דאפילו קשה ועוד כן לפרש לרש"יליה
 בתך בשטר כשכותב אמאי לדקדק יש ועוד לי מקודשת בתך בשטר כשכותב הגמ' בתחלתכן

 בגרה" שלא והוא מדעתו "מקודשת" עצמה ע"י בין אביה ע"י "בין הגמ' כתב לימקודשת
 ע"י בין אביה ע"י בין "מקודשת" בהיפך הגמ' כתב לי מקודשת את הרי בשטרוכשכותב
 בתך בשטר כשכתב דבשלמא לרש"י קשה דהיה לתרץ ויש שבגרה, והוא מדעתהעצמה

 לוי בין מקודשת היה לא בוגרה היה דאי משום בגרה שלא  והוא להיות צריך לימקודשת
 נתן לא והיא מרשותו ויצאה בוגרת הוי שבתו משום לא אביה ע"י בין עצמה, ע"י וביןאביה
 כתב ולא לי מקודשת בתך בשטר דכתב משום לא נמי עצמה ע"י ובין קידושיה לקבל רשותלו

 לי מקודשת את הרי בשטר כשכתב אבל בגרה שלא והוא הגמ' כתב ולכך לי מקודשת אתהרי
 להיות ויכולה בגרה שלא והוא לומר יכול היה קשה שבגרה והיא להיות דצריך הגמ'כתב

 נתן ומי אביה ברשות הוי שהיא משום מקודשת אינה עצמה ע"י דבשלמא אביה ע"ימקודשת
 וז"ל, דאמר הריטב"א לפי מקודשת להיות יכולה אביה ע"י אבל הקידושין לקבל רשותלה
 ולכך עכ"ל, את דהרי בלישנא דה"ה מסתברא בתך בגרה( בשלא )דמיירי רישא דקתניוהא
 ואביה דעתה צריך לא בגרה שלא היה דאי שבגרה והוא דידה דעתה דבעינן והא רש"ימתרץ
 מתיישב נמי השלישי והקושיא הראשונות קושיות השתא נתיישב )לפ"ו קידושיה, לקבליכול

 הוי לא בוגרה היתה דאם מקודשת על בגרה שלא והוא קאי לי מקודשת בתך בשטרדכשכתב
 על  שבגרה והוא יאי לא לי  מעודנות את הרי בשטר וכשכתב לעיל כדפרשתימקודשת
 שבוגרה והוא כתב ולפיכך אביה ע"י בגרה בשלא אפ" מקודשת להיות דשייך משוםמקודשת

 ודו"ק. אביה, ע"י על שקאי משום אביה ע"יאחר
 סעלגערגויס[]כעס

 במס' לנר בערוך עי' בלבד, אלא לכ"ז לא הב"ח גורס תתוכי בסוף וכו' דמי לא האתוד"ה
 קי"ד( סימן אה"ע אלק ביהודה נודע משו"ת שמביא מיאונין( בד"ת ע"א ב' )דףסנהדרין



 הילוליםפרירעד

 לא מגמ' שהרי עליה ומקשה  לגט, דיינים שקוה להיות שצריך הוא רש'יי שדעתשמביא
 על קאי אלא בגט שלשה של ב"ד צ"ל שאינו שאה"נ אומר שי"ף שמהר"מ ומביא כן,משמע
 בלבד, וגרס בב"ד הדיבור את הב"ח מחק אמאי שפיר מובן לפי"ן וממילא עיי"ש,חליצה
ודו"ק.

 ,556ער[ ווסל]56ססגדר

 ע"ב ט,דף

 כר' סובר שרבי לעיל הסביר דהריטב"א קשה ולכאורה ובעלת, מאי בעלה או ליכועבבגט,
 ובעלה מדכתיב ההכרח מהו וא"כ בפנ"ע אחד כל ומשמע כאחד שניתם משמע דאמריאשיה

 וכ"ת בלבד לחיבור ולא נחשב להפסק ג"כ הוי לרבי הא בעינן לביאה המסוריןשקידושין
 דרך כן נאמר מקום בכל דא"כ אינו זה חיבור, דבעונן ש"מ הפסק רק שמשמע או כתבמדלא
 ודו"ק. בפנ"ע, אחד כל ג"כ ולא כאחדשניהם

 )יססין[ ססס דוי]מודת

 ע"א י'דף

 דע"פ להסביר צריכין וכו'. תירץ דוד והר"ג באפד איש, אשת משום עליה וחייביןתוד"ה
 עריות ר"ל בכלל דבהמה סנהדרין ממסכת הדיבור בתחילת לעיל תוס' דהביאו האיסודן
 והבן. א"א, משום עליה וחייבין שם נאמר לזה שקודם לפי ג"כהיינו

 דחטס[ שגווי)]סמ561

 ע"א יצבדף

 ר"ח יתיב ד"ה ברש"י בע"א לעיל שציונו מה לפי לאחר שנשאת משפחה, מההיא ד"הרש"י
 ר"ח. שפסק כמו להשגי שנשאת כן, גורסין נ"נ"לאחיו"

 יייטס[ ו6גות5]סמו56

 מה ולכאורה וכוי ההקדש מן נהנה אצל שנויה זו משנה שהו. קרי מאלפים יותר ד"הברשיי
 כהנים, התורת מביא כשהגמי לעיל זאת לפרש צריך היה ורש"י זה, לדיבור הואשייכות
 ולא אחת המשך הוא מאלפים יותר ד"ה עד וכו' אחד הוא אם השתא ד"ח רשני מןואולי
 שנויה. היא מה על הנ"ל ברייתא לפרש להפסיקרצה

 מורוות[ 6רי']סמול)



רקה הפריריח

 ע"ב י"בדף

 כהן, הוא אם וכף פעמים נמי שבויה שהרי נהירא %א בת"ד בשבויה, תקנינו אםתוד"ה
 בה מותר ישראל דהא לכהן רק נוגע שנשבית איסורה כל דהא כהן", הוא "אם הלשוןוק"ק

 וצ"ב. בן לו יש אםוהול"ל
 דייטס[ סגוף)]ספו56

 ע"ב י"גדף

 ואפי' תקשה גדול לכהן אאלמנה דגם קשה לכאורה וכו', עבידתיה מאי עשה האיבגמ'
 תוקמא הבעל מיתת אהניא דלא אי לגמרי תישחרי הבעל מיתת הניא דא אי הגמ'למסקנת
 איסורא אי הדיוט לכהן או לישראל איש דבאשת בפשטות וי"ל כרת דהיינו קמייתאבמילתא

 או בכרת תיהוו או להקשות איכא ושפיר איש אשת משוס האיסור אז מיתה לאחרגם

 איסור והוי כהונה איסור אלא איש אשת משום האיסור אין גדול בכהן אבל לגמריתישתרי
 וק"ל. לגמרי, אישתרי איש אשת דאיסור ואה"נ בלאו והוי הבעל מיתת לאחר הבאחדש

 גליג15וייג[ 46קיס]ישסע

 ע"א י"ריף

 זה כלל מצינו דלא קשה ולכאורה לעכב, הכתוב עליה שנה משמע ביאה ויבמה, בד"הרש"י
 ויבמה דתיבת משוס אלא הכפילות משום כוונתו דאין בדוחק לתרץ ויש בקדשים,אלא
 ודו"ק. מיעוט, מזה דמשמעמיותר

 מסק)[ יעקנ]ספסון

 לאשמעינן הוא יתירה ויבמה דתיבת ר"ל לעכב. הכתוב עליה שנה משמע ויבמה ד"הברש"י
 שהרי הוא המושאל ולשון מליצה הכתוב עליה שנה רש"י ומש"כ אחר קנין ולא ביאהדוקא
 בקדשים. אלא לעכב הכתוב עליה שנה של הענין שייךלא

 סוו6רן[ ספעון 5ני]יוסף

 ע"ב י"ידף

 לו מוסר רבו זאין עצמו במיכר ליה היפק מקשה והוס' עצמו, מוכר של אזנו %אתוד"ה
 איתא והנה ע"ב(, ט"ו לדף כדלקמן בני ואת אשתי את אהבתי ובעינן כנעניתשפחה

 לפ"ז א"כ אותו, כופה רבו שאין אלא כנענית שפחה לוקח יכול עצמו דמוכר דחידשבריטב"א
 וצ"ע. בני, ואת אשתי את אהבתי יש ושפיר עצמו שלקח כאן שאיירי לתרץ יכול תוס'היה

 ז6)5ער[ מסיר]יסרך)



 הילוליםפרירעו

 ע"א ט"ודף

 קשה ולכאורה וכו' ב"ר מכרוהו אבל איסורא עביר דלא הוא עצמו מוכר אמינא סידבגמי
 שעבוד ב"ד מכרוהו ומה מק"ו ילפינן ויהא עצמו למוכר ולא ב"ד במכרהו רקדליכתוב
 דבגמ' לתרץ ויש ביובל, שתצא דין אינו איסורא עביד שלא עצמו מוכר ביובל יוצאאיסורא
 פסוק שכתי' מובן וממילא קרא לה וכתב טרח בק"ו דאתיא שמילתא כתיב ע"ב( ד' ידףלעיל
 ב"ד. ממכרוהו זה לידע יכולין היינו אפי' עצמובמוכר

 ס611רן[ לני]למעור

 ע"א ט"זדף

 כדאיתא שר"ל התוס' ופירוש כאדונו, להיות לו די אדון מאי וקשת הקונה כלתודחה

 עמך, לו טוב כי מקיים אינו בעצמו עליו שוכב אם אחד כר אלא לו דאין דפעמיםבירושלמי
 חייך עמך אחיך וחי פ"ב( )דף ב"מ במסכת איתא הא שלכאורה חיים המים ע"זומקשה
 ע"א( כ' דף וכאן שלמה בחשק דאיתא מה עפ"י ונ"ל בקושיא, ונשאר חבירך לחייקודמין
 עבדים בנ"י כל לי כי של איסור על עבד שיעבור גרם שהוא מפני מפרש לעצמו אדוןכקונה
 גנב חורא אלא גנב עכברא לאו בבחינת והוי ע"ב( כ"ד דף )קדושין לעבדים עבדיםולא

 שאשיפ התזרה לז קנס דהכא שפיר מיושב ולפי"ז לעצמו, אדון כקונה אותו קונסיןוממילא
 לעצמו, אדון כקונה והוה קנסיה שהתורה אמרינן הכא אבל קודמין חייך הוי התורהדבכל
 קודמין חייך שאמרינן זה אם ב'( ענף מ"ב דף ובב"מ אברהם הברכת שמסופק מה עפ"יועמל
 במקום תבירו בהצלת מחויב שאינו הוא פשט או לכל קודם דהוא קדומה דין וה הוהאם

 למה א"כ ראשון כצד דאי שני צד כמו שהוא נראה הסברה שמצד שם ואומר שלו, נפשפקוח
 בהצלת מחיוב דהוא שפיר מיושב השני צד אליבא אבל וכהן, לת"ח אפי' לכולם קודםהוא

 של ולא ~שו את שישמור דמוטב אמרינן אז ימות הוא אם אבל יחיה, שהוא זמן כלשני
 חברו הצלת לגבי דוקא זהו קודמין חייך של שדין מפני שפיר מיושב לפחז א"כ עיי"ש,חבירו
 בזה נוגע ואינו לעבד כר ליתן שיכול פשיטא אז כר לגבי אבל קודם, שהוא אמרינן שאזונפשו
 ודו"ק. קודמין, חייך שלהדין

 5561ער[ מקיר]יטר56

 כתיב כבגט משום טפי דמי דהוא מכניס שכן נקט דלא הא ישראל בבת מוציא שכןבתוד"ה
 דרב אליבא שהרי טפי דדמי משוס א' תירוצים, שני כאן מתרץ דתוס' שמר נראה ,בהדיא
 שהבעל אירוסון לשטר דמי לא המקנה דהיינו כותבו אב עברי' אמה דשטר דסוברחסדא
 בתורה בהדיא כתיב דבגט תוס' תירוץ ועוד י"ס, הרשב"א מתרץ )וכן כותבו הקונהדהיינו
 בהדיא. כתיב לא קידושין משא"כ מוציאשהגט

 15י[ קג"5]מלדמ



רעז הפריריח

 ע"ב ט"זדף

 מי האב במיתת יוצאת דאפי' להקשות יש ולכאורה האב, מיתת נמי מתני אימא ואםבגמי
 שיוצאת מסימנין ק"ו לומדין דאגו דכיון וי"ל האב, במיתת כשיוצאת לה שמעניקיםיאמר
 כסימנין. לה מעניקים אדוןמרשות

 5עק6וויטס[ 361]נממן

 ע"ב י"חדף

 רש"י פירש כאן יעוד, לשם עליה אדון טליתו שפירש מאחר בא"ד נברי לעם בד"הרש"י
 אבל כתב ר"א שיטת כשמסביר ולקמן יעוד, של באישות אישות אחר שפחות שלהאופן

 אי דהתם משום וכוונתו אישות, סתם והיינו מזכין, מצי "קידושין" אישות אחרלשפחות
 לעיל אבל שפחות, אחר שפחות והו"ל שפחות גם ליה הוי דא"כ יעוד של אישות לפרשאפשר
 מאחר בעצמו רש"י שכתב כמו טפי, שפיר קרא מיתוקם שכן יעוד של אישות רש"יפירש

 הוא. ופשוט עליה, "אדון" טליתושפירש
 5יססין[ פסס יוד]מווט

 ע"א י"מדף

 לומר ואין גדול, דהוא ליה פשיטא דמהיכן הקשה והמצפ"א גדול, בנו אף גדע הוא מהגמ'

 אחרת דעת שאם מפני אינו זה העבריה, אמה לקנות יכול אינו וא"כ זכיה לו אין דקטןמשום

 דמוכח כמו מוליד קטן דאין לומר א"א וגם פוסקים, כמה לפי לקנות יכול שפיר אז לומקנה

 מוליד, נמי קטן לפעמים מ"מ אבל מוליד אינו קטן פעמים דרוב ע"א( מ"ו ודף יבמותבמסכת
 שאינו כמו קטן כשהוא לייעד יכול אינו גופיה ובניהו יעדה לא אשר שכתוב היות שםותירוץ
 )מצוה חינוך במנחת דאיתא מה ע"פ אחר תירוץ עוד ונ"ל ליה, מיבעיא בבנו רק לקדשיכול

 חל א"כ ניתנו לקידושין הראשונות מעות דקיי"ל היות הקנין בשעת גדול להיות דצריךמ"ג(
 מוכה אדם שום שאין מפני לקנות יכול אינו קטן הוי דאי גדול להיות צריך ואז הקניןלמפרע

 עישש, גדול שהוא צ"ל ע"כ אלא לקטן שליחות אין דהרי מהני לא זה האביו יאמרו ואילו,
 ואין המעות קיבל שהאב האב, שליחות ע"י מאביו לקנות צריך שהוא מנה משמעועכ"פ
 אין דהרי קטן כשהוא מועיל שאינו פשיטא בסוגיתינו כאן וממילא כנ"ל, הקטן שקיבללומר
 לזכות גדול צריכין שהרי מועיל אינו אפ"ה לקטן שליחות דיש יאמרו ואפי' לקטן מוכהקטן

 מאי אלא מקנה אדם שום אין וכאן לו מקנה אחרת שדעת מטעם אלא מועיל אינושהרי
 גדול. שהוא להיותצריך

 5561ער[ מקיר]יסר56



 הילוליםפרירעת
 אבל נתרגנו, האשת משא"כ נהרגת אינו שקטן לומד תוס' וכו', לקטן פרט אישתוד"ה

 פרט איש התורה של החידוש זהו ואדרבה נהרגת אינו דהאשה הראב"ד בשם מביאהרשב"א
 הראב"ד כמו ללמוד רצו לא דתוס' ונ"ל עיטש, נהרגת אינו האשה ואף כלום דאינולקטן

 בכל כמו פטורה שפיר הרי לוה קרא צריך אמאי דלכאורה עליו שם מקשה שהרשב"אמפני
 ע"ז ומקשה דלא, קמ"ל אותו שעונשין ס"ד ונהנה ביאה שביאתו דהיות ותירוץ כולה,התורה
 א"כ דנהנה משום ואי כאן, כן כמו אותו עונשין אין דבעלמא כיון דהרי מחוור אינו זהדע"כ

 אלא כן תוס' למד לא ולפי"ו בקושיא, שם ונשאר איסור באכילת כמו"כ קראנמעטיה
 דהיינו ברש"ש וכדאיתא נהרגת שהאשה כמו נהרג האיש שיהא הוא והו"א נהרגתדהאשה

 ודו"ק. נהרגת דאינו קמ"ל עיי"ש, וקלון תקלה בבהמהכמו
 5561ער[ תריר]יסר56

 יעוד שאין משום אלא אית בגזם אלא יעוד ראין תוא מילתא דהדא פרש"י תרתיתוד"ה
 משמע מדעת אלא יעוד שאין מפני אהדדי דסתרי בתרתי פירוש אלחנן רי אבל מדעת,אלא
 בו שאין אע"פ משמע בגדול, אלא יעוד שאין כתיב ואחייכ גדול אפי' אסור מדעת שלאאבל
 יחדיו הולכים דשניהם יאת שיטה לקח דרשני תיל לייעד, לו מותרת גדול שהוא היותדעת

 סבר ור"ל דעת צריך שאינו מפני קטן לבנו אדם דמייעד אר"י י'-ה"ז( פרק ויבמותמירושלמי
 מפני לייעד יכול הקטן דבנו אחד, בסיגנון שהולך מזה משמע הגדול לבנו אלא מייעדדאינו
 דעת, שצריך מפני הקטן בנו ולא לייעד יכול הגדול דבנו סובר ואידך דעת, צריךשאינו
 ודו"ק. בירושלמי בפירוש כדאיתא תליא בהא דהא רש"י אמר לפי"זוממילא

 ז%6על[ תריר]יסרך)

 ע"א כידף

 ברש"י ועיין כעבד. אברים בראשי יוצא שאיוו לומר רבא אמר יצא בגופו נכנס בגופו מאיגמ'
 הוא שהדרש אמר למי נודע לא השיטה אבל הקרא, מיותר הוא שהדרש שמפרש הוא()ד"ה
 עבד דהיינו בגוף חסר שהוא כמו ולא ובגרעון ויובל בשנים דהיינו שלם בגוף יוצא שהואכמו
 הוא תצא לא של שהדרש אומר שרש"י רש"י עם פליגי ועוד אברים, בראשי שיוצאכנעני
 בא שהוא כתב למי נודע לא בשיטה אבל כלום, נוטל ואינו שיוצא בעבד אבריםבראשי
 ודו"ק. עיי"ש, הקראממיותר

 %61טר[ זופ6]למסגיר

 ע"א ע"בדף

 במס' שהוא שמביא ברש"ש )עי' מהירושלמי מביא בסופו במלחמה ילהצנה שלאתוד"ה
 בספרי דנחלקו ואפ"ל לא, או המלחמה בעת מותרת אי לר"י רב בין מחלוקת ה"ו( פ"במכות



רקס הפריריח

 עד עליה יבוא לא שבכלל לומד שרש"י במלחמה ילחצנה שלא מלמד כאן הביא שהגמ'זה
 רב בין מחלוקת וזהו במלחמה מותרת ראשונה שביאה סובר ר"ת אבל המעשים כללאחר

 ודו"ק. ר"ת, כמו או רש"י כמו בספרי פשט לומדים איור"י
 ,556ער[ מסיר]'סל56

 ע"א כ"גדף

 פשט שלפי לרש"י קשה שהיה מסביר והמהרש"א לפרש, באנו ואם וכו' ורשב"א ד"הרש"י
 לא שרש"י משמע א"כ תלמודא כדקאמר הוא דרשב"ג תימא ולא כרבנן מתני' כולה יהאזה

 הנ"ל ד"ה בסוף הרש"י בדברי צ"ב ולפ"ז כן תירצו לא דלמה רק בגמ' זה פשט ללמודרצה

 ודו"ק. כן, משמע הגמ' פירוש רק פירושו אינו זה הא כשפרישיתאלא
 קיטס[ ו6טה5]סכה)

