
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

הל. ףד
שמש ל םירתומ ךאיה א"כ השקו איה, הדובע ואלד הכרעמל םיצע תכלוהב אלא .1

? םיאלכ םהש הנוהכ ידגבב

יצחכ לוכאל " ליעל שרופמ רבכ הז ןיד אה השקו , ןיפרטצמ הרטקהו הליכא ןיאש .2

?" ןיפרטצמ הרטקהו הליכא ןיאש רשכ תיז יצחכ ריטקהלו תיז

הרותה לכב ירה השקו , אמטו רתונו לוגיפ םושמ םהילע ןיבייח ןיא וכו', בטורה ןמו .3

ראשמ רתונו לוגיפ הנוש המלו המ"ת רקיעכ ם עטו ונב"ט ונימ וניאב ןימ רסאנ

? הרותבש םירוסיא

ע"ב

ראובמ ימד,וןכ השדקהל המומ םדקד ןאמכד הבקנ המהב תלועב ר"ע הדומ 1.ו

עב"מ שידקמבש הזב הנוש המל השקו םומ, לעב שידקמ םושמ הקולש ז. הרומתב

? באתסתש דע הערת הבקנ שידקמ לבא ללכ, הלח השודקה ןיא

תובושתה
לש ודוס י יפלו , העש התואב טנבאה תא ןידירומ ויהש הז יפל צד"ל בתכ "ז ירגב .1

ךרוצל אלש הליחתכל שובלל רוסיאה לכ "ם במרה תעדל םגש ב'בי' יולה תיבה

. אחינ לכה הדובע תעשב אלש וליפא רתומ הדובע ךרוצל םשבלכ לבא הדובע

ית' םשו זי. תוחנמב שר"י תיישוק יהוזש שר"ש ,וע"ע וצורית יעו' "ט ויותב השקה ןכ .2

תיזכ יצח ףרטצמ ןיא , לוכאל וכרד ןיאש רבדב לסופש רל"א וליפאש ייותאל אבד

"ק. מטיש יעו"ש , הרטקהל

רקיעכ םעט ןיד כדל ית' שדוקה תרהטבו זס., האתילת "דע"ז ירותה השקה ןכ .3

"ש בוקב ,ו םיחבז םדב בתכ הז ןיעכ ו בטורה תא התש ןאכו לכואב עלב נשכ

ל ןניעב תונברקבש ןויכד רכת,יו"מ בייחמ וניא רקיעכ םעטש ית' ' חפק םיחספ

לע יולה רגה"ח לש עודיה ודוסי יפ לע ית' דועו , רקיעכ םעט ןנירמא אל ' החשמ '

לש רוסיאה אלו שדוחמ רוסיא אוה רקיעכ םעט ןידד וט'ה' "א כאמ "ם במרה

םידיגש םיאורש ומכ ) אצפחב אל ורוסיאש לוגיפבש רמול רשפא אליממו , רקיעה

. רקיעכ םעט ןיד וב רמאנ אל ןברקה רשב תליכא ןידב אלא ( ורסאנ אל רועו

ע"ב
לע השודק הלח אלש המש חיכוהש רגה"ח ירבד יפ לע םהרבא תחנמה ראיב .1

"ג, הודק לח ןוידפ יאשןול רבוע םומב ןכלו , ןוידפ ול שיש םושמ אוה םומ לעב

. ףוגה תשודק הלח ןוידפ הל ןיאש ןויכ הבקנ תלוע ה"הב אליממו

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

. םדה לכ לבקל הווצמה םעטל ןאכמ חיכוהש המ "ד מרגה ירועיש ,יע' םינהכ שר"יד"ה

םש. "א שרהמבו הס. םיחספ סות' וב,יע' ברועמ תיצמתה םד אלהו

ותונמואש ימד 'זי' חצק "אוי"ד מרה לע הרואכל השק ןאכמו , הציצח יוה אק אהו וכו', ןרהא ינבל אוה חבש

הרהט ירדסה יתו' , ליעומ אלש םיאור ןאכד ךכב, וכרדד ץצוח וניא םדב תוכלכולמ וידי ו בצק וא טחוש

טס' ח"א בקעי תובש יעו' , ץצוחו ופוג לע וניאש הרזע תפצרב םדל וילא, לטבש ופוגבש םד ןיב קלחל שיד

