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הכ. ףד
לוספ ןכל ו ךפשנ היל יוה הלבק יוה אל ןיכסב םא השקו , רחא םדו רפה םדמ אלו .1

? הזל דחוימ ארק יעב המלו

ע"ב

ראובמו אל וא ימד חנומכ חונל ופוס ןיאש ריוא וכו' ןנחוי יברמ יסא בר הינימ יעב .1

ריואל עיגה םא לבא , ילכה ךותבש ריואל ועיגיש םדוק ותחפנ םא קפסה לכש "י שרב

? קוליחה המ ,ליו"ע ךפשנו לבקתנש םד בישח תונפד

תובושתה
אלא ךפשנ יוה אל ןכלו ראווצה ךותב ןיכסהש דימעהו השקה ןכש "ז ירגה יע'יח' .1

כרב הפצירה לעש םדד בתכ םי תפשמה ןיבבו , רחא רבדו רפ לש דחוימ לוספ

. הטיחש םד יוה וב תישענ הטיחשהש ןויכ , ןיכסה לעש לבא , הטיחש םד וניא

ע"ב
אציי או"כ וריוא ךרד רובע ל ךירצ דימת קרזמה ךותבש ןויכד הרוא ןרקב ראיב .1

ןיא הלבקבד אכ'ז' ח"א םהרבא רבדב ראיבו , רפהמ אלו ריואהמ לבקמ דימתש

"ש ייעו ," תונגאב םדה תא םשיו " בותכה ןושלכו ילכב המיש אלא ילכב החנה ךירצ

ילכ. ןפודב ץמוק קיבד הב א רמגה קפסב אי. תוחנממ הב ןודל איבהש המ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

םג ןידה רקיעמד רבדה רואיבד "ד ירגה ירועיש יעו' וכו', אטוח תחנמ ץמוקל אלא אכרצנ אל

ס"ד ןכלו , רדוהמ ונברק אהי אלש ידכ איבהל ול ןתינ אל קר הנובלו ןמש הנועט אטוח תחנמ

. ןתיא הפצמ יעו' הז, ןיעכ רחשה תליא יעו' מק"ל , ליעוי לאמש םג דבעיד ונברק לכד ןויכ

" הוספו "קד'ח', העמ "ם במרב הארנ ןכו , רשכ םדה לכ תא לביק אל םא וכו',ומ"מ םדה ךפשנ

םאו , םדה לכ תא לבקל הלבק תעשב יואר היהיש ןניעב מד"מ ח"אטי' ךורב רוקמ יעו' מא'וכ',

ב'. תוא יס'ז' דוד שדקמ יעו' , לוספ ואל,

וטחשנש םדוק רועהמ אציש םד הנווכהד ז' תוא ג' קרפ ארקיו "דות"כ באר ,יע' רועה םדמ אלו

הפי יעו' , הטיחשב שדקתנ אלד "ל ופית טועי מ ךירצ המל אד"כ "ז ירגה השקהו , םינמיס ינש

וא , רועה לע לפנש שפנה םדל הנווכהד ,יו"א רשבה םדמ אלו ותב"כ אסריגל ןייצש םייניע

םד, ןיא רועבד טה"זוי"דגכ'ז' ירבד ובשיי הזבו , רשבהמ רועה דירפמשכ אצויש םדל הנווכהש

. המהב רועב ירייא ןאכו ףוע לש רועל ותנווכש יו"א

ךפשנבש הלבקה ינידמ האו םאה "ח רגהמ רוקחל איבהש "ז ירגה יעו'יח' , ונלבקי רפהמ םד

רצוי ךפשנש םדש ,וא ןופצב םוקמב םורדב םישדק ישדקב לביק םא ומכו הנידכ יוה אל רבכ

ןיד שי ץמוקב םגד וכ. תוחנמב ראובמד אהמ ינשה דצכ חיכוהו , ךפשנש ןויכ םדה ףוגב תולספ

יעו' , ץמוקבו םדב לוספ הזש ע"כ אלא ןהכ, לש ודימ הלבק ןיד שיש רמול השק םשו , ךפשנ

המל ובשיי ןכו הז, יפל נ"מ ראבל וכיראהש קסירב תיב ירפסב רקיעבו םינורחאה ירפסב

"ד. בארב ייע"ש , אנירחא ארקמ םדה ךפשנל ףילי ד'אי', ארקיו םינהכ תרותב

. דומילה רואבב דיר' תוא ד'ה' ארקיו הרותה לע "ם יבלמ ,ויע' ןישרודו ןיפיסומו ןיערוג