 ע"ב כ"גדף

 לומר בזה התוס' דכוונת שמפרש במהרש"א עיין וכו', הוא דהמי וכיון בסת"ד ר"שבתודעת
 ובין בשטר בין דלרשב"א מגלן מקום מכל בדבר מחלוקת ג' יש שע"כ הוכחנו שכברדאע"פ
 אחרים ע"י בין רשב"א מודה דבכסף לומר טוב יותר הרי עצמו ע"י ולא אחרים עייבכסף
 שיקרא הוא דוחק דמ"מ תוס' תירצו וע"ז כוותיה, אתיא נמי דמתניתין ורישא עצמו ע"יובין
 לא ראם דה"ק ול"פ הוא" דהכי "וכיון התוס' ומש"כ עכ"ד. חכמים, בשם במתניתיןליחיד

 אומרים" "חכמים שהי' דוחק כ"כ הי' לא א"כ בנידון חכמים שיטת שיש מוחיכיםהיינו
 לומר דוחק א"כ בנידון חכמים שיטת יש שע"כ שהוכחנו מאחר אבל רשב"א הואדמתניתין
 למיטעי. ואיכא זה בענין חכמים שיטת גן גם יש שבאמת כיון "חכמים" לרשב"אשיקרא
 אין המהרש"א לפי דלכאורה בדבר", מחלוקת שלש שיש לומר צריך "ולכך התוס'ומש"כ
 שיש לומר צריך ולכך דה"ק לומר יש אתר, בענין הפסיק כבר תוס' שהרי כאן שייכותלזה
 שפירש"י. וכמו גופא במתניתין בדבר מחלוקתשלש

 טייר[ פיס)]יל1מס

 ע"י בשטר וא"ע וכף קאמר שליחות בתורת לאו דילמא או באפד שליח שיעשה מהתודהה
 דכל הקשה והמהר"ס שליחות, מטעם דאינו כיון וצווח עומד אפי' היינו דקאמראחרים
 היכא וא"כ לעיל כדאמר לעבד הוא דזכות דס"ל משום היינו מהני אחרים ע"י דשטרהטעם
 דהואיל פשוט בדרך לתרץ ואפשר שתירץ, מה ועיי"ש דמהני אדעתין תיסק האיךדצווח
 כשאמרה ע"כ א"כ מהני אינו ששליחות וסוברין שלו שאינו לרשות שיוציא שבעיעוסוברין
 ודו"ק. שמהני, גזה"כ שיש ונמצא בע"כ אפי' איירי לה ניתן לא חופשה אוהתורה

 קיטס[ 61)1וי5]סמ561



-- הילוליםפרירפ
 ע"א כ"דדף

 הלכה עימר ראיה ראין אימר כ"י אן בא"ד ירו'. מתא האי כי כל אומר אליעזר ריבתודתה
 פסחים ממס' ראיה הביא גם הר"ת ולכאורה וכו'. סורר בן ומפרק דנדרים שההוא ששתכר'

 פסחים, במס' הגמ' תי' לא למה הר"ת שהביא הגמרות כל מתרץ כשהר"י וממילאלשיטתו
 בו( רשות לרבו שאין ע"מ בד"ה : פ"ח יף פסחים במס' התוס' על דבריו סמך דר"יונ"ל

 ועישש. הפסח, חובת בו שיצא ע"מ המנה לו שנתן דמיירי תוס' שםדקאמר
 מ6גד5[]יחי56

 בזוזי פירוש רחמנא אמר ממעשרו איש דידה המעשר דידה בזחי אלא רש"י ה"גבתוד"ה
 ואשה איש להזכיר לו היה דלא לר"ת וקשה וכו', משדותיו דיייה ומעשר מלוג דנכיידידה
 לא ר"ת דקושיית הרש"ש וכתב חבירן, ממעשר ולא רחמנא אמר ממעשרו הול"ל אלאכלל
 דזוזי פירש"י לפי אבל ממש בממונה היינו דידה דזוזי בסוה"ד ר"ת מש"כ לפי אלאקשה
 מביא שאדם ע"ב( מ"ז ודף גיטין ובמסכת הפירות מהן אוכל שהבעל מלוג נכסי היינודידה
 אשה ולא דאיש מיעוט לזה ונצרך ממעשרו למעטו נוכל לא ודאי עיי"ש וקורא אשתוביכורי
 הוי דאשה מטעם אחר ולא ממעשרו דממעטינן בהדיא כתב רש"י דהלא קשה ולכאורהעכ"ד,
 אחר, ולא ממעשרו אלא אשה ולא מאיש למעט צריך דלא התוס' הקשו שפיר וע"זכאחר
וצ"ע,

 גומעו[ יסורס]ינמק

 ולכאורה שחרור, גט דצריך דסבר משוט לחו תנא דלא דירן ותנא וכו', יוצא תנאבתומ"ת
 ר"מ הוזכר ובמתני' מאיר ר' הוא שחרור גט צריך דאין הסוברין מהתנאים אחד שהלאקשה
 כר"מ סבר לא בהא ומתניתין וז"ל מהרש"א, ועי' כן, סבר לא דמתני' דתנא לומר שייךואיך
 במתני' תנא לא אמאי צ"ע עדיין לכאורה אבל ע"כ. וק"ל, שחרור גט צריך דאין לקמןדאמר
 ר"מ דברי אברים" בראשי "ויוצא עצמו ע"י ובשטר אחרים ע"י בכסף עצמו אתוקונה

 וצ"ע, שחרור גט צריך איןדלשיטתו

 רייכמ6ן[]יוי

 ורבנן דריימ למחלוקתן שנוגע במה רק המשנה בסידור הביאו המשניות שמסדר ונראהיא"ה,
 ודו"ק.[ אברים בראשימשא"כ

 ע"ב כ"דדף

 א' : אופנים בשני רש"י דברי לבאר ואפשר חורין, בבת להתירי שחרור. גט וצריף ד"תברש"י
 ואין האדון ברשות עוד העבד שאין ממון חלות מיד נפקע בעבדו מום עשה דהאדון דע"י-

 העבד אין דבאמת - ב' חורין. בבת מותר שיהא איסור החלות להפקיע אלא שחרור גטצריך



רפא הפריריח

 אין השחרור הגט שבלא אלא שחרור, גט ע"י אלא - הממוני חלק גם - האדון מרשותיוצא
 צריך העבד אין בפועל וא"כ לשחררו ועומד מחויב שהוא כיון בו להשתעבד רשאיהאדון
 גות13[ יסוים]ימק חורין. בבת מותר שיהא בכדי אלא שחרורלהגט

 ע"ב מיהדף

 וכו' שההיא ב" הדר אמר במסירה נמי ורב תנן במשירה והאנן וכו' שמואל אשכינהובגי'
 חזר למה רב על ותמהו שמואל מדברי המשן עוד מההיא בית דהדר הכא דעי רש"יופי'
 שכתב בהר"ן וע" זו, קושיא תי' לא הגמ' בתי' דהא לפירושו וק"ק טעם. בלא שאמרממח

 רגיל היה במסירה נמי דרב לשמואל אהדרי דרב דתלמידי ז"ל הרי"ף מגירסת נראהדבאמת
 היה שמואל של השניה דקושיתו לפרש ונראה קשה, עדיין לפרש"י אבל בי' דהדר אלאלומר
 מסתבר שלא הקשה ולכך במשיכה ווו זו אומהים דחכמים הברייתא של ידיעתו חסרוןמשום
 וסובר מתני' על שפליג מהברייתא לו שהודיעו הגמ' בתי' אבל שאמר, ממה יחזורשרב

 שמצא משום משיטתו רב חזר שבאמת השני' קושיא ג"כ מתיישב במשיכה גם לקנותשאפשר
 ודו"ק,ברייתא,

 טינר[]מרדכי 1

 ומסירה משיכה הן מצות וכי רשב"ם פי' על הקשה ור"ת בא"ע וכו'. גסה בהמהבתוד"ת
 לפירש"י דהרי ביאור צריך ומקופיא המובחר. מן אלא לעשות שאין זו את זושמבטלות
 וממכר במקח אפ"ה משיכה מועיל הגר ונכסי דבמציאה אופן באותו ג"כ מקודם תוס'פירשו
 קושית להקשות יש זה על גם ולכאורה משיכה, מהני לא ממשיכה ועדיפא מסירהששייך
 במשיכה מקני לא למה סברא כתב מתג" על רש"י דברי בגוף נעיין כד אבל הנ"ל,הר"ת

 דמסירה משוס כך סתם הוא אין א"כ לפניו" להוליכה בכך דרכה דאין מיקני לא"דמשיכה
 עדיפא דמשיכה התוס' לשיטת משא"כ זו, את זו דמבטלות כמצות הוי ולא ממשיכהעדיפא

 לכן עדיפא דמשיכה משום סתם אלא מסירה יועיל לא למה סברא זה על כתבו לאממסירה
 וק"ל. יו, את זו דמבטלות הן מצות וכי שפירהקשו

 גוסקעפוהיג[ יסודך]תסס

 ע"א ט"ודף

 אומר ר"מ א'( משנה ו' )פרק אבות במגר דאיתא מה ע"פ לומר ונראה בישיבה, תפשתם במהבגמ'
 ענוה מדת היינו במה, וז"ש ענוה, ומלבשתו וכו' הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסקכל

 ועוסקים בישיבה שיושבין ע"י לתפוש זוכין פי בישיבה, תפשתם מה, ונחנו ז'( ט"ז )שמותכדכתיב
בתורה.

 6'5ק6והטס[ 361]שיתין



 הילוליםפרירטב
 פתגת בלשון ליה דכתה והא אהד בשמר שפיר דמיירי כראת אוד בת"ד כתב ~מהתוד"ה

 מכר כתב ה" דאי דמים בלא השטר שיקנה שר"ל מסביר והמחרש"א כו. הויו שהאמתלפי
 דקנה הטעם כל דהא דבריו להבין צריכין ולכאורה דמים, שיתן עד בשטר קני הוי לאבלחזד
 וכתב מהשתא חל מעות לקבל בדעתו דאין הכא משא"כ דעתו, גזומך דאינך הוא שמיםבלא
 מהני פריש אם ולהריטב"א דלהרשב"א רואין הא שטרות, לשאר זה בין רבנן פלוג דלאמשום
 מ"מ פריש אם דאף כהמהרי"ט סובר שהמהרש"א לומר ואפשר פלוג לא אמרינן דלאאלמא
 ודו"ק. מהני,לא

]סמוי
 דייטס[ ו"גוהל

 ע"ב ב"ודף

 ממש סלע ל"א מטבע, שהיא סלע ריחב מלא וקסדה אחי סלע בבית לו ולקח ד"הבדשנני
 שהגמ' הב' פי' על קשה ולכאורה ע"כ, וחבית, צאן עליו להעמיד ואין והזי גבוהשהוא
 מאי מפרשינן הוי דבההו"א משמע וכו', סלע ליה קרי ואמאי טובא דנפיש סלע מאימתרץ
 ג"כ בההו"א ברש"י הב' דלפי' מטבע, שהוא הא' כפי' משמע ומגה טובא, נפיש דאינוסלע
 וצ"ע. טובא, דנפיש לפרשאפשר

 מפסיך[ פסס דוד]תודמ

 דהא מעשר כאן אין הכל דכשיאכלו הרשרש והקשה וכו' גמליאל ברבן מעשה ד"הבתוש
 מה לתרץ ונראה ועיי"ש, בעירובין הנוד בבקיעת כמו כך לידי יבוא ולא למוד עתיד שאניאמר

 ות" בהפרשתו, הועיל מה לדרומו או לצפונו מקום קבע שלא כיון לקמן תוס'שהוקשה
 ר"ג אבל ברירה ליה דלית למאן מילי הני מקום סיום בעינן דכי למיסר דאיכאהריטב"א

 מה שזהו למפרע הדבר הוברר אמרינן מעשר שיעור ומשייר וכשאוכל ברירה, ישסבר
 רבן דסבר שנ( וחזינן וכו' במלך מעשה ע"ב( פ"ח ודף דפסחים בההוא טובה וקשהשהפריש,
 לכל שם קרא גמליאל דרבן המאירי שפירש מה לפי לתרץ ואפשר ברירה, איןגמליאל
 ביעור, מצות קיום לכונת אלא ברירה אין שהרי ביתו לבני האכילה לכונת ולאמתנותיו
 נראה ברירה, יש ביעור מצות קיום לענין אבל אכילה לענין ברירה אין למה בוהוהביאור
 שאני לוגין שני אומר הכותים מבין יין הלוקח ע"א( י"ד )דף בחולין רש"י שיטת פי עללפרש,
 ליה לית יהודה לר' אלמא ופירש"י וכו', ראשון מעשר עשרה תרומה הן הרי להפרישעתיד
 ברירה, ליה דלית למאן דאפילו מזה משמע הרי עכ"ל, שתה התרומה שמה ותייש"ברירה
 שם חל לעולם אבל למפרע הדבר דהוברר ומן לאחר כשפריש אמרינן שלא דוקאהיינו

 ליה מבירא דלא למאן דאפילו המאירי שכתב מה וזהו בתוכו, מעורבין ועדיין תרומההפרשת
 מתורץ זה פי ועל בתוכו, מעורבין ועדיין ביעור מצות לקיים כדי תרומה שם חל לאכולברירה
 לאכול מותר אם פליגי רק מעכשיו לכו"ע תרומה הפרשת שם שחל מכיון הרש"שקושית



יסג הפריריח
 זמן לאחר יפריש לא אם אפילו כן אם ברירה, ליה סבר אי זמן לאחר שיפריש סמך עלעכשיו
 לטבלו. חווראינו

 טט"גמעטז[]46עור

 דכיון רש"י שיטת מתרץ הפנ"י וכו' לפרש לו הי' ועוד וכו'. גמליאל ברבן מעשת ז"הבתוס'
 אלא הסכום הזכיר לא לפיכך משם, כשיצא במחובר הי' עדיין כי התבואה שיעור ידעדלא
 אם אבל בפירוש סכום לומר צריכים דלכתחלה מדבריו משמע מעשר, יהא ש"עישור"אמר

 בלשון תוס' הקשו לא דלהכי לומר אפשר לפ"ז המעשר, דחל משמע הסכום להזכיר אפשראי
 הי' גמליאל דרבן אלא אינו דקושיתם משום התוס' שהקשו הקושיית שאר כמו "קשה"ועוד
 דלכתחלה. המצוה לעשותצריך

 5611דת6ן[ סעסי5]יסוסע

 ע"א כ"זדף

 וי"מ גמליאל דרבן מעשה בההוא גדולה תרומת מזכיר למה וא"ת בא"ד מעשהבתוד"ה
 לפי גדולה תרומה הזכיר לא דלהכי וי"מ וכו' מה"צ הכרי את פוטרת אחת דחסהמשום
 בהפרשת הכי דמיירי פירש"י לפי הוא ראשון מפרשים היש וכו'. בביעור מחוייבתשאינה
 וס"ק. ביעור במצות הכא דמיירי פיר"ת לפי הוא השני מפרשים והישתרו"מ

 קריין[ מעגד5 מנחס]יסר56

 ע"ב כ"זיף

 לכאורה לה, קינא לא שהרי עצמן בפני לשבועה ראוין היו שלא בא"ד גלגול ד"הברש"י
 קשה ויותר הגמ', שאמר כמו שותה אינו שארוסה לשבועה ראויה אינה לה קינא שאפי'צ"ע

 שמאיש אחר מאיש אותה דמשביעין מהא ראי' עולא הביא לא דלהכי התוס' שכתבו מהלפי
 כן ואם כלל, שבועה שייך לא בארוסה משא"כ קינא אם שבועה בו דשייך למילף ליכאאחר
 וצ"ע. ארוסה, היא שהרי לזמר צריך רש"יהי'

 4ססין[ טסם ות]תרדכי

 ל"א כ"חדף

 כתב בנידוי יהא בד"ה ורש"י הארבעים את סופג ממזר בנידוי יהא עבד לחבירו הקוראבגמ'
 כתבו וכף לחבירו הקורא בד"ה ותוש בו, יזלזלו הם אף כן כל בישראל שמזלזל אותומנדין
 לפי ולכאורה ע"כ. נידוי, והיינו בארור אותו מקושין כן ארור דהוא עבד לחבירו קראדההש
 מצינו דלא מובן לתוס' ובשלמא בישראל, מזלזל בממזר גם דהא מעבד ממזר שנא מאירש"י



 הילוליםפרירפד

 בקדושת מזלזל עבד חבירו שקורא לפי וי"ל קשה, לרש"י אלא ארור נקרא ממזרשיהא
 מזלזל אינו ישראלית נשמה לו יש ממזר משא"כ ישראלית, נשמה לו שאין שאומרישראל
 בישראל". "שמזלול בכתבו רש"י מדייק וזהבישראל,

 וענעלמ16[ נו5"6 סרס]דת

 לפיכך בלאו עבר שתבירו אומר הוא ממזר לחברו תקורא וכן וכו' עבד לחברו תקוראבתוד"ת
 יספוג ג"כ חלב אכלת לו כשאמר א"כ הקשה והמהרי"ט בלאו, עובר כדין הארבעים אתסופג
 משום הארבעים את שסופג שתירץ ועי"ש בלאו, עבר שחבירו אומר הוא שהרי הארבעיםאת
 דודאי התוס' כוונת לפרש ואפשר התוס', כוונת כן לפרש דוחק אבל בעמך רכיל תלך דלאלאו
 זה על יינפש עונש שבאשה רק שמבזהו, משום אלא ממור לחבירו הקורא את עונשיןאין

 עונשין אין ולכך כ"כ בזיון בו אין חלב אכלת לחבירו האומר אבל מדה, כנגד מדהאומרים
 ודו"ק. כלל,אותו

 ק)"1[ מעגד5 מגמם]יסר56

 למה הריטב"א והקשה להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו וכוי בכיף תגבות רשותבמתני'
 ע"א כ"ט דף ובתוס' להדיוט. כמסירתו לגבוה דאמירתו באמירה אפשר הרי כסף קנוןנקט
 הקשה עוד מתג". על גם הקשו לא למה המפרשים והקשו כנ"ל, הקשו במאתים משכןד"ה

 אגב, בקנין התרו"מ להם הקנה יהושע דר' איתא וכו' בר"ג מעשה ע"ב ככת דבדףהריטב"א
 בשעת בר"ג( מעשה ס"ה איתא דבתוס' הריטב"א ומת' באמירה, לו הקנה לא למהוקשה
 דנהי הריטב"א ומבאר לבעליהן וליתנם ומעשרות התרומות את לבער ורצה היהביעור

 חוקה יותר קנין דהוי אגב קנין יתר מועיל ביעור לענין אבל הקדש לגבי קנין הוהדאמירה
 הוי לגבוה אמירתו למה לבאר יש וגם אגב, כמו חזק אינו אמירה למה לבאר וישמאמירה.
 ומלואה הארץ לה' כתיב דהא הירושלמי בשם המאירי שכתב כמו להדיוט.ונראהכמסירתו

 נמצא העולם, כל והיינו חצר קנין להקב"ה יש כן כמו חצר קנין יש אדם בני דאבלוכמו
 והנפק"מ תשמור, שפתיך מוצא מכח דהוי איתא ובריטב"א חצר, כקנון הוא לגבוהדאמירה

 מוצא מטעם הוא דאם כמסירה, הוי אמירה אמרינן ומעשר בצדקה גם אם הטעמיםבין
 ומעשר, בצדקה מועיל אינו חצר קנין מטעם אבל ומעשר, בצדקה גם מועיל תשמורשפתיך

 דבתרומה באגב אלא אמירה בקנין ר"ג קנה לא למה הריטב"א קושית אינו הירושלמיולפי
 קשה תשמור שפתיך מוצא מכח דהוא להריטב"א משא"כ לגבוה, אמירה שייך לאומעשרות