. ץצוח וניא חלב קרש הלימ םד יבגל

ןיאש םושמ ,וא הליכא השעמ וב ןיאש ןורסחה םאה קפתסה "מ ירגה יחב' , לוכאל וכרד ןיאש רבד לוכאל

ןיא. הליכא ןמז קרו שי, הליכא השעמ םשו , םולכ וניא ןיפרשנה םירפב בשיחד אהמ טישפו , הליכא ןמז וב

, לכאנה רבדכ יוהו הבשחמה רתב ןנילזא םאה קפתסה גל'א' דוד שדקמב , ריטקהל וכרדש רבד לוכאל

רחאל קרזנה םדה תא תותשל בשיח םא ,נו"מ הרטקה והזו וליבשב דמועש המ ירחא םיכלוה וא

םישדק רשב לע בשיחב ןכו , העיקשב לספנ הרטקה דצמו רקובה דע לספנ אל לכוא דצמש העיקשה

. ונמזל ץוח יוה הרטקה דצמ לבע היעב ןיא לכוא דצמש רחמל ולכואל רטקומה םילק

. קפסה ידדצ ייע"ש אל, וא לוגיפ בישח הליכא ךרדכ אלש רומג רשב םאה ןדש 'ב' דמק ךוניח תחנמ יע'

זט'ו' דוד שדקמ יעו' גפ:, םיחספ ,יע' םיכר וא םישקב ןאכ ירייא ןידיג הזיאב ןדש הדות חבז ,יע' ןידיגה ןמו

וזח"אאי'ו'. יעו' ונב"ט, םידיגב מל"דשי םג ירייא וניתנשמ םאה ןדש

ייוושל הבשחמ והב ינהמ ןילכוא תאמוט יבגלש ףאש חנ' רגה"ח יזנגמ יעו' , ץוחב אילש וא לילש לוכאל

לכוא ייווישל יגס אל אכהד ראיב "א וזחבו , הבשחמ ע"י קר הליכאל דמועש המ ינהמ אל לוגיפ יבגל , לכוא

. הבשחמ ינהמ אל הזלו " רשב " ותושעל יעב אלא

,יע' הליכאל םייואר םניאש םושמ אלו חבזה ףוגמ םניאש םעטה שריפש הנשמב ער"ב ,יע' אילש וא לילש

. םהרבא תחנמבו "ש שרו "א קער יעו' , לגיפ אל ד"ה ןאכ שר"י

הק"ייס'זכ'. ,עו"ע השקהש המ "א קער יעו' , לילשב רתונ שי יא ונדש ' סותב ,יע' חבזב לגיפ דות"ה

"ק. מטיש יעו' , ףועב ללא שוריפה המ ' סותו שר"י ,יע' הארומב לגיפ ללאב לגיפ

ע"ב

יעו' הע"מד'ד', "א קער יעו' "קחי'ז', מהוספ "ם במר ,יע' םירפ ולגפתנ ןירומיאב לגיפ םאד ר"א ירבדב

. םהרבא תחנמ

יר" ןרמ ישודיח יעו' , ריטקהל וכרדש רבד יוה שארה םע ברקו ליעוהד שר"י יעו' וכו', םישבכ ישארבש רמצ

. שדוקה תרהט יעו' ול, שיש המ"ת רשב ןיד הרואכלד "קדי'ז' מהוספ יולה ז

ןבא יעו' "ק, מטיש ,יע' קוליחה םעטו , אמטו רתונ ןידל לוגיפ ןיד ןיב אילשו לילשב קלחל ובתכ אה, "ה דותב

"ם. במרה תעדב "ש ייעו "קחי'גכ', מהוספ לזאה

אלא 'ד"ה סותבו ," ךיתחפל אנ והבירקה מ" דמלנ תופועב רבא רסוחמ לוספד שר"י בתכו , תופועב ןירשכו

ליסנטסב יעו' שר"י, ירבד בשייל שמ"כ םינורחאב יעו' , ףועה לכ אלו ףועה ןמ קוספה ןמ דמלנ אוהד ושקה

רסוחמ ןידכ וא םומ לעב ןידכ אוה ףועב רבא רסוחמ לוספ יא הריקחב יולתש "ז ירגה םשב ובתכש המ

ייע"ש. , המהבב רבא

יתש'. המ םהרבא תחנמבו השקהש המ "ז ירגה יעו'יח' , הלעמה שר"יד"ה ,יע' רוטפ ץוחב ןהמ הלעמה

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג םייח ןויצ גה"רןב- על"נ
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