, ערג הפציר יכו , ןיכסה לע אצמנש םד לוספש הממ לכה ףילי אל המל ושקה , ןיערוג דות"ה

השענ רבכ םתהד םצורית ראיבש "ק העמ ירזע יבא יעו' , לוספב לבקתנד םתה ינאשד וצריתו

םיצורית דוע ואיבהש םינורחאב "ד,עו"ע ברגה ירועיש ,עו"ע ןקתל ליעוי אלו הלבק השעמ וב

.' סותה ירבד לע

דחא לכב םילכ ינשב לביק םאש לביק גצ:ד"ה ןמקל שר"י רפ,ויע' לש ומד לכ לבקיש ךירצ

"קד' העמ ךלמל הנשמה , וקלחנ "ם במרה תעדבו , ןבריעו רזחש עא"פ לוספ , הייזה ידכמ תוחפ

גי' תונברקה השעמ ,יע' רשכ היהי "ם במרה תטישלש בתכ הרוא ןרקהו "י, שרכ סד"ל בתכ ח'

רקחש אר"לח"בחי' יחב' ז'ב'.,ע"ע דוד שדקמו םש, לזאה ןבא םש, יולה םייח יבר ירבדב בי'

םדה לכ תלבק םאה , רוקחל איבה םהרבא תחנמבו , הלבקה השעמב ןיד וא םדב ןיד הז םאה

. םדב ןיד וא םיירישה ליבשב איה

ע"ב

"ם במר ,עו"ע ךפשנ לוספ היהי אלש אוה "י שרל מעו ,טו ילכה ךותל ןידירו ןתיש ךירצ טחושה

. וילאמ םדה אוביש אלו ' הלבק השעמ ' היהיש ליבשב הזש , דמל הדות חבזבו "קד'ח', העמ

הליחתב םא םג ןכלו תחפהל וילוש םייושעש ילכב ירייאש ונייהו וכו', חונל ופוס ןיאש ריוא

ןפוא לכבש ןאכמו , חונל ופוס ןיאש ריוא בושח רבכ םיילוש היה ודגנכש ריואב םדה היהשכ

בישח אל הפצירל םדה תא וידיב טיסהש וא ילכה תא זיזהש אלא תחפתהל יושע אלש רחא

וזח"אה'ו-ז'. יעו' , חונל ופוס ןיאש ריוא

, הינימ יעב "זד"ה ירגה ' יחבו םש, לזאה ןבאבו "קד'ט' העמ "םיע' במרה יפל קפסה רואבב

"ש ייעו תוטישפ אוהש "ם במרל סש"ל "ל תאה ללגב אוה ימד חנומכ יאשן קספש המ יבגלו

יבגל אבר קפתסמש בק. בב"מ ומכ שב"ס תומוקמ ראשל קפסה ןאכמ טשפנ םא הנשמ םחל

אכ'ז'. ח"א םהרבא רבדבו 'ז', טלק םיאולימ ינבאבו , הרוא ןרק ,ע"ע חונל ופוס ןיאש ריוא

תאצוה אלו ילכל םימה תאיבב אוה יולימהד חיכוהש אי'ג' הרפ וזח"א וכו',יע' תיבח הותינת

. ילכל ואבש םיבשחנ מו"מ ןייעמל םירבוחמ ןיידע םימהש ןאכ םיאורש ומכ ןייעמהמ ילכה

םאד עמשמו , תאטח ימ שודיק םשל תחנומ הניא וז תיבחש שריפש המב , תיבח שר"יד"ה

. ןתיא הפצמו המלש תלוע ,יע' ינהמ ךכ םשל תחנומ התיה

, תיבחל שממ ודי ךרד רבועד "י שרפ ,יע' םילוספ תיבחל םימ ורבעיש ידכ וכו' ולגר וא ודי ןתנ

יבר ישודיח יעו' , תיבחל ועיגיש ידכ םימה תא וילגר וא וידיב קחודד שריפ ו'ח', הרפ "ם במרבו

אי'זט'. הרפ "א וזחו טי', בקעי תוליהק ,עו"ע םתקולחמ דוסי המ ט'ט' תואווקמ יולה םייח

םימה ינידמ וא ןייעמה ינידמ אוה םא הז ןידב רקחש המ "ז ירגה ,יע'יח' היהת הרהט ע"י ןתייוה

ו'ד'. הרפ הנורחא הנשמ ,עו"ע םירהטמה