 זה על מתחרט אם אמירה דבקנון מתרצים והמקנה והגרעק"א אמירה. בקנין הקנה לאלמה
 אתי יה ולפי אגב. בקנין ר"ג העדיף ולכך לחזור, יכול אינו אגב בקנין אבל נדרו, להתיריכול
 ע"י לבטל אפשר דהא אמירה קנין מועיל אינו הביעור חובת דלגבי הריטב"א מש"כשפיר
 התוס' הקשו לא למה מובן שפיר ולפ"ו אגב, קנין העדיף ומשו"ה גרוע, קנין והויחכם,

 שהוא באמירה לא אבל ואגב, כסף כמו חוקים מקנינים סיירי דהמשנה מתז", עלקושיתם
 והבן. גרוע,קנין

 יילעס[ )פממ]מליל



רפה הפריריח

 ע"א כ"טדף

 ולא רש"י נקט למה לפרש חדש ואור בפנ"י וע" שרה/ את ולא אווזו, צוה כאשר ד"הברש"י

 ולא אותו בד"ה התוס' קושית ליישב רצה דרש"י לומר ואפשר אותה(, ולא )הו"ל שרהאת

 שהזמן עשה מצוות דהוי ליה תיפוק ממילה פטורות דגשים קרא צריך למה שהקשהאותה
 ומשפטיה( המצוות ובברכת כתב והאבודרהם פטורות, ונשים ללידתו בשמיני שנימולגרסא
 ואם צרכיו לעשות לבעלה משועבדת שהאשה לפי שהז"ג ממ"ע פטורות דנשים הטעםוז"ל,

 ואם מצותו לעשות בעלה לה יאמר המצוה עשיית שבשעת אפשר שהז"ג במ"ע מחיובתהיתה

 מצות ותניח בעלה מצות תעשה ואם מבעלה לה אוי בעלה מצות ותניח הבורא מצותתעשה
 בעלה, עם שלום לעשות כדי שהז"ג עשה ממצות הבורא פוטרה לפיכך מיוצרה לה אויהבורא
 ומשועבדת שהז"ג מ"ע דהוי ממילה פטורה אשה דלכן לומר ראין לומר רש"י רוצה וזהעכ"ל.
 לבעלה משועבדת היתה לא שרה פי' שרה", את "ולא כי לומר רוצים שתוס' כמולבעלה
 שמע שרה אליך תאמר אשר כל י"ב( כ"א שראשית שנאמר לה משועבד היה אברהםאדרבה
 שהז"ג, מ"ע מכח הוי לא דהטעם משמע ממילה נשים הכתוב פטר זאת ובכלבקולה,

 סיקוס[ סיון]בסס

 גרמא זמן לאו הפסק לה אין והלאה השמיני דמיום דכיון וי"ל ומי אותת %א אותותוד"ה

 גרמא ומן דהוי תפילין כמו הוא גרמא זמן וא"כ בשבת נדחה זמנה לאחר דמילה ואענגהוא,
 מ"מ ותפילין(, לד. דף לקמן תוס' עי' - תפילין ומן לאו לילה ~מייד בשבת מניחיך דאיךמשום
 אלא היא זמנה באמת בשבת מילה אבל הוא, תפילין זמן לאו שבת דבתפילין לתפילין דמילא

 זמנה מ"מ אבל למילה השייכות מלאכות כמה לעשות דאסור משום הוא מלין שאיןהטעם

 מעשלהז"ג. הוי וא"כ י"ח, יצא מל ואםהיא
 נומנו[ יסקסלעסק

 ע"א ל'דף

 הדירות. כל סוף עד בנו %בן לבנו לי למדו כאילו הכתוב שיו מעלה תורה בם את המלמדכל
 עמך וצאצאי וצאצאינו וכו', דברי את ה"א נא והערב הגירסה איתא :( יא ודף בברכותוהנה
 כמו הנוסח לשנות צריך שאינו סק"א( מ"ז סימן או"ח אברהם במגן ואיתא וכו', ישראלבית
 וצאצאינו שיאמר טוב וממילא כבנים הן הרי בנים שבני מפני צאצאינו וצאצאי ולזמרהב"ח
 כבנים הן שהרי בנים שבני מפני הוא והטעם צאצאינו, וצאצאי ולומר הנוסח ישנה ולאבלבד,
 ומפי מפיך ימושו לא כדכתיב עולם עד מזרעו תורה יפסוק לא שעי"ז מפני בתורה,שיעסקו
 פירושו ווהו בע"ז( מ"ז סימן בב"י )ועיין לעולם ימוש לא שאו עולם, עד זרעך זרע ומפיורעך
 הן הרי בנים דבני אומרים אנו דהרי בנו בכלל ג"כ שהוא בנו ולבן לבנו, שמלמד שמיכאן



 הילוליםפרירפו
 הדורות, כל סוף עד יפסוק לא דשוב הדורות, כל סוף עד מלמד כאילו לפי"ן וממילאכבנים
ודו"ק.

 ז556ער[ זוס6]56כקגדל

 מצי הוי ארתי יא"כ כהירא %א וכו' השבת ימי בקונטרס פירש ליומי, צריכא לאבשס"ה
 קושיית הבנתי ולא וכו'. ישלש עצמו ויום יום בכל לפרש ונ"ל חיי כמה ידע מילמיפרך
 דאטו חיי כמה ידע מי למיפרך מצי הוי דאכתי שפיר אתי לא התירוצים לפי גם שהריהתוס'
 מי מקשה שהגמ' דכיון כך הוא דכוונתם ונראה אתמהה. היום, באמצע ימות שלא לומובטח
 א"כ אחד ברגע לימודים שלשה ללמוד אפשר אי שע"כ כיון הגמ' בתירוץ א"ש חיי כמהידע
 ויום יום כל שישלש דהיינו ששייך ביותר הפחות הזמן שישלש לתרץ הגמ' רוצה הסתםמן

בעצמו.
 וי)כערמ6ן[ סגף 6רי']56י

 ע"ב לידף

 וקשה נשים. לבניכם וקחו ובנות בנים והתידו נשים קחו ויכתיב מזלן אשה להשיאובגס,
 הסוף לאתויי רק הו"ל בנות, והולידו נשים קחו הפסוק תחילת את להביא הגמ' צריךלמה
 שרק דהייט וכו' חייב האב נאמר בברייתא דהנה בזה לי והנראה נשים. לבניכם וקחופסוק
 ובמצוה מחויב האב שרק מנלן המצוות בכל דורש שהגמ' וכמו הדברים אלו בכל מחויבהאב
 דכיון באב רק דמיירי שמעיע דקרא דמרישא אלא מחויב, האב שרק מנלן אשה להשיאויו

 נשים". לבניכם ב"וקחו ג"כ מחייבי לעצמם נשים ליקח דמתויב הנך א"כ נשים קחודכתיב
 וטס[]46מ)ן

 דכיון תימא דלא הוא שהחידוש הראשונים וכתבו שוים. שניהם נתגרשה רב אמרבגס,
 ולכאורה קמ"ל, הגירושין לאחר אפי' תחוור לא ושוב כיבוד מצות ממנה פקעהדכשנשאת

 המיעוט מקודם דכתיב דכיון וי"ל כיבוד, לחיוב חוזרת שנתגרשה דלאחר באמתמנלן
 כתוב זה ואחר לעשות בידה סיפוק אין ואשה לעשות בידו סיפק איש דדרשינןד"איש"
 לרבות הריבוי קודם להיפך לכתוב צריך הי' ולכאורה ואשה, איש לרבות "תיראו"הריבוי
 היא כשנשאה ואח"כ מחויבת היא מקודם שהרי אשח ולא איש למעט ואח"כ ואשהאיש

 לחזור יכולה מ"איש" ונתמעט פטורה כבר שהיא לאחר דאפי' לאשמעינן אלאפטורה
 שוים. שניהם דכשנתגרשהולהחייב

 גריג5וויג[ 56יקיסניסוחים

 הגמ' הביא למה להבין וצריכים וכו' חייב האב ותשנא וכו' הבן על האב מצות כל מאיבגמ'
 הבבא מוקים לעיל הגמי דהלא כ"ט בדף ממתני' ראי' להביא אפשר הלא מברייתאראי'



 פזי הפריריח
 ואפשר בזה, סיירי ג"כ שניה דבבא לומר אפשר ואי ומילה בפדה"ב דמיירי דמתני'ראשונה
 מפורשת. מברייתא ראיה להביא דרצהלומר

 גומ13[ יסורס]עסק

 בו, למקום שותפין הן אף שתלא הבן על ומורא לכיבוד שיוקשו בדין, וכן בד"הרש"י
 אין דודאי מסביר דהמהרש"א וי"ל מקלל, ולא ומורא כיבוד דוקא רש"י נקט למהולכאורה

 כל במקומו עומד לא במורא וכן במקום שייך לא ומשקה מאכיל ואם אב דכיבוד ממששוין

 לפי להשוותן בדין רכן לד לומר לישנא בחד הכתוב אותן השוה אבל במקום שייך לאזה
 דוה משום ומורא כיבוד דוקא רש"י נקט שלכך י"ל ולפי"ז עכ"ל, וכו' בו שותפיןששלשתן
 ודו"ק. במקום, גם שייך דזה משום לפרש צריך אינו במקלל משא"כ הן דשותפיןהטעם

 ו56נער[ מקיר]יסר56

 ע"א ל"אדף

 יהושע ר' ופרש,,, כן, לו אמר יהושע ר' לפני בא וכף אליעזר ר' את אחת אלמנה בןשאל
 עיניך ריסי מבין ליה אמר מהו נתגרשת רבי לו אמר אליעזר ר' לו שהשיב כפרד לוהשיב
 לעשות צריך היה שלא לפי בפרש"י ועי' וכו', בספל מים להם הטל אתת אלמנה שבןניכר

 לעשות צריך היה ולא אלמנה בן שהוא בו הכיר אס קשה לכאורה שחוק, בלשון השיבווא'
 דבשאלה ונראה הראשונה, השאלה את לו כששאל שחוק בלשון תיכף לו השיב לאלמה

 לו היה מה שאל ועכשיו אביו, מיתת לפני זו שאלה לו נזדמן אחת פעם דדילמא סברראשונה

 אי זו ושאלה מהו, נתגרשה אותו כששאל אבל כהוגנו, הי' אז שעשה מה אם ואו אז,לעשות
 אפשר אי כי - גרושה בן )ולא אלמנה בן שהוא בו הכיר שהרי אחת פעם לפניו שהי'אפשר
 שאמר מדויק שהוא לומר אפשר ובזה שחוק, בלשון לו לכןהשיב פשוט(, וזה שניהם,להיות

 ודו"ק. מאביך, אתה שיתום לו אמר ולא אתה, אלמנה" ש"בןלו
 5יססק[ ססמ דוד]מנדט

 ראשבגמ'
 דברי

 הקשה והמהרש"א אמת, דברן שראש נינה דברך מסוף אלא וכף אמת

 "ראש" לומר שייך דלא משום י"ל ועוד שתי', מה ועיי"ש בקרא, דברך סוף הוזכרדהיכן
 דברך. סוף גם גרמן ממילא אמת דברך ראש דכתיב וכיון "סוף", ישאא"כ

 סורקן[ 6ר"]סמו56

 ע"ב ל"אדף

 לפרש יש דאתיא שכינת מקמי איקום אמר דרומית כרעא קל שמע הוה כי יוקף רבבגמ'
 ואמו אביו מכבד כשאדם ע"ב( ל' ובדף לעיל דאמרינן מה פי על "שכינה" לאמו קראלמה



 הילוליםפרירתח

 השכינה היתה אם כיבוד מצות קיים יוסף דרב וכיון ביניהם, דר כאילו הקביה עליומעלה
 דאתיא. שכינה מקמי איקום אמר וממילא אצלה,שרויה

 מקטוען[ 361 תגמם]עמק

 ממטתה ויצאתה בחצירה דידה פזמקי אבדה בא"ד אמא. ליה הויא טרפון ר' ד"הבתוס'
 את טרפון ר' בקש לא למה ולכאורה וכף, הקרקע על רגליה תחת ידו טרפוו ר' ושםלבקשו
 ועי"ש. קשה, לא גירסתו ולפי אחרת גירסא שהביא במהרש"ל ועי'הפזמקי,

 ויפסיק[ פסם יוי]עלוט

 טרפון ר' הלך לא דלמה קשה ולכאורה וכו', בירושלמי יש אמא, ליה הויא טרפון ר'תוד"ה
 חצירה לתוך לטייל ירדה טרפון דר' אמה וז"ל גירסתו במהרש"ל ועי' הפזמקי לחפשבעצמו
 והיתה ודיו על דורסת כו' רגליה תחת ידה ושם טרפון ר' והלך שלה קורדייקסין ונפסקבשבת
 בתוך שקרה מובן ולפי"ז עכ"ל, כצ"ל כו' בירושלמי ועוד למטתה שהגיעה עד עליהןמהלכת
 וק"ל.החצר,

 גוססעפווייג[ יסורס]תסס

 ע"ב ל"בדף

 שיש במקום אלא קימא אמרתי לא והדרת תקום ת"ל רחוק ממקום מפניו יעמוד יכשבגמי
 הכסא מבית מפניו יעמוד יכש וכו' קימה מה והדרת תקום ת"ל בממון יהדרנו יכאהידור
ומבית

 תמרחי
 דהו"ל וקשה הידור. שיש במקום אלא קימא אמרתי לא והילת תקום ת"ל

 שניהם שהרי רחוק ממקום מפניו יעמוד דיכול הדין אחר הכסא מבית יעמוד דיכוללמיתגי
 דיכול בהא ביניהם הפסיק ולמה הידור שיש במקום אלא קימה אמרתי שלא מזהלמדין
 וצ"ע. בממון,יהדרנו

 סורחן[ לריס]סתו56

 ע"א ל,,גדף

 מפני עומדים מפניהם שהרי בשעתה מצוה חביבה כמה וראת בוא אבין בר יוסי א"רבגמי
 דינתם ע"א( וכ"א בסוטה התוס' שכתבו מה לפי קשה לכאורה עומדים. אין חכמיםתלמידי
 תורה, בלא אמות ד' הולך ואינו שעה כל בה ומהרהר בה ועוסק אומנתו תורתו חכםתלמיד
 מביאי כמו במצוה עוסקים גם הרי חכמים תלמידי לפני עומדים האומנים אין למהא"כ

 בכל כמבואר וביגיעה בכח הלימוד היא התורה לימוד מצות דעיקר דכיון לתרץ וישביכורים,
 כמו ע"ב( )י' בתענית כמבואר ביגיעה ללמוד אין הדרך שעל כיון א"כ הקדושיםהספרים
 ר' והאמר איני הגמ' ומקשה הלכה בדבר תתעסקו אל בדרך תרגזו אל לאחיו יוסףשאמר



רפט הפריריח

 אסור הדרך שעל כיון וא"כ לעיוני הא למיגרס הא קשיא לא וכו' ת"ח שני ברכי' בראלעאי
 יתורץ ובזה זה, בשביל עומדין ואין התורה לימוד מצות עיקר זה אין עיון בלא אלאללמוד
 דאע"פ , לומדיה" מפני עומדת "תורה אבא בר שמעון ר' ששאל ע"ב ל"ג לקמן דאיתא מהג"כ
 לפי רש"י לשון יבואר ובזה בה לעסוק יכול הי' לא מ"מ ת"ח כסתם תורה למד הואשגם

 קרי ולכן ויגיעה, עסק מלשון שעסוקים ר"ל תורה לדידהו להו קרי היו הלכה בדברשעסוקים
 ודו"ק. בספה"ק כדאיתא מהתורה ועצם חלק נעשים בתורה העסק שע"י תורהלהו

 ווייס[]לממקן

 רש"י כאן לציין ראוי ע"ד, ואב הנשיא חתן שר שהיה לפי פרש"י נחמן רב בדייהרש,,,
 הגולה ראש בבית ומצוה ונגיד ב"ד אב וז"ל, שם שאומר נחמן רב בד"ה :( י ודף סוכהבמסכת
 עיי"ש, ודו"ק הנשיא חתן נחמן רב שהיה אמר ולא פיו עלועושין

 ,6)5ער[ ווסל]6)כקגדר

 אומר אלעזר בן שמעון ר'בפיסקא
 הוה רבינא וכו' נקטינן אביי אמר יטריח שלא לזקן מניי

 להא זה למעשה השייכות מהו לכאורה וכו', גברא ההוא חלף מדיפתי ירמי' דר' קמיהיתיב
 ראשיהן על המוכסי לובשין היו לא מחסיא דבמתא ונראה יטריח, שלא לזקן מניןדאמרינן
 מהא ילפי' וזה בנ"א, על להטריח שלא כבודן על מחלו ולכך ת"ח, הרבה שהי' כיון הת"חבפני

 כאילו בחכמים גס ולבם וכו' דגיגיי בד"ה רש"י מש"כ זלפ"ז יטריח, שלא לזקן מניןדאמרינן
 רגילין דבמקומס כיון ת"ח מכבדים אינם למקומם חוץ כשבאים הכוונה מהם,הם

 לכף האדם את דן מדפתי ירמי' דר' אחר, בדרך לומר אפשר עוד מקפידים, אינםשהחכמים
 מכבדו. שאינו אדם על יקפיד שלא זה ובכלל להטריח, לו אסור שהוקן משוםזכות

 פע)3עלגויס[]תסס

 וערבית שחרית אלא רבו מפני לעמוד רשאי חכם תלמיד אין ינאי ר' אמר אייבו ר' אמרבגמי
 פני שהרי כתוב שמים( מכבוד וער"ה ורש"י שמים, מכבוד מרובה כמדו יתיה שלאכדי
 פני מקבל שהרי קשה ולכאורה וכו' שעומד מי הלכד וערבית שחרית אלא מקבל אינויוצרו
 בשחרית רק הוי וזה בק"ש דמיירי וי"ל וערבית, שחרית רק כתוב ולמה במנחה גםיוצרו

ובערבית.
 טס)ר[]ברוך

 עוב ל"גדף

 הרב בבית הדרין באותן אלא נוחג אינו זה דפין לפרש ונראה וכו' חכם תלמיד איןבתוד,,ה
 יטריח שלא לזקן מנין בברייתא דאיתא מהאי הגמ' קושיית מהו לפי"ז קשה לכאורהוכו'.
 יטריח שלא ואשמעינן חדשות פנים כשבא או הרב בבית דרין שאין לאותן שיטריח שייךהרי
 וצ"ע. וערבית, שחרית מפניו קמי שכברכיון

 טעס)ר[]מרדכי



 הילוליםפרירצ

 דא"כ קשה דלכאורה הקשה והיעב"ץ חייב, אינו רשאי אינו וצ"ל וגו' ת"ח אין בד"הבתו"י
 לתרץ אפשר ובפשטות היום, כל רבו בפני עומד אם שמים מכבוד מרובה כבודו דאכתינמצא
 כבודו הוי אז היום כל לעמוד "חייב" אם דדוקא שמים מכבוד מריבה כבודו הוי לארזה

 כל שמע קריאת לקרות רשאי אדם דהלא לן איכפת לא רשות אלא דאינו כיון אבלמרובה,
 ודו"ק. מרובה, כבודו הוי לא וא"כהיום,

 וו56דמ6ן[ מעסי)]יסוסע

 לא בהדיא בהדיא. מורא ב"ו דכתיב מקום בשום מצינו דלא וקשה וכו' ואימאבתודעה
 מאלקיך ויראת פעם בכל כתיב האדם ללב הנתונים מצוות דהיינו כאלו בדברים מ"ממצינו
 ויראת במשקלות נכתב כאילו דהוי בסוגיין רש"י סבר ולכן עה"ת. בפירושו רש"י שכתבכמו

מאלקיך.

 וחים[]45ע5ן

 דלפי"ז וקשה וכה. כדאמר השם מפני לירא שייך זקן מפני דעמידה ימי דלא וי"לבת"ד
 שייך שזה כיון הזקן מפני מעמידה ללמוד צריך בלא"ה הרי גמר פני פני לתרץ הגמ' צריךלמה
 וצ"ע. השם את ליראיותר

 קרעם[ יסרס]ק5מן

 ע"א ל"דדף

 לאו ליכא וגם ובא"ד מיותר. 'ו'במעקה של הוא"ו וכו' שייד אין ובמעקה וכה מעקהתודחה
 מיותר. נראה "נמ"' תובת וכו' נמי תגזולדלא

 גרמכן[ ית]מרדכי

 ע"ב ל"דדף

 מחג עשר חמשה עשר חמשה גילף ח"א מצה כתב אא הקהל רחמנא כתב אי בשלמאבגמ'
 מצה כתוב היה לא דאי כתבו וכו' נילף מד"א בד"ה לעיל בתוס' דהא קשה ולכאורההשוכות,
 אומר הייתי אדרבא אלא האזרח מדכתיב מסוכה פטורה דאשה אומר הייתי לאלחיובא
 דנילף ח"א מצה כתב לא דאי אמרי' אמאי וא"כ חייבים, שהם נשים לרבויי אתאדהאזרח
 ע"כ א"כ הקהל גבי בנשים חיובא מדכתיב פטור דרוכה אמרינן דהוי וי"ל ליפטור,מסוכה
 מהקהל מצינו דבמה איצטריך לא דלרבות נשים למעוטי אתא סוכה גבי דכתיב דהאזרחצ"ל

נפקא.
 סורווין[ 6רף]סמול)



רצא הפריריח

 וכו', למילף ואין המקום לכבוד כבודם דהוקש ואם אב זשאני בא"ז מת"ת וגילףבתודעה
 המקום לכבוד כבודם דהוקש הביא ולמה "כיבוד" ולא "מורא" הוא המדובר הלאלכאורה
 ע"ב(. ל' דף יעיל שמים למורא הוקש מוראם גםוהלא

 מפסיך[ ססס ית]מרדכי

 ע"א ליהיף

 סברת ע"פ וי"ל הב"ש, מהו ולכאורה וכף בקונטרס פי, וכו,. עשה דמצות מכללבתודעה
 עת בכל דאינו משום הוא פטורות נשים גרסא שהזמן עשה במצות אמאי דהסבירהאבודרהם

 יהא ולא הבעל בשליחות טרודה האשה תהי' ההוא דבעת אפשר וא"כ מיוחדים בזמניםרק
 דאפשר גרמא הזמן שאין עשה במצות משא"כ לגמרי פטרוה לפיכך המצות לעשות להאפשר
 נשים גרמא הזמן שאין עשה במצות דמה מובן ולפ"ז פטרוה לא אחר ביום להשליםלה

 וק"ל. גרמא, שהזמן עשה במצות כ"שפטורות
 ז%6ער[ מקיר]יסר56

 מג'ל שלהשג דמ"ע אלא באהד הבאים כתובים ג' והקהל שמחה מצה דהוי משוםתוד"ה
 הבאים כתובים ג' תוי וממילא חייבת(, ורבי' )דפרי' לריב"ב ליה יל,ת וי"ל וכףדחייבות
 שלהז"ג מ"ע הוי דג"כ תפילין חשב לא למה קשה ולכאורה ורבי, ופרי' ופדחה ת"תכאהד
 וצ"ע. ריב"ב, על שחולק לומר צריכין שאין בוה וירויח יהודהלר'

 5עווי[ סנ"צ]56ימ5ך

 כיון מתפילין דממעטיך לומר דא"א מיעוט הוי כתובים דשתי תוס' לפי לתרץואפשר
 דמשו"ה לומר אפשר ועפ"ז לד.(, ודף לעיל כדאמרינן מצות שאר לרבות היקש ישדלתפילין

 מהיקש סבר לא זו דמ"ד למד דרש"י שלהזמ"ג עשה ממצות כתובים השלשה רש"י מפרשלא
 ופדה"ב. ות"ת תפילין דיש היות מידי לפרש צריך לא וממילא מצוות לשארדתפילין

 וו56דמ6ן[ סעסי5]יכוסס

 ע"ב לכהדף

 טומאת לענין לה מוקי ובגמ' דבריהם לכל כזקן הן הרי שער שהעלו והתריס אשה זעןבגס,
 לתרץ אפשר והי' נגעים, טומאת לענין רק כזקן אינו שהרי דבריהם לכל הלשון וצ"ענגעים,

 הרי פירוש מה לפ"ן אבל מעים, ולטומאת להשחתה היעו דבריהם" ו"לכל אפריסדקאי
 וצ"ע. דבריהם, לכל כזקן"הן"

 קרומן[ 6רי]סמו56



 הילוליםפרירצב

 אהרן בנות ולא אהרן בני הכהנים אל אמור כתיב דכי ולס"ד בא"ד פאת פאת ד"הברש"י
 אמרינן הגמ' במסקנת דגם קשה ולכאורה ע"כ. קאי, עניינא בההוא דכתי' מילתאאכולא

 ראפ" דקס"ד דר"ל ולומר לדחוק וצריכין "זקס"ד", רש"י כתב זלמה הענין, כל עלדקאי
 משא"כ עניינא כל על אהרן בנות ולא אהרן בני של המיעוט קאי פאת פאת של הגז"שבלא

 גז"ש. שיש אחר רק עגיינא כולא על דקאי הגמ'במסקנת
 גוססעגנוריג[ יסודך]תסס

 דקושיית משמע ובפשטות ופו, עבד איתקש דהא דווקא ולאו וכו' מצוות דבר אישבתוד"ה
 איתקש הרי במצוות מחוייבת אינה דאשה דמשמע לא" "אשה הגמ' קאמר דאיך הואהתוס'
 למה הרש"ש הקשה וע"ז במצוות, מחוייבת דאשה אלמא במצוות, לחייבו לאשהעבד

 מחוייבת דאשה כאן בסוגיא מפורש הרי במצוות מחוייבת דאשה משם ראי' להביאהוצרכו
 הקשו דתוס' בתוס', אחר פשט ונ"ל בעצמאי, ועי' בקושיא, הרש"ש ונשאר מצוות,בקצת
 עבד אם וא"כ במצוות לחייבו לאשה עבד מקשינן הלא מכופר פטורה תהא דאשה ס"דאיך
 שאינו אע"פ לאדוניו, יתן שקלים שלשים כסף וגו' השור יגח עבד אם שנאמר כמו בכופרחייב
 אי מכופר פטור דבאשה ס"ד ואיך בכופר מחוייבת אשה גם א"כ כאשה אלא במצוותמחויב
 אמרינן היה ריבוי כתיב היה לא דאי לומר הגמ' כוונת דאין תירצו וע"ז ריבוי, דכתי'לאו

 והיינו עבד, כמו אלא איש כמו כ"כ חייבת דאינה אלא מכופר לגמרי פטור אשדכשנגח
 שקלים.שלשים

 ויק["ממרן

 משמע חייבת" נאינה דכתבו התומי בכוונת הנ"ל דברים להכניס אפשר אי ולכאורה]א"ה,
 יאינו לכתוב והו"ל אשה נוגח כששור איירי הלא הנ"ל דברים ולפי חייבת, אינהדהאשה
 השור.[ בעל פי'חייב"

 ע"א ל"ודף

 של דבגז"ש והא מהדדי, שפיר גמרי המצתה פי' אבל בא"ז קרח קרא ליכתוב א"כתוד"ה
 דבג"ש ע"ב כ"ב ודף נדה במסכת שמואל אמר כר"י דאתיא י"ל כן לומר יכולין לא קרחקרח
 כלל. למידין אין עיקר כל מופנהשאינו

 לייטס[ ולגווית]סמו56

 חייבות אין דגשים וסבר איסי על פליג דמתני' לתנא דמשמע פתבו ג"ש לאו אי ד"הבתוס'
 מן למדין אין לעיל אמרינן הלא איסי על דפליג להתוסי להו מנא קשה ולכאורה יקרחו.בבל

 ראיה מזה אין קרחה תני לא דבמתני' אע"פ וא"כ חוץ בה שנאמר במקום אפי'הכללות
 מתני' על פליג דאיסי להתוסי להו דמשמע דהא לומר אפשר והיה חייבות, דנשיםדסברי
 לא דמתמ' דהתנא מדבריו משמע , יקרחו בל "אף" דאמר דמתני' תנא על מוסב דאיסימשום



יצג הפריריח
 הו"ל תשחית ובל תקיף בל דתני דכיון ונראה כן, משמע לא התוס' מלשון אבל כן, ליהמבירא

 תנא דסבר ע"כ אלא בשער איסורים הם וכולם להדדי, דמי שהרי יקרחו בל גםלמיתגי

 יקרחו. בבל חייבות דגשיםדמתני'
 5וי[ סג")]46מ5ך

 וכו' מצינו במה מפקי הוי בזה זה של תאסור את תיתן פי' קרח קרא לכתוב א"כבתודעה
 כתב רש"י אבל מגז"ש, למילף מצי הוי לא קרח כתיב הוי דאי התוס' מדברי משמעעכ"ל,

 כשכתוב דאפי' לגמר רש"י דכוזנת משמע קרחה מאי קרח בתרווייהו נכתוב וז"ל נכתובבד"ה

 בדעת לומר ואפשר קרח. בתרווייהו למיכתב מצי דהוי משום מגז"ש ללמוד אפשרקרח

 של דבר שם דהרי "קרח" לכתוב אפשר אי דבאמת משום כן לומר רצו לא למההתוס'

 באומרם הגמ' שכוונת אלא קרח, בתרווייהו לכתוב אפשר ואי "קרחה" הוא שערקריחות

 זרע של מ"יו"ד" שדרשינן ע"א ד' בדף לעיל הפנ"י מש"כ ע"פ היא קרח" קרא לכתוב"א"כ

 לכן מיותר הפסוק שכל דכיון ומתרץ אן, - יו"ד חסר אין מצינו היכן הפנ"י והקשה לה,"אין"

 מיותרת התיבה כל קרחה יקרחו לא דבפסוק כיון הגמ' כוונת לפ"ז אות, כל לדרושאפשר
 תשימו ולא בהפסוק אבל קרח, קרא לכתוב א"כ הגמ' כתב לכן ה"ה"א" גם למדרשאפשר
 קרח, נכתוב התם דגם התוס' כתבו לא לכן "קרח", ליכתוב אפשר אי מיותר שאינוקרחה

ודו"ק.
 פליעדמ6ן[ דוב יסלף)~5מק

 ע"ב ל"ודף

 וכו'. הן בגדים שמחוסרי לפי בנשים כשרות אין הני רכל ליה היפיק וא"ת וכו' חוץתוד"ת
 העבודות אלו לכל כשרות שאינן דנתמעטו מאחר היינו בגדים להם דאין הא דילמאולכאורה

 להם אין כרחך דעל לומר ויש בגדים, להם עושין הוי אכן העבודות לכל כשרות היו אםאבל

 בנותיו. ולא בניו ולבניו, אחיך לאהרן קדש בגדי ועשו אלא נאמר לא בתורה כיבגדים
 קצין[ מעגלן מנמס]יסל56

 ע"ב ל"זזף

 מלו, לא למת וא"ת פסח באכילת אסור ערל דהרי אותו שעשו במה חטאו לא ומ"מבא"ד

 שאע"פ ס"ט( )דף דפסחים בסוגיא משמע שהרי עמוקה כוונה זו בקושיא התוס' שכוונוונ"ל
 עליה כרת חייב ואז חיוב לידי עצמו את להביא יכול אבל עכשיו תיובא עליה רמיהשלא
 ציבור ורוב רוב בתר שהולכין מפני חטאו שלא שאמרו התוס' כוונת מובן שפיר ולפי"זעיי"ש,
 מלו לא אמאי ע"ז תוס' ומקשה קרבנותיהם, את להביא יכולים אינם וערלים ערליםהיו



 הילוליםפרירצד
 עצמן את להביא יכולים שהיו מפני עליה כרת שמחייבין נמצא מלו ולא לימול שיכוליםלפי"ז
 ודו"ק. צפונית, רוח נשבה שלא מפני יכולים היו שלא שפיר תוס' תירוץ וע"ז חיוב,לידי

 5561על[ מקיר]יסר56

 בעצמות עיין וכו', אהד פסח אם כי עשה לא למה א"ב וא"ת בא"ד ונאמרה הואילתוד"ה
 הוא ולכאורה ביחיד, פסח קרבן יבואו דיחודים אמרינן לא אמאי להו שקשה שמפרשיוסף
 ואמאי ציבור, רוב בתר הולכין שבערלים ס"ט( ודף פסחים במסכת מפורשת גמ' דהריתמוה
 וצ"ע. ערלים, רוב שהיו סתם אמרו אלא בתירוצם תוס' הביאלא

 ז556על[ 1וס6]56כסגיר

 ע"א ל"תדף

 ויבא מהיש מצה אכלו לא למה שמקשה ירושלמי זכרי תוס' מביא עומר אערובתוד"ה
 לא דוה הדיבור  יודם עשה  דלוין ומתרץ דהדש, תעשה לא הדחת מצות תאכלו דבערבעשה
 תוס' צריך למה ונ"ל שני, כזית אסו ראשון כזית גזירה י"ל א"נ  הדיבור, אחר שלתעשה
 הדבור קודם שעשה :( ה )דף יבמות במסכת הבבלי שיטת לתרץ כדי "'ל זה, תירוץלהביא
 דשיטת אליביה זה גוירה להביא תוס' צריך ולפי"ז הדיבור, אחר של תעשה לא דוחהשפיר
 )דו"ק. הירושלמי, כמו סובר שאינוהבבלי

 5561על[ זוס6]56כסגדר

 ע"ב ל"טדף

 הקב"ה דשפיר תוס' אמר בע"ז אבל למעשה מצרפת הקב"ה אין רעה מחשבהתודתה
 דעת פב.( )דף שבת במסכת דאיתא מ.( )דף מנחם בצנצנת מפורש וטעמו למעשהמצרפה
 דמטמא נדה מטומאת חוץ מטמאים אינן הסתרים בית טומאת דכל וקימל כנדה,מטמא
 ג"כ רעה מחשבה ולפי"ז בפנים ג"כ מטמא לע"ז ששוה היות לפית וממילא כבחוץ,בפנים
 נפרעין בסתר שמים שם המחלל כל ל"ד-מ"ר( באבות דאיתא מה י"ל ועפ"ז למעשה,מצטף
 לפיכך דבר ללא נענש הוא וממילא צדיק שהוא יאמרו שלא מפני ברש"י ואיתא בגלוי,ממנו
 דחילול "'ל והנה עי"ש, בסתר שמים שם שחילל מפני נענש אמאי לכל שנראה בגלוי,נפרע
 מטמא שהוא היות ולפי"ז בעיקר, וכופר אחר באלהות דמודה ה' חילל היינו בסתר שמיםשם

 נפרעין אפ"ה בסתר עבירה שעשה אע"פ עליו, ונענש בגלוי ממנו נפרעין לפיכך כנדהבסתר
 ודו"ק. כנדה, מטמא שהוא מפני בגלויממנו

 ז%6ער[ 1וס6]%6קגדר



רצה הפריחח

 ע"א מ'דף

 אילעא ר' אמר כך אלא עבירה לעבור לו שהותר ח"ו שר"ח חפץ שלבו מת ויעשהתוד"ה
 מתגבר יצרו שאין מפני עבירה יעבור ולא העבירה, מן עצמו את וימנע יצרו את ישבורשעי"ז
 לבבו ירך שמא אמר רש"י אבל ויעשה( בד"ה טז. ידף בחגיגה בתוס' כדאיתא עכשיועליו

 שאיתא מפני כן למד דרש"י ונ"ל בעיניו, חשוב שאינו מפני עליו לבו שם אדם אין חוטאואפ"
 יחלל ואל בסתר שיחטא שמוטב שם משמע שבפירוש מפני ר"ח כמו לומר דא"א הנ"לבתוס'
 על התוס' קושיית לתרץ רוצה דרש"י דאדרבה להוסיף עוד ואפשר בפרהסיא, שמיםשם

 בפרהסיא, שמים שם מחלל אינו לאו אם ואפי' העבירה, מן אותו ימנה שזה ומפרשהר"ח
ודו"ק.

 5561ער[ תקיר]יסר56

 ע"ב מ'דף

 שואלין שאלה דלענין תוס' שם ומחלק תורה, דברי על אלא אדם של יינו תחילת איןתוד"ה
 מודה ג"כ דרש"י ונ"ל לתורה, עיתים קבע שלא על קודם ממנו ונפרעין ומתן משא עלקודם
 שואלין תביעתו תחילת הדין ליום לשוע, וזה רש"י מפרש דינו( תחילת )בד"ה דרש"ילזה
 שאלה בגדר לא לתורה עיתים קבע שלא על ונענש שנתבע ר"ל בתורה, עסקת לא מהמפני
 עיתים קביעת הוי אז עליו ולענוש האדם על תביעה לגבי אלא קודם, ומתן מעשה הוהשאז
 ודו"ק.קודם

 5561ער[ 1וס6]56נסגדר

 מקיש האיש פרקש
%נ,*,,*,",ן,ן,*,ן,ן,

 ע"א מ"אזף

 מיבעיא, בו מקדש בשלוחו השתא בגמ' עלה ומקשה ובשלוחו, בו מקדש האישבמתני'
 אפשר היה והלא שכן, כל בדרך להקשות הגמ' הוצרך דאמאי המפרשים קושיתוידוע

 הלכתא להשמיעינו כדי בו נקט דשפיר לתרץ יש דלכאורה ונ"ל לי. למה בו בפשיטותלהקשות
 ביהודה הנודע בעל של הנודעים דבריו עפ"י והוא דבו, דומיא להיות צריך דהשליחגבירתא
 שליח לעשות אנו יכולין דהאיך שמקשה ס"ד( סימן אה"ע, )מהדו"ק הרמתהבתשובתו
 העולם, לכל אותה אוסר שליחותו שע"י לאחרים, שחב במקום לבע"ח תופס הוי האלקדושין
 עיח'ש, לחבריה נמי זכי לנפשיה דוכי מיגו אמרינין לעצמו לקדשה השליח שיכול דכיוןומתרץ
 דהוי משום אשה, לו לקדש לאיש שליח להעשות יכולה אינה דאשח נמצא דב"ק לפיוהנה



 הילוליםפרירצו
 דשלוחו לאשמעינן ובשלוחו בו תני שפיר ומשויה המיגו, את לזמר שייך ולא לבטיח,תופס
 ודו"ק. אשה, ולא איש כלומר דבו, דומיא להיותצריך

 והמדבר[]ס~מס

 נדפסה לו והיא זצוק"ל מקוו'יגלוב הגה"ק קושית ידוע ובשלוחו. בו מקדש תאישבמתני'
 שפירדאיש שמעיע נקנית דהאשה דמתני' מרישא הרי 'ובשלוחו' לי דלמה צבי, ארץבספר
 יהיו שלא משום טעמם מבאר ורבא דינר, ובשוה בדינר אומרים בייש דקתני שליח, ע"ימקדש
 משום רבנן דאפקעינהו ב"ש, דקאמרי הוא מדרבנן מפרש ורש"י כהפקר, ישראלבנות

 תנאי ליה הוה א"כ שליח ע"י לקדש יכולין לא אי והשתא חכמים, שירצו תנאי עלדמקדש
 קשה )א"כ שליח, ע"י לקדש שיכולין צ"ל וש'כ תנאי, ואינו שליח ע"י להתקייםשא"א

 והיתה מויצאה דילפינן משום הוא שליח ע"י קידושין דמהני דמה י"ל ואולי ל"ל.ובשלוחו
 קידושין גבי דגם לומר מקום הי' א"כ שטר ע"י יוצאין יציאה וגבי ליציאה, הוי'דאיתקש
 מבשטר לן יליף בשליח לקדש שיכולין כסף ובקדושי בשטר, כשמקדשין רק שליחמהני

 כסף ובקדושי להדדי, הווית דאיתקש ס"ל לא דב"ש לומר ואפשר להדדי, הוויתדאיתקש
 בקדושי אף שליח דמהני ובשלוחו לאשמעינן התנא איצטריך ולהכי שליח, ע"י מהני לאאה"נ
 ודו"ק.כסף,

 וויעדנו[]סלמס

 ע"ב מ"אדף

 של "דשלוחו רש"י כתב מנלן בד"ה קדשים אצל ולקמן תורסיי, "וישליח משן ד"תברש"י
 שכתב מה ע"פ לבאר ונראה לשונו, רש"י שינה למה וצ"ע קדשים". לשחיטת כמותואדם

 מצינו בגירושין דדוקא שליח עושה דשליח בקדשים ידעינן היכא דהקשה רכ"ה בסי'הריב"ש
 עושה דשליח לן פשיטא דהא ומיישב כן, מצינו לא בקדשים אבל שליח לעשות יכולדשליח
 כגופו הוי כמותו אדם של דשליח אותו" מ"ושחטו יליף קרחה בן יהושע דר' מאחרשליח
 לא גירושין גבי אבל כן, ידעינן מהיכא הגמ' מקשה לא וממילא שלח לעשות ויכולממש
 עושה שהשליח קרא צריכין לכן שליח, לעשות ריכול רק כמותו אדם של דשלוחוילפינן
 אלא נתרבה דלא כמותו, אדם של דשלוחו ילפינן לא בתרומה דגם לומר אפשר ולפ"ושליח,

 מ"ושחטו דילפינן קדשים גבי אבל לתרום, יכול דשליח רש"י כתב ולכן "גם", שלמריבוי
 של דשלוחו מנלן רש"י כתב כמותו, אדם של דשלוחו דמשמע ישראל" עדת קהל כלאותו
 ודו"ק. כמותו,אדם

 מלסקוס[ למעון]מלס

 לא דלכאורה מקשה והמהרש"א אותו, כתיב דבחטאת משום וה"ט בא"ז ליה נפקאתוד"ה
 דאי והואיל אותו כתיב לא דבחטאת הג" מהפך ולכך להיפך אלא דוכתא בשום כןנמצא



רגז הפריריח

 סי' באו"ח סופר חתם ובשו"ת שליח שיעשה הוא דין כורחו בעל מקריבין אין לקמןאיתא
 שיעשה הוא דין בע"כ איתנהו דגירושין דהואיל בהיפך אמרינן בגמ' דלעיל וה על מקשהקע"ו
 להתם דמי לא דבכלל המהרש"א דברי להצדיק ונראה המהרש"א דברי היפך וזהשליח
 הפשט הכא משא"כ שליח לעשות לו נוח א"כ בע"כ לגרשה יכול והבעל דהואיל אמרינןדהתם
 וא"כ בו תלוי הכל מדעתו ורק לכופו יכולין דאין בחטאת וא"כ להקריב אותו כופיןדב"ד
 והבן. שליח, לעשות נוח בחטאתדווקא

 דיטס[ ולנוויו]סמ561

 ע"א מ"בדף

 לו היה דרש"י וי"ל ותמוה, לזה, ויפה לזה יפה אהד לכל - יפה חלק לו ובוררין ד"הרש"י
 "לו", ובוררין כתוב רש"י ובגי' "להם", ובוררין כתוב שלנו שבגי' מגירסתינו אתרתגירסא
 וכו'. אחד לכל מפרש לכך אחד, לכל בוררין דהא גירסתו לפי לרש"י לווהוקשה

]עממי
 ומיק[

 ע"ב מ"בדף

 וליה שאמד נחמן דרב משום רבא דחתם רשב,,ם ואומר וכף מצי שליח שויה אבלבתומ"ת
 לפרש רצה לא דר"ת נראה וכו'. מפרש ור"ת דנפשיה משמיה והכא ליה מביראלא

 דרבא דפירש רש"י על דהקשה וכו' בקונטרס ה"ג בתוד"ה לקמן לשיטתו דר"תכהרשב"ם
 הרשב"ם של פירושו גם לו נראה וממילא היה, רבו נחמן רב דהא הוא דדוחק כר"ג ס"ללא

לדוחק.
 וו36ימ6ן[ סכסי5]יסופם

 ע"א מ"גדף

 ברש"י ועי' הוא, מיותר "אלא" דתיבת נראה ולכאורה זוטא, ודינא רבה דינא אלאבגמ'
 אלא. גרס דלאשנראה

 וו6קס[ מייס]מקיר

 דמסברא לפרש רש"י צריך ומש"ה וכו' שליח אין ומסברא וכו' מלמדין אין ולס"ד ד"הרש"י
 הולך דרש"י אחרים לדברים מיעוט יש ממילא כתובים שני דיש כיון אמר ולא שליחאין

 נשים שהזמ"ג עשה שמצוות דהטעם ומשנק ה"ה התם שמפרש לה.( )דף מלעיללשיטתו
 שני דיש דכיון וכו'( לס"ד אלא )בד"ה כתוס' פירש ולא מראיה דילפינן משום הויפטורות



 הילוליםפרירהצ
 דשני סבר דרש"י אחרים לדברים מיעוט יש והקהל מצה דהיינו כאחד הבאיםכתובים
 מיעוט. הוי לאכתובים

 5611ימ6ן[ סעס')]יס1סע

 בך אני משטה לו לומר יכ% עדי אתם אמר לא אם בא"ד וכה עדי אתם לתם אמר %אתוד"ה
 הלוה הודה אם כגון עצמו להשביע שלא אדם עשוי אבל ליה טעינן לא טען לא אםומיהו

 לפרש ונראה עכ"ל, טען, לא כי אפי' ליה טענינן המלוו, תביעת בלא לו אני חייב שניםבפני
 לטעון רוצה אינו לכן עצמו את להשביע שלא כדי קודם שהודה דכיון משום בזה,הסברא
 ליה. טענינן לכן ממון, לו שיש לפרסם רוצה אינו שהרי בך אני משטהעתה

 נותנו[ יסודםף5חק

 עי,ב מ"גדף

 )בד"ה רש"י כתב ולהלן וכו', בנערה דפליגי והאי לקטנה ה"ה המאורסה, נערה ד"הברש"י
 כתב דרש"י ובתוס' הב"ח בהגהות ועי' חיא. ולא אביה קטנה אבל נערה ודוקא ואביה(היא
 זכה שהתורה דמה ובמסקנא, בההו"א רש"י סברת לבאר ואפשר עיי"ש. שחזר, קודםכן

 אבל בנערה רק דזהו רש"י סבר ובההו"א לאב "זכות" שהוי מטעם רק והו בבתו זכותלהאב
 ובמסקנא הגט, את לקבל יכולה אינה ולכך כחפצו, והוי לאביה שייך שגופה אמרינןבקטנה
 את לקבל יכולה ג"כ היא למה מובן ולכך זכות מטעם אלא אינו נמי דבקטנה רש"יסבר
גיטה.

 גומ3ס יסודס]'5מק

 שהרי לבאר צריך לכאורה כאחי. זוכות ידים שתי יאין היא ולא אביה אומר יהודה ר'גמ'
 לר' וא"כ הגט, את לקבל יכולים הבת ובין האב בין למה מקראי יליף ואבית היא בד"הרש"י
 אמרינן לא ולמה יקבל לבדו שהוא בהאב בחר למה כאחת זוכות ידים שתי דאיןיהודה
 שהאב אופן יתכן לא א"כ לקבל יכולה הבת שרק נאמר דאם לבאר ואפשר יקבל,שהבת
 עכשיו אבל הגט, את מקבל שהאב הקרא את לקיים אפשר שאי ונמצא הגט, אתמקבל

 באופן הגט את מקבל שהבת הקרא את לקיים יכולין הגט, את מקבל לבדו שהאבשאמרינן
 גיטה. את לקבל יכולה שאז יתומה והיא האבשמת

 ווייס3ערג[ מלדכי]כרון

 ע"א מ"רדף

 דאף בע"ב מסקינן דהא דוקא לאו שלוחה ולכאורה לא, ובשלוחה בת אין ובשלוחו בובגמ'
 הקושיא. סבה ורק לשלוח יכולה אינו שליח קידושיה שמקבללר"ל

 דתעס[ שגוף)]סתו56



רטט הפריריח

 ע,,ב מ"תדף

 עשתה היא גם אז בידים סיירי דאם וי"ל בדברים, המיון, על שם ומצוין כפתיה, ד"תרשי,,
 ודו"ק. עוולה, יעשו לא ישראל שארית משום בזה ואין לחזור הוא רשאי אח"כ וא"כעוולה

 דחעס[ שגווי)]סמול)

 ע"ב מחודף

 ויחזור תרומה סרח ונמצאת אבטיח מרה ונמצא קישות התורם וחתנן צאית ולאבגמ'
 ולאכלו להשתנות יכול שאין בהחלט רע דבר לכהן נתן דשם הדמיון צ"ל ולכאורהויתרום,
 עריסה דאינו רק טוב דבר הוי וזה סלת דנתן הוא אבל צאית ולכך הוא דסרוח יכולאינו
 וצ"ב. צאית, לא ולכך עליה קבלה הא דכהן וטורחאעדיין

 דייטס[ זקנות)]סמו56

 לה שנותן כשאומר עכשיו גם צ"ע לכאורה מקבלה. לא סבר פקדון לשום לה ולימאבגמי
 קידושין שאין יודעת היא גם שהלא - פקדון לקבל רוצה אינה אם - תקבל לא קידושיןבתורת
 לשם ונתן שגמר וסברה גמירי דינא שלאו ואפשר פקדון, לשם שנותן ומבינה באחותו,תופסין
 והבן, קידושין, לשם אומר כשהוא מקבל ולהכימתנה

 )וי[ קג"ב]56ימיך

 אם יחקו אם יודע  דאינו היכא אבל וכה חוזרין מעות דבאחותו למ"ר אפי' דאיתמר,תודעה
 שיחולו צד שום לו ואין הואיל דבאחותו דבריהם להסביר ואפשר מתנה, לשט נתן שמאלא

 במתנה לה ליתן צריך ואז שיחולו אחד צד על ג"כ שחשב בסתם אבל פיקדון דהויאמרינן
 וחבן. מתנה, הוי לקדשה של נמלך דאם לומר אפשר קידושין()היינו

 דייטס[ ו6גוף5]סמ561

 ע"א מרזזף

 ואפרטא אמר נמי אחדא אפי' באחת דאמרי ושמואל לרב אלא וכו' הניחא ד"הברש,,,

 קשיא וצו, מתרצא היכי דברייתא באחת תאי ליה איצטרכא לאוכלת התקדשידהתקדשי
 סברי ושמואל דרב כתבו ושמש ד"ה ע"ב מ"ו ובדף לעיל תוס' והנה מלוה. ליה הויאהא

 מתנה דהמעות דכיון הוא כאן הגמ' דקושיית לפרש צריכים לתוס' וא"כ מתנה, בעלמאמעות
 וכמבואר מצטרפי כאן אפי' הלא פרוטה שוה מהם באחד שיהי' איצטרכא למה א"כהס

 מצטרפי. כולן אפ" א"כ מתנה בעלמא מעות סברי דאי לעילבתוס'
 רוזג3ערג[ 361]מרדכי



 הילוליםפריש

 ע"ב מ"זדף

 המדרש בבית התלמיזים מצאתי ודק, כתבו ורש"י רב בבי לרבנן אשכחחזנהו ד"הברש"י
 י"ס דף בב"ק ועי' עכ"ל, הוא המדרש בבית אלא הוא ממש רב לאו רב בבי דמיירי היבארכל
 דרב. משמיה רב בי אמריה דסתם דכתב קמפלגי בהא ד"ה בתוס'ע"א

 פע5נערנהס[]מסט

 ל"א מ"חדף

 ואם דרבנן בהא גרס דלק בעיני נראה כר"א, אי כר"מ אי בהאי לחו מספקא י"הברשיי
 ד"ה )שם( ובתוס' כר"א, אי כר"מ אי בההיא לחו דמספקא משום וכו' מקודשת אינהלאו
 דקתני וכו' מקודשת אינו לא ואם במילתייהו גרס לא זה לפי וז"ל כן נמי להו, מספקאורבנן

 לי התקדשי זו בתמרה לי התקדשי סו.( ידף לעיל בפנ"י ועי' כר"א, אי כר"מ אי להומספקא
 אינו שנקט דמה ומפרש מקודשת אינה לאו ואם מקודשת שו"פ מהן באחת יש אםבזו

 יכולים נמי הכא כמו"כ ולפי"ז הוי, מיהא ספק קידושי אבל ודאי מקודשת אינו פי'מקודשת
 מקודשת. אינה לאו ואם לגרוס ונוכל כןלומר

 ס5סקוס[ ממעון]ננסס

 וכל שטר לך קני ליה זאמר סיירי דלעיל לישני קושיא ומאי וא"ת אילימא,תוד"ה
 מיירי לזה( המקור )שהוא פפא רב והא באמירה זה דין נקטו למה להבין ויששיעבודיה,
 היינו באמירה כן לחלק לתוס' הו"א היה דכ"ע בתוד"ה ע"ב( מ"ג )דף דלעיל ואע"גבכתיבה
 וצ"ב. בכתיבה, הול"ל בשטר שסיירי והכי כן מחלקין אין במסקנא ואפ"ה שטר בלאדוקא

 יייסס[ ו5גוה5]סמו55

 ע"א מ"טדף

 שהיא הוא יוחסין שבח דאיזה חננאל רבינו פירש לפי צ"ע ולכאורה וכף. מגודלת מאיתומ"ת
 כיון אלא דוקא לאו יוחסין דשבח וצ"ל יוחסין", שבח נמי "הכא אמרינן דבגמ' שערמגדלת
 שמעון. ר' דפליג מוכרח אינו ממון שבחדאינו

 "ורוויז[ 5רי]סמו56

 ע"א נ,דף

 ונמצאת לויה לויה היא והרי כהנת שהיא הייתי כסבור ואמר האשה את המקדשבגמ'
 ואח"כ היא" "והרי כתוב קודם דהרי שניה בבא לשונו שינה שלמה קשה ולכאורה וכו',כהנת



שא הפריריח

 כסבור ואמר האשה את המקדש במשנה איתא סב.( )דף דלקמן קשה ועוד "ונמצאת",כתיב

 וצ"ע. שניה, בבא לשונו שינה לא ואז כהנת היא והרי לויה לויה היא והרי כהנת שהיאהייתי
  ועל5על[  ןס6]6)סקנ7ר

 ע"ב נ'דף

 תוס' נקט למה קשה לכאורה ענין. ובאותו לענין מענין שייבר בעינן בא"ד חוששיןבתוד"ה
 שיהא דבעינן וסובר פליג שמואל אמר יהודה רב הלא לענין מענין שידבר דבעינןכהשיטה
 והא דה"ק וי"ל שמואל. אמר יהודה כרב פסק אפי'( )בד"ה לעיל והתוס' ענין, באותועסוקין

 ענין באותו עסוקין שיהא בעינן דהלכתה דאליבא ואה"נ ענין באותו לענין מענין לכח"פבעינן
 כרבה אביי אתי קמא דללישנא דכיון לומר יש או בעי, לכו"ע לשין מענין לכה"פ מ"מממש

 . כשיטתו כאן התוס' נקטז לכן ענין ובאותו לענין מענין לעיל דאמר הואואביי
 סעלנערנויס[]מפס

 ע"א נ"אדף

 שרבא אחר תירוץ לומר ונ"ל קאטר, חמא בר דרתי לדבריו וכו' לשנויי ליה למה ורבאגגמ'

 ודו"ק. נקט, דמילתא ולרווחא ניחא לאביי שאפי' תירוץ לתרץ ליהניחא
 נלגר[ ו6נ]5ני

 ע"ב מ"אדף

 דלכאורה האחרונים והקשו לאנשים. תנו בנותיכם ואת זכתיג עליה דרמיא ד"הגרש"י
 וילפינן נשים לבניכם וקחו כתיב קרא בהאי והלא הבוגרת בתו לקדש מצוה עליו איןלמה
 בע"כ להשיאו ברשותו שאינו ואע"פ לאשה, בנו את להשיא אדם דחייב ע"ב ל' דף לעילמיניה

 ה"ה וא"כ בזה, להשתדל האב על חובה יש אשה לישא רוצה הבן אם מ"מ מרצונו,אלא
 בתו דאצל לתרץ ויש להשיאה, להשתדל אביה על חוב יהא להנשא רוצה היא אםבבוגרות
 שיכול בבת אלא האב חייב לא שהתורה מזה משמע לאנשים תנו בנותיכם ואת דכתיבכיון

 תנו בניכם ואת כתיב דלא בן אצל אבל "תנו" מדכתיב נערה או קטנה דהיינו בע"כלקדשה
 על להקשות )ואין בע"כ, בנו את להשיא יכול הוא שאין מפני לבניכם נשים קחו אלאלנשים
 בע"כ, לבנו נשים ליקח יכול אינו הלא לבניכם נשים קחו ליכתוב יכול איך גופא זהלשון

 עה"ת(. בפירושו כמ"פ ז"ל רש"י כמש"כ הוא בדבריםדקיחה
 ואס[]6ממ)ן

 לשון שייך בן ואצל תנו לשון שייך בת דאצל הלשון משינוי לדייק אפשר אי לכאורהנא"ת,



 הילוליםפרישב
 מה מפני ע"ב( ב' ובדף שמעון ר' שאמר וכמו אשה", איש יקח נכי התורה לשון שזהוקחו

 וכו'.[ אשה איש יקח כי תורהאמרה

 ע"א נ"בדף

 אין אמרת רמצי דעלמא מגזל דיבת גזל גרע אירבה שדיך בדלא אבל וכוי והואבתוד"ה
 אמרה שמצי בשביל דכי ביאור צריך דידה גול דגרע התוס' דכתבו הא שקלת. ודידישקלו
 היא וכו' שקלי דאין הסברא הלא דעלמא מגול גרוע דידה גול עושה זה שקלי ודידי שקליאין

 אין דאה"נ לומר ויש אחילתיה מדקבילתיה תאמר שלא דעלמא לגזל דידה גזללהשוות
 מ"מ גזל שזה אה"ב דעלמא דבגזל לקידושין דעת הסמיכות בענין אלא הגזל בעניןהגריעות

 שקלה, ודידי שקלה דאין דעת סמיכות לה אין משלה חפך לה כשנותן משא"כ סמיכ"ד להיש
 ווילי[ 5נילעורן

 ע"א נ"גדף

 מום בעל אפי' שילפינן לזה המקור שבאמת תוס' אמר מום בעל ואפי' חילק אישתודחה
 שאמר ביה רש"י כוונת שוהו ואפשר קטן, למעוטי עיקר איצטרך שהכא אלא זכר, מכלהוא
 שהעיקר לומר בא אלא בזה רה"י בעי מאי צ"ב לכאורה דהרי קטן", "למעוטי כאחיואיש
 מפני לרבות איצטריך לא מום בעל שהוא גדול אבל תם, ואפי' קטן למעוטי הואהדרש
 ודו"ק. מום בעל אפ" זכר מכל זהשילפינן

 ז6)5על[ ווסל]6)כקגדר

 ע"א ע"דדף

 יהודה ר' דברי בעתיקין האלין אין גבי לעיל דל,,ג משמע מכאן יהודה ר' אימאבתוד"ה
 : רש"י דכתב יהודה, ר' דברי גורס דהוא משמע בעתיקין מועלין ואין ד"ה מרש"י אבלוכו'.

 וכו'. לשכה בשיירי מעילה אין יהודה ר'וקסבר
 רייכמ*ן[]דוד

 ע"ב נ"ידף

 למה צ"ע ולכאורה בהשתין, מאלין אחאי א"כ וא"ת אכילה, לענין אלא אמרו לאתוד"ה
 לבר אבל בעתיקין, מועלין אין מאיר דלר' להפך, הוצרכו לרב לעיל דוקא דהא חדתיןנקטו
 וצ"ב. בעתיקין, אף לר"מ מועלין וא"כ לזה צריכין לא רב על שפליגפדא

 דיילה[ אגי5]סמא)



שג הפריריח

 ע"א נפהדף

 לר"מ ליה דשמעת אימר פשוט פירש ז"ל רש"י הנה ליה. שמעת מי קלים קדשיםבתוד"ה
 דגם מגלן וא"כ ליה שמעת לא קלים בקדשים אבל הבית בדק קדשי כגון קדשים קדשירק

 דכיון לחללן שייך קדשים קדשי בשלמא דה"ק מפרש תוס' אבל מתחללים, קליםקדשים
 כיון קלים קדשים אבל תחתיה אחרת בהמה ולקדש לגוילו יכול הוא א"כ מעילה בהןדשייך
 שהדרך אמר( שתוד"ה לעיל לשיטתו בזה אזיל ותוס' לחללן, אפשר לא לכן מעילה בהןדאין
 קליס. בקדשים שייך לא וזה בהן שימשל ע"י הואלחללן

 והים[]46מ)ן

 ע"ב נ"הדף

 אפשר אי אבל טעכבא, לא סמיכה הא שמינה טעון אין ואשם וכף הוא אשם ודילמאתוד"ה
 ועי' בקדשים, עבודה עושה וסומך סמיכה טעון אין דאם משום לחומרא סמיכה שיעשהלומר
 ע"ב. ט"ז דףבחגיגה

 סורווק[ 6רי']סמו6)

 נזיר, מאשם קושיא לעייר וי"ל וכו' תאמר ואם מצורע, ואשם גזיר אשם ודילמאתודעה
 "אשם בגמ' שגורס התוס' גירסת לפי רק מתואם זו ותי' נזיר, אשם אגב נקט מצורעואשם
 "אשם כ' ואח"כ מצורע" "אשם כ' שקודם הגמ' גירסת לפי אבל מצורע", "אשם לפנינזיר"
 ודו"ק. השני. כתירוץ לתרץ צריכיםנזיר"

 סורווין[ 6רף]סמו56

 ע"ב נ"ודף

 פי' אמאי להבין צריך ולכאורה השמן, מן כגון רש"י וכ, הנר את בו ידליק %א ד"הברש"י
 במסכת דבתוס' לפרש ונראה ערלה, של בעצים כשהצית באופן ולא כזה באופן דוקארש"י
 בפת עצים שבח אין דאמר דלמאן מפרש וכו', יצבע שלא מגין בד"ה ע"ב( כ"ב ודףפסחים
 בעין דהוי ערלה של היה שהשמן באופן רק הוא הדלקה בערלה רחמנא דאסר האא"כ

 למ"ד אפ" ומובן בגמ' המ"ד כל עם שיתואם כדי השמן מן כגון רש"י פי' ומש"הכשמבערו
 בפת. עצים שבחאין

 מוט5ען[ ו5נ מגמם]י5מק



 הילוליםפרידש

 ע"א נ"זדף

 שחיטה ואתיא דמחיים אקדשים דהוי מידי דתימא מהו וכו' לר"ל ר"י איתיביהבגמ'
 ושם ערופה מעגלה ילפינן מצורע שצפורי דהואיל שאת ביתר להסביר ואפשרומכשירה,
 ודו"ק. כקדשים, כתי' כפרה ערופה(שעגלה

 דייטס[ ז6נווי5]סמ61)

 תוס' שפי' להוסיף אפשר וכו' ת"ד דמעיקרא לכנ"ל בארד טריפה, ונמצאת שחטהתוד"ה
 טריפה ולא נבילה הוי או בשחיטתה שנטרפה בההו"א דלפירש"י משום מפירש"יעדיפא
 ניחא. לתוס'משא"כ

 הידס[ לגווע]סמ561

 א"כ וצ"ע הוא, דרשה עיקר לא בה כתיב כפרת דקאמר דהא בא"ד וכה, כתיב בפרהתוד"ה
 דכה"ג לומר אפשר והי' שם, דוערפו קרא להביא לו קשה וכי קרא הך הגמ' מביאאמאי
 דלאו אמרו ובתוס' מום בעל ואפי' חולק דאיש מאיש דדריש ע"א( נ"ג )בדף לעילמצינו
 ואפי' הגמ' דקאמר דהא לומר הוא התוס' דכוונת אפ"ל דהתם דמי לא אבל נפקא,מהכא
 הכא מש"כ מום לבעל אפי' כוונתו הכא שאמרנו דאיש לומר אלא הוא לדרשא לאו מוםבעל
 וצ"ע. כן, לתרץ שייךלא

 ז6)5על[ מקיר]יסרך)

 דמהו וצע"ק תרווייהו, דמשמע מצורע ציפורי תני דהא בא"ד שחיטה, משעתתוד"ה
 בגרות בגרות מאי לעיל שמצינו כמו מצורעים מכמה דמיירי לומר אפשר והאראייתם
 התרנגול. קרא בלילה לומר אינשי דרגלי מצורעים ולא מצורע דאמר והאבעלמא,

 יוחס[ 5ני]עורף

 ע"ב נ"זדף

 אדם שהרג בהמה הגמ' נקט דלא והא וכו' נינהו סקילה דבני בעדים ונרבע רובע ד"תכש"י
 הפעולה עשתה לחוד שהבהמה שם מיבעיא דלא אשמעינן דרבותא מועד, ונעשה פעמיםשלש
 ג"כ דהאדם ונעבד מוקצה או ונרבע דרובע בגוונא אפי' אלא מחיים עולם איסור עליהשחל
 והבן. מחיים, עולם איסור עליה דחל חזינן מ"ממסייע

 דייעס[ 61גווי5]סמו56



שה הפריריח
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 ע"א נ"טדף

 לרגל( )ד"ה וברש"י לרגל, אצלינו שיעלה עד המתן שאמר נפחא יצחק ורב גידל דרב בעובדאבגמ'

 בספה"ק דאיתא עפי"מ אגדה בדרך לומר ונ"ל עכל"ק. הרב פני מקבלין היו הרגל בהלכותכשדורכתן

 'בני בעל הרה"ק אביו אמרו בשם נא( יקח )ד"ה וירא פרשת זצ"ל( מקאסאני )להגה"ק מלאאור
 ממורי שמעתי וזל"ק: העץ, תחת והשענו רגליכם ורחצו מים מעט נא יקח עה"פ זי"ע,שלשים'
 מעט רק למדו תורה, היינו מימ הלשון, בזה שלישית סעודה בעת זה בפסוק זיע"א מצאנוהקדוש
 והשענו טבע, נעשה הרגל כי הטבעיות ומן התאות מן שלכם הרגילות מן רגליכם ורחצו אךתורה
 כוונת רזה לומר יש ואולי קדשו. מפה שמעתי ע"כ עץ שנקרא אמת לצדיק עצמיכם חברו העץתחת

 'היו אזי והמגונות, הרעות והרגילות המדות את לבער הרגל בהלכות ד'כשדורשין כאןרש"י
 והבן. רבם, פני קבלת ידי על כלומר הרב' פנימקבלין

 וויעדער[]ס3מס

 ע"ב סיטדף

 גט השולח קודם הביאו בע"א למה לדקדק ויש וכו', הכלים כל לר"י ר"ל איתיביהבגמ'
 לעיל דבשלמא וי"ל קודם, הכלים כל הביאו והכאלאשתו

 אזליי
 תרומות הש"ס כסדר

 ר' סדרן דגיטין מההיא איתותב שר"ל היות הכא אבל )טהרות( כלים )נשים( גיטין)זרעים(
 ודו"ק. באחרונה, זה את אושעיא ור'חייא

 יייטס[ ולגווך]סמ361

 לרעל אף לדלכאורה ישנים מתוס' מביא והמהרש"א תפיק, מיהא מחשבה מיי אלאבגמ'

 לר"י אך ניחא לר"ל ולכך בה יש מעשה שקצת ידע דהגמ' שמסבירין דיבור[ מבטלדיבור
 דא"ת זו סברא הגמ' ידע לא דאמרי דבהאיכא צ"ל ולכאורה קשה, מעשה מבטלדדיבור
 דמי דכמעשה שאני שם הא דיבור מבטל דדיבור רואין דשם לר"י ר"ל מקשה מה אזשידעו
 ודו"ק. הנ"ל, כדברינו ודאיאלא

 3יססין[ סקמ דול]מרדכי

 התוס' שהרי וצייב עכ"ל, השליח בפני שלא בין השליח בפני בין בה והזרה בע"הרש"י
 בעצמה אמרה דאי השליח ידיעת ללא בה דחזרה סיירי דע"כ כתב וכו' קידשה לאבד"ה



 הילוליםפרישו

 לבטל יכול אדם אין דהאס חוזרת שאינה יסבור שר"ל יתכן לא וכו' רצוני איןלשליח
 התוס' בפי' המהרש"א כמש"כ רש"י כוונת ואולי שליחותו, שעשה קודם השליח שלשליחותו
 מודה ביה גם הרי וכו' שליח אחריו ששלח או בשליח דהגיע מגט ר"י פריק מאידלכאורה

 שני לשליח אמרה אבל כלומר הראשון, לשליח גופה אמירתה בלא התוס' כוונת וע"כר"ל,
 שליחות ביטול ה"י לשלוחה אמרה בעצמה היא דאם הוא והחילוק הראשון, לשליחשיודיע
 ודיבור, דיבור הוי הראשון לשליח שיאמר לשליח כך אמרה אם משא"כ היא בידהשבודאי
 לתרץ יש ולפחז השליח, בפני שלא לגמרי ובין שגי, שליח ר"ל השליח בפני בין רשי'יוזש"כ
 רש"י כאן מביא מה דלכאורה בשליח והגיע בד"ה בע"א ברש"י הרמם החידושי שהקשהמה
 מודה ר"ל גם בשליח דבפני בע"ב התוס' לדברי דלכאורה ותי' גיטין ממס' הש"סדברי

 לא בפניו שלא אבל מהני בפניו דדוקא כר"י ולא כר"ל ממתני' מוכח א"כ לחזורדיכזלה
 דלא רבותא משום שליח דנקט רש"י כתב לכן בשלוח, והגיע נקט למה כר"י דאי דיבורמבטל

 היה מ"מ בפניו שלא או השליח בפני בין לר"ל חילוק דאין סובר דרש"י ואף מכוון קאלצעורי
 תי' כתוס' סבר נמי דרש"י הנ"ל לפי ולכאורה עכ"ל, כנ"ל ותו' התוס' כדברי חילוק דישמוכח
 ודו"ק. כשיטתו, נמירש"י

 ססק5ן יעקב]ממסון

 ונחשב דכתי' דמי דכמעשה יודע היי דתרומה דמחשבה וי"ל וכו' מחשבה מידבתודעה
 תירוצים שני מתרץ דתוס' נראה לכאורה 11%. מעשה ואפין בידים תרם באילו והתלנם

 ע"י דבתרומה התוס' ת" ועוד לכם ונחשב דכתיב דמי דכמעשה יודע הי' דבתרומההראשון
 יורד אינה טומאה גבי אבל מוציא אינו מעשה ואפי' הפירות על תרומה תורת יורידמחשבתו

 טומאה. קבלת אלא הכלי על ממש טומאה מחשבתו ידיעל
 רייק[]46מל

 עי' ונוי דקאמר לר"י לעיל תרומה גבי נמי למרוו תימה באיד מחשבה, מידתוד"ה
 בסיפא תרומה במס' מיתנייא הכי דבהדיא לדיוקא צריכא הוי לא וו"ל, שכתבבמהרש"א

 במס' התוס' שכתבו מה ע"פ ונראה עכ"ל, וכו' ביטל משתרם אם הכא דמייתי מתניתיןאהך
 שיכול מה הש"ס ודרך וכו' מסיפא לדקדק יכול היה הכל וז"ל, אלא ד"ה ע"ב ל"ט דףשבת

 גבי לעיל בגמ' שיפרוך דכשהקשו התוס' כוונת לפרש יש ובזה עכ"ל, מדקדק מרישאלדקדק
 מדייק. מרישא לדייק שיכול מה שכל הש"ס כדרך הקשותרומה,

 וחים[]56ימ5ן

 ע"א סייף

 יהודה רב אבל תנאי דהוי טעמיה מפרש שפיר הונא רב הלא לכאורה וכו', קידושי הווייחיב לכי לעשיתן אומר יהודה רב ואזיל תגאה מקיים הוי תנאה יתן והוא אמר הונא רבבגמי



שז הפריריח

 שמפרש יהודה לרב ד"ה ברש"י 7ועיין שיתן. עד מקודשת אינה למה טעמיה מפרשאינו
 אחר[. בדרך טעמיה שמפרש יוסף בפורת ועייןטעמיה,

 וריס[ לני]עול6

 טעם, ליתן בא לא ואזיל" תנאה מקיים הוי תנאה יתן "והוא באומרו הונא רב כוונתנא"ה,
 לא ושניהם "לכשיתן", שאמר מה מפרש ג"כ יהודה ורב יתן", "והוא דבריו את לפרשאלא

 טעם.[ לתתנתכוונו

 ע"ב ס' זף.

 על לה הראה ואם משלו, לראות אלא נתכונה לא תנא וכו' זוז מאתים שארתך ע"מבגס,
 מאי קשה לכאורה בעיסקא, דמי דיקט דאע"ג צריכא לא פשיטא מקודשת אינההשלחן
 אינה השלחן על הראה אם הנ"ל דלפי כתב רק דבר לחדש בא לא הלא פשיטא הגמ'מקשה

 על דמעות דפשיטא אלא מקודשת, דאינה דפשיטא אינה הגמ' דקושית וצ"למקודשת,
 דלא. קמ"ל מיקרי דשלו הו"א ממנו ירויח דהוא כיון ומתרץ שלו, אינםהשלחן

 כיס[ לכי]עורך

 ע"א ס"אדף

 ואם דהא ר"מ שדוקא מסביר והמהרש"א כולהו, על דפליג נ"ל לכן בסופו תנאי כלתוד"ה

 לא אם הוי לרחב"ג משא"כ כפול תנאי בעינן התנאים בכל א"כ אתיא התנאי לגוף ויעברולא

 דוקא א"כ בגמ' כדאמרען וכו' כנען בארץ דאך מד"א לא דאם רק התנאי לגוף אינויעברו

 קודם תנאי היה ששם החלק על מסביר ואינו לא תנאים בשאר אבל כפול בעי זהתנאי
 תנאי דבעינן משם ילפיע לר"מ דדוקא זה ותירץ הנ"ל חלק שגם בדבריו לומר ואפשרלמעשה
 שייך לא יעברו לא ואם של ובהחלק כפול תנאי שהיה שם דוקא דילמא לרחב"ג משא"ככפול
 אמר הראשון בחלק ולכך )בתמיה(, יעברו לא אם ינחלו ול"א להתנאי קודם המעשהלומר
 וגם למעשה קודם תנאי בעי לא נמי כפול תנאי בעי דלא בעלמא אבל למעשה קודם תנאיג"כ
 בכלל. כפול תנאי בעינן לא דלדידיה כיון פשוט ללאו קודם הן של חלקעל

 דייטס[ ולגוחל]סמו5ג

 ע"א ס"גדף

 הטעם לפרש זנראה הכי, יתימר שייף לא קייושין גבי אבל בא"ז וכו' ליה זכתה כגוןתוד"ה
 לוקי אמרינן בהיפך אומר שבפיו אע"פ ולכך הפקר ב"ד הפקר דשם בממון דדוקאבוה

 לגבי ה"מ מקדש דרבע אדעתא המקדש דכל דנהי כן אינו קידושין גבי אבלבהימנותיה
 ודו"ק. כן, אומרים אין כרחו בעל קידושין לעשות אבל קידשיןהפקעות

 דייעס[ שגוי)]סתו5)



 הילוליםפרישח
ן

 ע"ב ס"גדף

 דלא דהא התוס' קושיית שמתרץ מהרש"א ועי' זליג, לא מסתמא בא"ד לעונשין ולאתודש
 הוא כי נשואין שע"י ועונשין מכות אבל איירי נשואין בענין דלאו משום היינו בשבויההאמינו

 אינו ג"כ ועונשין במכות שם דהא ע"ז מקשה והרש"ש וסקלוה, כדכתיב תורה האמינוודאי
 סתמא וחרמים נדרים על נאמן קאמר דמדלא המהרש"א להצדיק ונראה בנשואין,מיירי

 ואפי' ענין בכל משמע ועונשין למכות לא אבל נמי וקאמר נאמן לחוד זה שעל משמעוהוי
 ודו"ק. כר"ח, וזהבנשואין

 דייר[ "גי5]סמא)

 ל"א ש"זדף

 זה קטן אין דהרי ע"ז ומקשה באייורין, נאמן אהד זעד מפרש ותיי' לנדרים נאמןתוד"ה
 קשה ולכאורה נבידו, נחשב להתגדל שיופו שהיות ותירוץ בידו, שהוא במה אלאנאמן

 ואמאי כלל, בידו שאין משוס בתחומין נאמן אינו דקטן :( ד יף פסחים במסכת איתאדהרי
 ודו"ק. הכא, כדאמרינן להתגדל סופוהרי

 ,556ער[ זוס6]56נקגדר

 ע"א ס"הדף

 רש"י ולשון ה"ה קאמר ובגמ' מינה, דקשישא אמצעית כ"ש בא"ד השתא תכי ד"הרש"י
 בכת לאביי דהא מהן למטה שלימה כיתה דיש הוא שניהם של המעלה כל דהא קצתצ"ב
 מהו וא"כ הגורמת זו שלא רואין שניה שבכת ומהקטנה דקשישא אע"ג מותרת אמצעיתשניה
 וצ"ב.הכ"ש,

 דייטס[ ו6גומ5]סמו56

 לוב ס"תדף

 שותק, היה לא ואפי' וכו' דינים שעשת יש זה בענין תתה בא"ד טהיותיד, נטמאותוד"ה
 כשאינו שנקטו הראשון בתירוצם ולעיל שמכחישו ולא שותק היה לא אפי' נקטו אמאיוצ"ע
 וצ"ע. הכא, כדמסיק דירן בעי לחוד שותק כשאינו דהא קשה ג"כ מכחישין אלאשותק

 דייטס[ סגוף)]סמו6)

 ע"ב איודף

 ר"ע עושה הכל דמן אתיא ישבב כר' שמתני' רואין וו ומרש"י וכו' לכ"ג אלמנת ד"הרשיי
 לאווין בחייבי תופסון קידושין שסובר לכ"ג מאלמנה ראיה אין מימאי כר' דאילוממוריס



שטויחהפוי -----
 תופסין קידושין דסובר רואין שמשם לכ"ג אלמנה על קאי ורש"י יחלל לא כתובדבאלמנה

 ודו"ק. ישבב, כר' אתיאא"כ
 דפטס[ ו6גוי5]סמ561

 בלשון שכתבו מה נראה וז"ל, כתב והפנ"י וכו' סתמא דהד לר"י נראה וסו, מקום כלהיד"ה
 קידושין תפסי לא לכ"ג דבאלמנה בהדיא דקתני דאע"ג למידחי דאיכא משום לר"ינראה
 דהוי ר"ע קאמר ולא ממזר הוי לא לכ"ג דבאלמנה דר"ע אליבא סימאי כר' דהיינואפשר
 א' על בבא ולא ממזר הוי דלא בסיפא נמי דקתני והא דשאר בלאו אלא לאווין מחייביממור
 לר"י ליה פסיקי ומש"ה נינהו עריות בכלל נמי דשאר דלאו אפשר שבתורה העריותמכל
 כל דקתני לכ"ג באלמנה שתופסין קתני דבמשנתינו חדא הק' בדבריו צע"ג ולכאורהעכ"ל,
 דבריו לתרץ שייך לא ושם ונתין ממזר נמי קתני הא בסוף לתירוצו ותו קידושין שישמקום
 וצע"ג.הק'

 לייטב[ 61גוף5]סמו56

 ע"א מ"חדף

 ע"ד )דף לקמן דהא קשה ולכאורה וכף, אומר רבי תניא בגמ' ואמר בת"ד לר"ע ד"הרש"י
 קידושין שאין אלמא יבא בלא שהוא כל ממזר איזהו מפורשת ברייתא הגמ' מביאע"ב(

 די"ל אלא כר"ע אתיא דיבמות שההוא לרבי מנ"ל המקור באמת וזהו לאוין בחייביתופסין
 אין דקתני לא או לאוין בחייבי תופסין קידושין אי לענין סיירי דשם מיבמות הביאדלכך
 קידושין אין ממילא הוא וממור דהואיל שמעיע מכללא ע"ד( ובדף ולקמן כלום חליצהלאחר
 ודו"ק.תופסין,

 טייטס[ 61גווי5]סמ561

ו4'='*'"''''"1 י א

 יוחסין עשרהפרק

 ע"ב ס"טדף

 בתורה שנכתב מפסוק הגמ' הביא דלא והא וכו' מגלן הארציע מכל גביה ישראל ארץבגמ'
 שהגמ' ומהפסוק גבוה שמהמדבר רק מיירי דשם לתרץ יש כ"ח( א' ודברים אלינוויורדו
 שא"י מכאן מהספרי זה פסוק על מביא בחומש רש"י באמת אבל הארצות, מכל רואיןמביא
 וצ"ע. לדוכתיה, קושיא הדרא וא"כ הארצות מכלגבוה

 יייטס[ 61גווע]סתו56



 הילוליםפרישי

 זה שלאחר וברש"י וכו', מים שאור בת שמערבין זו כעיסה עירובין ספק עיסה ד"הברש"י
 בדף לקמן מפרש שרפ"י הפירושים בב' תלוי זה ולכאורה פסולת, פי' עיסה הארצות כלבד"ה
 עיסה. בד"ה שיאע"א

 פע)3ערנויס[ ו6נ]מטס

 ע"א ע"גדף

 מאביו, אחותו ישא שמא כדלקמן בסוה"ד בישראל. שתוקי למישרי וחד ד"תפירש"י
 אחר טעם מסיק והגמ' זה, טעם על פריך לקמן הגמ' הלא זה טעם רש"י נקט למהולכאורה
 לחשוש צריכין אנו שאין הגם היינו ביוחסין עשו שהמעלה ואפשר ביוחסין, עשו מעלהמשום
 לזה. וחששו ביוחסין מעלה עשו עכ"ז מאביו, אחותו ישאשמא

 מפסיק[ ס"מ דוד]מרדם

 ע"א ע"דדף

 שנאמן וכשם בכור בני זה לומר אדם נאמן אר"י מכאן לאחרים יצירנו יכיר כדתניאבגמ'
 ונראה נאמן, אינו אומרים וחכמים חלוצה ובן גרושה בן זה לומר נאמן כן בכור בני זהלומר
 יכול שמדבריו הכא כגון הוצאה ע"י אפ" הוי רשע עצמו משים אדם אין אי שנחלקולפרש
 אבל בפירוש זה אמר שלא היות שנאמן סובר שר"י בפירוש, כן אמר לא אבל כןלהוציא
  נאמן, אינו לפ"ז רשע עצמו את שעשה מזה שמוציאין היות )אמן שאינו אומריםחכמים
ודו"ק.

 ז6)5ער[ מקיר]יטרף)

 ע"ב ע"הדף

 והליל שר"ל, מה מסיימים אינם דהתוס' ק"ק הלשון דאל"כ, א"ר הוי ממזר השתאתודעת
 ביה(. זה תלוי דאינו רואין דשם נר"ל משמעוה"נ

 דייעס[ מגוה)]סמוך)

 ע"א ע"ויף

 של אמו בודקין למה דא"כ וקשה דמינצי. הוא ביוחסין הדדי בהדי מינצי דכי גבראבגמי
 מיניה, כו"ע יודעין בבנה פסול וכשיש בבנה פסול ממילא יש בה פסול יש אם דהאאביה
וצ"ע.

 5611זמ6ן[ סעסע]ישומט



שיא הפריריח

 ע"א ע"חדף

 כהונה איסורי שאר דהייה דוקא לאו אלמנה לכאורה באלמנה, בכיור רבא ומודהבגי'
 בפסוק. שםהנזכרים

 יייעס[ ו6גוי5]סמו56

 דהויה קרא דמהאי לפי תורה אסרה תויה דרך ול"ג ח"ג וכו' ליקוחין זרך מ"טתודהה
 שכתב רואים לן להיות לקחתה ד"ה ברש"י מעיינים אם ובאמת ביאה, רבעי לעילמפיק
 ההכרח מהו וא"כ מהויה והכא מאשה ילפינן שלעיל בתוס' השני כתי' וזהו ביאה שלאישות
 )יפסע[ פסע דת]מידםוצ"ב.

 תדיוט לכהן וה"ה באלמנת, מיג בד"ת כש"י וכתב שתים לוקת באלמנה גדול כהןבגמ'
 שיטת על קשה לכאורה והנה באלמנה, דדוקא פסק בפנ"י( )מובא והרמב"ם וחללה,בגרושה
 שמות שני לא, וכו' שמות שני משום לוקה גרושה אלמנה רבא מתיב אמרגן דבגמ'הרמב"ם

 וצ"ע. בגרושה, שמות שני חייבין אין הרמב"ם לשיטת ולכאורה זה, על שמות ושני זהעל
 %61על[ ווסל]56כקגיר

 ע"א ע"זדף

 עי' מישראל, אמו שתהא עי דורות י' עד אפי' משוחררים עבדים ואחי גר אהדבמתני'
 דגר ע"א ע"ה בדף לעיל דאמרי' מה ע"פ ונראה דורות", י' "עד כתב למה שמדייקבתוי"ט
 שישראל וסבר גר שהוא מכיר אינו דהרואה רש"י שם ופי' בממזרת, אסור דורות עשרהאחר
 אפי' דאסור קמ"ל לכהונה מותר בממזרת אסור שכבר כיון תימא שלא התנא כתב ולכןהוא,
 דורות. י'עד

 4ססי7[ פקח דול]מדלכי

 ע"ב ע"חדף

 להעיד כשר ואינו אצלו הוא דערוב משום ופרש"י נאמן. אינו ממזר זה בני האומרבמתני'
 אין הוא כשרות דבחזקת כיון דהא לכך הוצרך למה עליו ותמהני וז"ל, הר"ן והקשהעליו
 כששניהם במתני' השני' בבא גס לפרש רצה דרש"י לנמר ואפשר עכ"ל, משנים, פחותערעור
 חזקת דליכא משנים פחות ערעור אין של הסברא מספיק אינו דאו שבמעיה העובר עלמודים
כשרות.

 ווהס3ערג[ מריכי]כרוך



 הילוליםפרישיב

 ליב ע"סדף

 לעיל לשיטתם אזלי ותוס' דרש"י מסביר המהרש"א וכו'. דק ולא וכו' במכחשתותוד"ה
 בתוך ליבגר דא"א סברי ותוס' שש, קודם ליבגר דאפשר גימא( אי לד"ה סבר דרש"יבע"א
 דהמהרש"א כיון אילימא(, לד"ה התו"י אלא כן תוס' פירשו לא דלעיל להקשות וא"אשש,
 וא"ש כן סברי נמי דתוס' אלמא הנ"ל, התו"י ע"פ מובן לע"א( ושמואל בד"ה דהתוס'מפרש

 דייק. שפיר שיטתיה לפי רש"י דאדרבה דק דלא התוס' לשון קשה אכתי אבלה"לשיטתיה",
 וו56יס6ן[ סעסי5]יסוסע

 ע"א פ)דף

 וי"ל כרוכין דבעי אטר תנא איזה ולכאורה ופליג, הוא תנא דרס וי"ל שנו, לאתוד"ה
 כרוכין, דהן משום הסביר ורש"י הקטנים על ראיה מביא ואינו בברייתא לעילמדדאמרינן

 והבן. כן, דסובר תנא איכאא"כ
 דיילת[ ו6גות5]סמו56

 יעיש ש4ימה

 1ה, דורנו במצב נתבונן כאשר ובאמת מיג )קדושין מעשה לידי שמביא גדל תלמוד בגמ'איתא

 היה לשדים היו שאילו היא והאמת משהו, שלומדים הסוברים בנ"א דרשנם בימינו, עלתה שכך לנואוי
 'ספרי ואפי משהו לומדים כאשר ואפף עתה, ד"1 טיסה לא לטה וא"כ מעשה, לירי להבא! צרץ-התלמוד
 ואפ" בהם מסתכ,ם הש-ת ואהבת לעבודת שלהבת להבת באש הנפש המלהיבים וטומרחסידות
 א' אפ" מקיימים היו ואם שיודעים, מה כל מקישים ואין אותם מאדיבים אינם ואפ"ה היטב אותםיודעים

 נאמניי והרי חל", יתן מי שלמדו מה מכל אלףמני
 וא-כ סיני בהר עמדו נשמתיט 1-ל דבריהם עליה

 דעת וחסרון והקלות העצלות מ-מ ח-ו להכעיס האדם מתכתן שאין ואף מעשה, לירי מביא אינולמה
 ח-ו. הם! תקוה חסר עי חייו, ומכל מתלמודו לו יש מה מב-ב המה, בפקיןגרסא

 וגו' לה' לעשות עת שנא' ברית מפר אלא אינו לתורה עתים הקובע כל אחמל דהנהוהנ-ל

 וירחם יחוס או4 ט!1 כלשהי רגע אפי' יפסיק ואל הרף %א בתוה"ק שיעסוק הוא היעוצהוהעצה
 התוה.ק. למוד דרך הס! כך ורק טעשה, 4די התוה"ק שתביאהו עליוהש-ת

 פוסק דאם ג'( )ע"1 כמאהל רהטים גח4 אותו מאכיל בטלים דברים ומדבר מד-ת המפסיקולכן
 וכה לא בכלל הוא כוה לימוד והרי טעשה, לידי כוו תורה תלאט והיאך היצה-ר שם נכנסמד"ת
 היצה-ר נכנס וכאשר וכף ומשטין עולה מלה"מ יקוא שטן והוא יצה"ר דהוא רח"ל המות סם לונעשית
 לבניך הצננתם הג' כמשמעו פשוטו לקיים מחויב לכן רח"ל, כנ"ל ממינת 11 תורתו אףלתלמודו



שיג העייםפרי

 ונס-ש במ"מ, בם ודברת ואפיל רגע, הפסק שום בלי ממש וגו' וכלכתך בביתך בשטתך בםודברת
 והבן. כידוע מראפשיץהרה"ק

 ז'( גליון א' שגה)ד"ת

** * * * 

 הג-ר של בצוואתו נוחלין יש במו"סיעויין
 הלמוד סדר וויל, כ"ה( )אות השלה"ק בן שעפטיי

 לבניך חיננתם שנסמך ממאה-כ לוה המקור י-ל עכ"ל. תפילין הנחת כמו ידוב הוא תוגף פףגמרא
 מחודדים תורה דברי שיהיו ושננתם ע"א( ל' דף )קידושין נגמ' וגו', יך על לאות וקשרתם בםודברת
 ולהעמיק, ללמוד חיוב ילפינן דמושננתם ומבואר עכ"ל בעומקם ובדוק עליהם חוור ופרשא וכו'בפיך
 גמרא בלי שלימה ההבנה שאין וכיק עיי-ש ללימוד נחשב אין מבינים דכשאין סק"ב נ' סי' מג-אוע"ע

 כיון תפילין הנחת כמו תעוס' פרשיי גמ' ללמה שהחיוב כתב וליה ושננתם, חיוב בכלל הוו 1תוס'ושש"י
 ודחק. לו71טרתס דסמיך מושננתסשנפקי

 י"א( גליון א' שנה)ד"ת

** * * * 

 מתגבר הקדושה בארץ ישראל בני אמוני משלומי אחד כל לעומת כי רואים שאט הדברהוא
 ע-א( סיט )קידושין 11"ש ~כנס, לו נותנים היו לא כן שאלטלא הקדושה, להסתיר הטומאה כחביותר

 ראמים ע"א( ד' וברנות וכמיש האמיתית, גאולה ומן היה לא שעדיין מחמת מבבג עלו יוחסיןעשרה
 החטא, שגרם אלא נון בן יהושע בימי להם שנעשה כדרך עזרא בימי גם להם ליעשות ישראלהיו

 הס-מ היה לא שבל"( מאלו, בן גם להעלות צרינים היו שעלה הקדחנה מצד אהד כל כנגדומש-ה
 להכניסה.מסכים

 ש"ז( גליון ז' שנה)ד"ת

** * * * 

 ושננתם אמיש מ1ה התוס' הקשו ל,. וכקידחטק ירע, איני לותר לשונך ימד ד/ מבניאיתא
 י"ל ולפיפולא עי"ש, וכו' לו ותאמר תגמגם אל אדם לך ישאל שאם בפיך מחודדים תורה דברישיהו

 אדב"ת. ולא לקרקש דושננתם קרא מוקי יורע איני לומר לשונך למד ומ-ד שנויה היאשבמחלוקת

 אלא קיימתם לא אפילו לישראל הקב"ה א"ל ישראל שמע מ"ב. בסוטה לשיטתו דר"ש ב1הר"ל
 מה-ת שקרי-ש רס"ל מ1ה הוכיח א' סרס אריה ובשאגת בידם, נמסרים אתם אי וערבית שחריתקרהש
 גם קאי וע-1 ע"א, כ"א ברכות עיין בדב"ת ולא כתיב בקרי-ש ובקומך דבשכבך ס"ל וא"עעיי-ש,
 ובסוטה נטי ס-ל ולוה יודע, איני לומר לשונך למד 1כמ"ד בפיך, מחודדין ד-ת שיהיו ע"1 ולאחיננתם
 אדם קרא לא אפ" ע"ב צ"ט במנחות ג"כ ס'ל לשיטתו ולכן נמו. בקול שכחתי ולא שאשר ע-ב(ל"ב
 בשאג"א ועיין אקר"ש, אלא אדביש קאי לא דושננתם ניון ימהה, לא קיים וערבית שחרית קר-שאלא
 ודו"ק. הסימן באמצעשם

 ל"א( גליון ד' שנה)ותת



 הילוליםפרישיד

 בספה-ק מ"ש הנוראים דבריו את חד ופוק ותוספות, רשא בגמרא דווקא הוא לשמה הלמודודרר
 בצוואה וצוק-ל הק' השל"ה בעל הגאון בן זצוק"ל שעפטיל מוה"ר שהגאון עח4ףו"?

 שבסי
 הספר(

 להניח שמצוה כמו ותוספות רפא גמרא יום בכל ללמוד מצוה רמץ( סף ת-ת )בהל' יוסף בברכיומובא
 ל.( )קידה?ין חדל מדברי דתקא, תוספות עם למוד של הענין לוה מקור להבא! אמרתי וכברתפילין,

 בטקרא שליש שמתיו אדם יש4? לעולם חולשתם אלא הצננתם תקרי אל לבניך הרננתם דכתיבמאי
 בתלטוד, שליש בטשנהשליש

 ד"משנה-
 הפשט, להבנת היסוד שהוא כיון רשיה עם דידן גמרא היינו

 היינו התלמוד" מהגג פ"ע ת"ת )ה4 הרב בשחע כמ"ש כלי למוד נחשב ~ה אין הבנה ללאדללמוד

 הגמ'. דברי את ובעסקות הדק השב המבארים התוספותפירוזי

 מ"ח( גליון ד' שנה)ק"ת

** * * * 

  אהבת דץסר על ברורה הוכחה כטה יש כבר בלבד אחת פעם רק במשנתי שמפרוק מיוכאשר
 התבלן היא תורה שהרי למודו, באמצע לו יפריע עועים רוח שאיזה באפשרות היה לא כן  דלוליתורה,
 ואצויץ מגני אמני ותורה תבלן תורה לו ובראתי יצה"ר בראתי ע-בג ל' )קח-ושין כאור~'ל יצה"רכנגד
 כדבעי עכשיו עד למד שלא הוא סימן מלמודו ובוטל שחוכא 11 ע"אג כ-א )סוגיה החטא מןמצלי
 ולדי בא היה ולא מצוה מררת מצוה אצלו מתקיים היה כדת בה בנצנה לומד היה דאלמ4למהר,
בטילה.

 מ"א( גליון ו' שנה)וטת

** * * * 

 הכלול ובחסידות שמים וביראת בתורה מעלה מעלה תעלה שבעהשהת בך שתקותיואתה

 בתורה להגות לשוע על חסד ותורת קונו עם המתחסד שחסיד האמת, החסידות שוה יחדי.,מבני
 השכחה, עליו שולט צואין לשונה על ואו ב'ג מ-ט )כבסוכה דייקא הסד תורת שזה לשמה,הקדושה
 וזה דהלכתא, א4בא שמעתתא לברר חסד ותורת התורה, ופלפול בחכמת להחכים בחכמה פתחהופיה

 ל, דף בקידושין ושלשתם אלא ושננתם תקרי ואל בפך, מחודשם תזרה דברי שיהיו לבניךושננתם

 מקומות. בכמה כפירשא הוראה שהוא בתלמוד שליש אעפ"כ שמחודדים שאף)ע"א(,

 שכי"א( מכתב מע"ת חיים)שפע
** * * * 

 דר-נ 4לתא שלמא לף נקשר וכו' דונג תיתי נחמן רב דאמר )ע"א( ע' קידושין בגט י-לוזיולי
 אות בראשית פר' בעש"ט )עיין איתתא טצד בא )שהרהור הבעש-ט כדברי הירהור חשש לית בהוסובר
 שואלק אין ד"ה בתוס' עי"ש בזה לפרש יש .אולי החמיר, יהודה ורב ודףק חיימא מים שמקורקמ"ח
 מלאכי היו יודשם יצחק ר ואיתימא רב אמר יהודה רב אמר א4ו תאמרו )ע-א( פ"ו משעא דבבבאהא

 והיינו עי"ש, וכו' חברווזיה משאר צנועה שהיא להגריעו ופירשא בעלה על לחבבה כדי וכו'השרת
 שצנועה התורה הודיעה ששאלו שמזה היינו להח-יע, תאסרו, ~ה ואהד שלומה, על למשאל שרושעי"כ



שטו הלקיםפרי

 תיתי דייקא יהודה לרב ר"נ אמר לכך וה אמר יהודה רב אם וא"א ריק, למשאל שרי היה ולכךודתה
 אשה ילוד זה אין וכו' ע4ה דמר" דאימת" "ג דבנדה דייקא יהודה לרב אמר ר.נ ואו4 ת-1.ק,ונשדר

עיי"ש.

 ע"ש( מכתב מכית חיים)שפע

** * * 

 וחרטה הלב במרירות עפשו לבו בכל להקב-ה אמיתית בתשובה ושב ~וכה הישראלי הא"בכאשר
 ובוראו, יוצרו את לעבוד והלאה מהיום עליו ומקבל השי-ת, בכבוד ופגם שחטא מה כל עלדמעיקרא

 את הוא ורואה הדעת טמטום ממת מסירים מיד ית', שמו כבוד על נפשו למסור רגע בני הואשוכן
 לידים רשות שניתנת היכן עד לפניו עוץ כבוד והדר כסה-כ לפני תיכף ועומד ב"ה, סוף איןהאור
לראוות

 ואף בדעתו, תשובה הרהר שמא מקודשת גמור רשע אפי' צדיק שאני ע-מ מ"ט( )קידושיןובגמ'
 צריך שעדיין ושודאי למשנהו, דומה אהד תשובה הרהור אין דהלא גומא, בכהאי כללא לומר שייךשלא
 ה" שאפ" אנו רואים אעפ"כ אולם הקודמים, ממעשיו רושם שום ע4ו ישאיר שלא עד הרבהיהורכך
 לו, תחכה טותו יום ועד צדיק, נקרא ותיכף מתקבלת תשובתו לבסוף תששה וערוה ימיו כל גמוררשע

 חולה כבר הוא סוש' לשליח, וא"צ בעצמו, א4ו התקרב ישוב שהחוטא תמיד מחכה שהשי-תהיינו
 הקב-ה. של במחיצתו ומיד תיכף בא והסו תקבלו, מיד ישוב אם דף, ערש על ומוטלאנוש

 תצא( רעד"ר וירושלים יהודה)מגתת

** * * * 

 פרעה, פני מאת אותם תגרש מבקשים אתם אותה גי ה' את ועבדו הגברים נא לכו כןלא

 כמיותר. נראה מבקשים אתם אותה כי הלשוןמבנית

 הראשונה המצוה והיא ובו/ בריתות "ג ע4ה שנכרתו מילה גדולה 4ב( )נדרים בגמ' דמענות"ל
 ולא האב על מוטלת מילה דמצות אמרו ע"א( כ-ט )קידושין בגט' והנה אבינה אברהם עליהשנצטוה

 אותו אלקים, אותו צוה כאשר ימים שמונת בן בם יצחק את אברהם וימל מדכתע כן ולמדו האם,על
 שטען תה ו,(, וירא )תנחומא קרק הקריב כחולו לו נייטב בנו את דהמל אמרו במדרש והנה אותה,ולא
 שממצות וכשם מילה, למצות הוקעה הקרבנות שהלא הנשים, ולא ה/ את ועבדו הגברים נא לכופרעה
 למדבר 4לך להם למה כן סים נמי, בקרבנות ה"ה אותה ולא אותו דכתיב משום פטורות הנשיםמילה
 .עמכם

 ט"'ז( גליון י' שנה)ד"ת

** * * * 

 הוא ברגל סגם נימוח, הוא אבן אם המדרעק לבית משכהו וה, מנכל בך פגע אם חדלאמרו
 להחטיאך בא שאיט הזה, המאוס היצר כלומר זה, מטול בך פגע שאם לפרש ויש ל(, )קידושיןמתפוצץ,
 יש אמנם כי וגווען מתחנף לערן וכמתק בעקיי4 בא הונו אלא חוצות, ככלב תגרשהו שהריבמישרין,



 הילוליםפרישטו

 את וממאס מהפך אלא מבחישה הוא אין אותה, מנוול שהוא היא, הצרה התורה, חוקי אתלקיים
 הגיוניים בטעמים ה' תורת צלם את מטול הוא נותנות הדעת שכך משום רק לקיימה ומסיתהתורה
 ועל עליו להתגבר קשה זה ערמומי יצר רוח, תדפנו אשר כמרן ואפס אין כולו כל אשר אטבע שכללש

 תורת לא הסו ה' תורת כי ותווכח תראה ושם המדרש, לב"ע למושכו ח~'ל לנו יעצו כן עלטענותיו,
 דרכיו. דרכינו ולא כמחשבותינו הקב"ה של מחשבותיו ולאההגיון,

 כ"א( גליון ו' שנה)ע"ת

** * * * 

 בפירחי שם, אשכול ננחל ו' אות לט פרק מילה, הל' באשכול מעוי" היא עזרא האבןשיטת
 נא עמ' קסג סי' ח-ג תורה, מכתבי חיים בשפע פעויי, יב. לד, בראשית גאון, חפני בן שמואל רבהתורה
 דס"י ואם, אב כיבוד על מצווים נח בני דגם וכו'( אךבד"ה

 בלא הס ה~'ל שמנו נח בני מצוות דו'
 א( לא, )קידושין ח~-ל האריכו ולזה ב(, נח, סנהדרין )יעויי' משהע שד להם יש ועשה בקום אבלתעשה,

 שכרו הקב"ה השנתן אביי, את לצער שלא כדי רב ממון שהפסיד נתינא בן דמא של העובדאיספר
 אמו ובאתה רומי, גדולי בין מחצב ~הב של סירקין לבוש היה אחת שפעם וכן אדומה, פרה לושנולדה
 שקיים נח שבן ה-ט( מלכיס מהל' )פא הרמב"ם שלדעת ואפשר, דבר, לה אטר ולא וכו' מסטוקרעינו
 ואם, אב כיבוד על מצווה שב-נ האב-ע לשיטת ראיה מכאן יש א"כ מיתה, חייב בה מחוייב שאינומצוה

 לשכר. מבניי בן דמא וכהולכן

 תשל'ח( ויקהל פר')חודטו"י

** * * * 

 זבחים )ע" מטהרתו לכבשן וחזרתו לעולם דופיו מידי יוצא אינו שנטמא חרס דבלי קיי-להנה
 נתפס אם האדטה כחרסי חרס כלי שהוא האדם כן וכר התורהג תוד"ה ע"ב ל' ובפסחים ע"אצ"1

 אלא תקנה לו ואק בקרבו, שנבלע איסור פלשת להפליט דופיו מק" יוצא אינו יצה"רבתוכו
 הלא לסו, דת אש מימינו 0 לג )דברים וכד-א ליהט, ונמשלה באש, שניתנה תורה שילטודבשריפה

 לחיגן לשריפה נפשו למסור רגע בכל ומזוכק מונן ההא כס(, בג, וירמיה ה' נאום כאש דבריכה
 תורה, תבלק 4 בראתי יצה-ר בראתי ע-ב( ל' )קידושין אמרו ולכן גופו, את לזכך יוכל וע"זהבוכ"ע,

 בתחלת באוש אלא טהרה להם אין תרס שכ4 טכיון יצה-ר, נגד המועיל האזיד התבלק הואשתורה
 בכל כוחו בכל ולקיה יומם לשמה תורה שיתרצד תורה, באור טפו את לשרוף עליו תיכןעשייתם,
 ויצייר שידמה קטן בצעטיל כתב ד-ע אלימלך הר"ר הגדול ורבינו טאודו, ובגל נפשו בכללבבו

 את שובר השית קדהטת בשביל והוא השמים לב עד לפניו בוער ונורא גדול גהץ כאלובטחשבתו
 גופו. את לשבור יוכל באש עצמו לשרוף נמרצת תשוקה שע"י והעט עיי"ש, וכו'טבעו

 י"ב( גליון ג' שנה ד"ת)
** * * * 

 הדברים, את מבין איט אם מנף שמים ליראת מסוגל דהר שאמירת סופרים ספרים מפיידוע

 אומר שיהודי תיבה וכל הקדושים, ותוס' רשע ודברי הגמרא באמירת הדין שהא! כשמש ברורואצלי



 זשי הילוליםפרי
 עיבו נ"ד )עירובין אמרו ~ה ועל גידיו, ושס"ה אבריו רם-ח כל ומטהרת מקדשת ותוס' ברשא אובגמרא
 בכל ולעבדו ע"א( ב' )תענית נם-ש בלב שעיקרה הגם שבתפלה וכמז בפה, למושאיהם הםחיים

 יוצא אס סק"ב( קיא )ס" המלא נסתפק כבר מ"מ תפלה, ץ אומר הף בלב שהוא עבודה איושילבבכם

 כמג"א י"ג, ברכות )עי' בשפתיו להוציא שצריך ברור שמע ובקריאת עיי"ש, גרידא בהרהור חובתוידי
 תורה דברי שיהיו מושננתם ע-א( ל, )קידושין וכדילפינן בם ידבר היא החיוב תורה בדברי וכןשמה(

 את ולטהר לקדש כי בפיך,מחודדים
 הגי

 את נשמוציא ורק בלבד, הרהור עץ אפשר אי והאיברים
 גופו. את לקדש הקדחנה כח בהם יש בפההדברים

 ל'ח( גליון ג' שנה)י'ת

** * * * 

 עד הדעת ומבלבל העינים מסמא היצה"ר לגמרי, בימינו 11 אמיתית דרך נשכחהבעווה-ר
 הרבה ועוד חרש תקלל דלא בלאו ונכשתם סרה עלו מדברים מיד פיצע או חוכא עלשכששומעים

 לעשותו, ונכון רובר טוב כי יומר ומדמין ה' קנאת או תוכחה של במסוה ואת ועיטים בזה הכרוכיןל.ת
 לאכול להסיתו וחרד ירא יהודי אל בא שאיט הוא, היצר טעצת כי כן לעשות הסבורים ביד טעותאבל
 יש מצוה כי ולשכנעו שוא בדברי להטעותו הוא מנסה אלא אלו, ישמע שלא לו שברור כדו' אוחכר
 אחד לכל היינו וכו', ע~ו מתחדש אדם של יצרו עגב( ל, )קידושין אחדל החטאים, על סרה לדברבדבר

 מבנ שנכשל ומי בכה, ו1ה בכה ~ה אחר בדבר להכשיל ינסה אחד ולכל בלבד אקו המכוון יצרוכפי
 בלאו שנבשל וטו רח"ל, היצר ע'!ת אחר נאטט, שלבסוף עד ועוד עוד עמרה גוררת ענירד הריאחת
 הרי בזה שרגיל ומי לשוא, אלקיך ה' שם את תשא ד"א הלאו לבין בינו הפרש אק חרש תקללדלא
 כמומר הריהו ולדעתו 1ה לדבר מומר דהרו אפשר כוה באופן ג'( שער תשובה )שערי יונה רבינולדעת
 רח-ל. כולה התורהלכל

 תשמ"ג( משפטים פר')תורותיי

** * * * 

 שהיו היו רשעים הרבה גבוהה, נשמה אדם לאותו לו היה בתורה הכתוב שם שכל לדעתויש
 כמה מצינו בלבן קדושה. חלקי הרבה בהם היו בספר שמותם ונכתבו שנבחרו אלו אבל גמורים,טמאים
 לפני הצערה לתת במקומנו כן יעשה לא ליעקב שאמר מה דבריו. מתל למדים שאס תורהגוש

 זה מכי ורואים והלכתאג תוד"ה ע"א נ"ב קידושין )ושין כן לנהם פוסקים הרבה מזה נקטוהבכירה
 מתוכו. שדיברו קדושה חלקי בושהיו

 תשמ"ג( תולדות פ')חורקר'י

** * * * 

 טצד אם שוה בע"כ נתינה לגבי מהרץ הגאון שכתב בתחילתו בטילואים פענח בצפנתמצאתי
 שהש משפט מדכתיב דין שהמתנות ק"ל ובחלין כהונה מתנות גבי כה-ג וכן וכתב נתינה הוההנותן
 לו שאין אפף עליו להם "ץ שלהכהנים מחובה שנפטר מהני שויא לדידי אתמר והכהן דין שנקראוא-נ
 חובה מהאשה ש"ט מטעם שלא דבקידושין לזמר מקום מש וףויק,תובעך

 העי
 צריך צוהב! רק ע~ו



 הילוליםפרישיח

 הרמב"ם לגבי כתב ס-ב ל"א סימן אהרון בקונטרס נךדחשין ובמקנה 4, שויא שייך לא בכסףלקשטה

 לא דבקידושין טובע לחלק יש וא"ב עיטש, צ"ע קידושין גבי כן וכש להתייקר דרכו בעינן דלא פדיוןגבי
 כאיסור מאיומות בפייה למל המשנה של ובמפיקו תקנל שהיא %א שיתן עליו רק דשייך כ%מהם
 משוה בפחות מקדשה אם מסופק ח' דף קידושין בר"ן כאמת עי-ש, סכנה בו שיש חלה דהואהנאה
 עיי"ש כסף מיחשב 4 שוה עץ אם בעצם כסף הוי דלא כיון מקודשת אם לי שוה אומרת והיאפרוריה
 וכן דידה לגבי שלו שויא מהני לא ע4ו נתינה החיוב ראם לדידי/ או לדידה אם בהא תלה הריולפמ-ש
 בס"ד. נכון כי היטב ודו"ק בש פרוטה ורק ע4ו עולה ההפחזאפ"

 טי'ז( סי' פורים חיים)שפע

** * * * 

 משרה כשהקב-ה דלר-ח וריב-ל חנינא ברבי חמא ר' שבין בפלוגתא ע"א ע"א דף קידושיןבמקנה
 ע-ב בדף שם דר"מ אליבא דפליגי כתב וכו/ מטהר ווהב כסף ולריב"ל וכף מיוהסהז משפחות אלאוכו'
 ח"ב ובמהר"ט עיי-ש, לא ולר-ח נטמעו, שנטמעו דכיון ר-מ מודה דלריב"ל טהורים, אין שאמרע"ב
 מה"ת דספקא שכח ממור לספק קרא דמדאיצטרץ- הח"ן הוכחת על כתב מהו ועל גד"ה א' ס"יור"ד

 בדף שם יוחנן ר' כדאמר לגלות, רשא' אינו פסולם תיודע שמי שרינהו לגמרי דלהתירם די"ללהחמיר,
 נטמעה שנטמעה משפחה דאמר יצחק בר' לה סבר וכר אעשה מה אבל הס! בידינו היכלא ע"אע"א

שס"ט.

 מן ספיקא סגל הר"4 קושיית מבני ולא יו' שנטמעה כיון דר"ח איבא דליל יוחנן לרוא"כ
 ששה בא"ש דר'מ אליבא ע"ב( )נ"ט בנדה מקיל לשיטתו ולוה להקל,התורה

 עומדיי
 דס'ס )דסיל

 קיימא ~!-כ דר-מ, א4בא חמא כר' יסבו ונ"ל וכנ-ל, להקלו התורה ומן דאורייתא ספיקאמטעם
 ולכך למיעוטא, חיש הרי ור"מ רהב, מטעם דס'ס וע"כ להחמיר, מהתז דאורייתא דספיקא הר"ןהוכחת
 בס"ד. ודףק דר"ח אליבא הש דהיאאמר

 של בהיכלו שבועה ויושא פינלה יוסנן ר' דאמר הא על ע-א ע"א בקישוין בת-אכמהש"א
 גם קוסטה ראשונה דקדושה ומגילה בס"ק כמ"ר דצ"ל קדושה בו חט החורבן לאחר דאפי' דצ-למקום,
 ראשונה מקדורה המקדש דקדושת -ד ה4 הבחירה מבית בפ"ו להרמב"ם ~ה והנה עי-ש,לעתיד
 בטלו. מחיצות כשנפול שם להרעיד אבל בטלה, לא מוצצותדקדושת

 וכו, לבא לעתיד קדשה שניה קדדה שטר יוסי לף גאפ" אלא עוד ולא הראב"ד בלשוןושם

 ב4 דבריו בתחלת הדברים לפשטות אך עי"ש, וכר עזרא יודע שהיה לפי אמר לא ו;(מקדש4רחש4ס
 למרט באק ויזל בטלה, לא או בטלה אי ותליא מחיצות, קדרית בין מחלקינן לא וכו', עוד ולאהך

 ץ עם יעבור עד ראשונה ביאה ץ ה' עק- יעטר עד ע"א, 14 וסוטה ע"ב צ"ח וסנהדרק ע"א ד'בברכות

 )עק נכריות נעים שנשאו חטא דהחע ופירשו עייפם החטא שגרם אלא וכף שניה ביאה 11קנית

 בקראי וכטבלר והפריטם שהתענה דכיון עזרא וחשב עלג ו' דף ששת וווה"ק שם סוגהבהגריעב'ץ
 שלמה משא"כ ועד, לעולם קדש וזזכן שניה, ביאה רק יהא מכפרות ובשובה טן ונחמיה ו" גיובעזרא
 רק קדשה לכן שניה, ביאה ותהב הבית שיחרב בתורה שנאמר וגף יעבור עד וגו' יעבור עד מהךשידע
 ודו"ק.לשעה



 טשי הילוליםפרי

 שם היתה הגדת דלשכת לארא עירא חשש דכא מסייע, בדיה ע-ב ס"ט דף בקידושין שםוברש"י
 אלא ודו"ק, נטמעה, נטמעה שאם מ~ה ראיה ולכאורה יהא, מה הבית יחרב ח"ו אם ולכאורה שי-ש,ומ'
 הטת. יחרב שלא בטח שהואר"ל

 ע-ב פ"ע יבמות ועתן לעלם, קדשה דעואל עתה גם שקדושתה היכלא, יוחנן ר אמרולהן
 ויטש לא ולכך ירושה, ד"ה בתועי ועי-ש להם אין ושלישית וכו' יוסי בר' דאמרי אנא יחונן ר'דקאמר
 לי שהיה היא בידינו לכאורה כן ובהיות נטמעה, נטמעה שאם משם ראיה אין וא-כ שיתערבו,עזרא
 דלא ע"ב ק"ו בזבחים סגל ר-ל אבל ה-ו-ק, נטמעה נטטעה דאם וכדרי וכו' אעשה מה אבללגלות,
 וכר' שנטמעה כיון ס"ק לא עיי-ש, בחק מעלה דשטר קדשה לא שניה קדושה ואף לעת-ל,קדשה

 ודסק. וכנ-ל היא דהמו שם בנדה אמר ולכך להחמיר, סה"ת דאורייתא ספיקא וא-נ דר-גג אליבאחמא

 ל'ט( סי' יו"ד יציב דברי)שרית

** * * * 

 ~כיה הל' אפרים מחנה ועצן בראשונים, היא גדולה מחלוקת שליחות, מטעם היא אם דוכיהבהא
 פטשמע כשנתרצה דוקא לאדם לו וכין אמרינן דכי ה"מ, ומתנה מזכיה פ-ד מהה"מ במ"ש ו' סףומתנה
 אם ~כות ונד חובה צד דאיכא ובדבר חילוקים, ג' ב1ה שכלל מה שם ועיק לא, נתרצה לא אפאבל

 עיי"ש. לא לא ואי ~כה כששמענתרצה

 דהוא יתכן דאה להווכה, לו אק הסשה מעשה מ-מ ששחזת טטעס דוריה דאף א0תא, ואתשד

 דאכיל מאן ע"ב נ' דף במכות מבנ ענד והוא השי"ת. ציוף או ומקיים מכלום יוףע תוינו מטתו עלישן

 רק הוא מצוה שמעשה מצוה, יקיים בארבילא תמרי דאכיל מאן וה"נ וברשא עיירה לקי בארבילאתמרי
 לקיים כ% מורטבה לו באין משא"כ בשבילו, הפעולה עושה ואחר לקיים במחשבתו עכ"פ אובעשיה
 שוה כיון המצוה מלקיים להבא על מחיובו שנפטר אף בשבילה המצוה פעולת עחשה וחברוהמצוה

 וכיה אי דאף וכהאריכו במה באחרונים עוד ויעויין המצוה. פעולת לו חסרה מ"מ וכין, מטעםעשהו
 הוי. לא ממש כמותו מ.מ שלחותמטעם

 ל"צ( סי' יי'ד יציב דברי)שיית
** * * * 

 שעריק דכיון מצוה, לדבר הכנה עשה שהוא בשעה האדם אל בא שאינו הרע יצר של דרכוכך
 מעשות למונעו בדרכו לשטן לו עומד הוא או לעשתו כבר כשבא וק אליו, נטפל אינו מעשה עשהלא

 כאילו לו מעלה חסדו ברוב ה' לכן המצוה את לקיים רצון לו היה סוף שסוף מכיון אמנם ה',מצות
 הרבי הרה"ק של בשמו ואמרו למעשה, מצרפה הקב"ה טובה מרוטבה ע"א( מ' )קידושין וכמ"שעשאה,

 גס לעשות, רצון לו שיהא וכו' וכו' לרצות רצון לו ש"צ פעמים, אלף עד רצון של רצון שאף נ"ע והיאר'
 למעשה. לצרפה לטובה וחטבה ואלקים כרצון ששבכן

 ל"ו( גליון ז' שנה)ד'ת

4. . 



 4ש14ית
 חברי קדם בזה שלוחה הלב, מעומק והברכההתורה
 המעש בבירי הננבדים, העסקנים הק', רישיבתינוהוועד

 ה"ה ליאות, וללא ובנפש בלב למענינו המסורים הפעלים,ועתירי

 הי"ו וונוס לאנוש יהודה מוה"רהרה"ח
 לו בדומהומשנהו

 הי"ו שווארץ מרדכי חיים מוה"רהרה"ח
 מנותן להיגברן שלימה, משכורתם ותהי פעלם ה'ישלם
 רויחי, ומזוני חיי, בני, בתורה, המשולשת בברכההתורה
 ושנים ימים לאורן הברוכים, בפעליהם להמשיןויוכו

 ורעננים, דשנים מעימיםטובים

 לב מקרבהמאחלים


