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טמ. ףד
רימחו הלוע אוהש םשא רתוממ נכ"ל ושקה אל המל השק וכו',ו חספ ירה .1

? םינהכל לכאנ וניאו חבזמל ולוכ הלועש יפט

טקנ אל המל השקו וכו', די ןהבב שדח רבדב ןודיל ערוצמ םשא אציש יפל .2

?' שדח רבד ה' איה דיב םדה תלבק ד

תובושתה
ה:ד"ה ליעל ' סותב ר"ת תטיש יפל ותיישוקש ראיבו , הרוא ןרקה השקה ןכ .1

ןרהא יבר תנשמ יעו' , הלוע ןידה חנומ ותליחתמ םשאב םגש "ה הגה

ורתומ ןיד אלא ושדקה תליחתמ וניא םשאבש חיכוהש ח' ןמיס םישדק

. הלוע ברקהל

ילכב חבזמה לע םינתונ םדוקשש ןויכד יתו' , תושקהל ןתנ קחה איבה ןכ .2

המד לאנתנ וניברמ איבה דועו , תובישח הזל ןיא רבכ דיב לבקמ חא"כ קרו

דועו , ילכל ומד לכ תא לבקל בותכ אלד ללכל הריתס וניא דיב לבקמש

אוה דיב לבקמש המו , חבזמל ואיבהל ידכ איה הלבקה תילכתד םיצרתמ

. ונטקנש שדח רבדה והז אליממו , ןהבה לע תוזהל ךירצ יכ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
וליאו , ותודפל רשפא אמטנש רשעמש הדוהי יבר ירבדמ אישוקה "י שרל , רשעמ ירהו

קרש אפוג םימכח ירבדמ אישוקהש אסריג ואיבה ' סותבו , ורבוקל שי אמטנש חוקל

טי'ב'. ןמיס אר"לח"ב ישודיח יעו' , ותודפל רשפא אמטנב

וניבר ישודיחבו א' תוא נה"ל אר"ל יח' יעו' , הדוהי יבר לש ומעט וראיב , ירהו דות"ה

"מ. ירגה

"י הקב ןכו הז, יפל בשייל בתכש המ דמ' בוק"שח"ב ,יע' איתא אק םישדק חכמ הרומת

וז ארבס הלתש אי' תוא זי' ןמיס בוט חקל יעו' הז, יפל בשייש המ די'ב' הרומת

אל.יע"ש. ריזנב ב"שבו"ה תקולחמב

"י הקו , ןתיא הפצמ ,יע' םימלשכ חספ רתומ ןיד יבגל ןאכמ חיכוהל שיש המ ,ו חספ ירה

"א. טילש "ק חרגה ונב םשב ז' הליגמ

. שדוקה תרהטו םישדק ןאצ יע' םהירבד ףוסב , חספ דות"ה

הלבקה םע המ השקו , ןופצב היהי לבקמהש בכעמד ןניעדי ןכיהמ ושקה , בכעל דות"ה

"קה'ג'. העמ הנשמ ףסכו ןתנ, קחו םישדק ןאצ ?,יע' בכעמ םשאבד ונעדי אלד המצע

ןודיל אצי בישח אלו תפסות יוה םיכסנ הנועט ערוצמ תאטחש המד וראיב יפל, דות"ה

ללגב "ח הדב ןודי ל יאצ בישחד הדות ןברקמ השקהש המ "א קער יעו' , שדח רבדב

אי'. תיב ח"א תותירכה רפסב ןוניקמ יעו'ר"ש , םישדק ןאצו ןתנ קח יעו' , הדות ימחלה

קר דין וניאד הרואכל ןניזח תומשאה לכל תונוהב ןתמ ףלינש ושקהש הממ ואב"ד,

וניאד וחמ"כה'ב' "ם במרה בתכ המל השקו , ןברקה יקלחמ אלא , ערוצמ תרהטב

,ליו"ע. ותרהטב יטרפ ןיד קר ןכ וניא אנקסמה יפל תמאבד בשייל שיו , בכעמ

ע"ב

. וירבדב ריעהש המ שר"ש ,יע' םתהו שר"יד"ה

ןידמל ףיסומ ב-ו' דמלה רבדבש א'די' ארקיו יחרזמ ,יע'ר"א דמלמ דמל ןינד ןיאש

וילע גישהש המ ג' ףלאה יללכ יכאלמ די יעו' , הרותב שרופמכ בישח יכ ונממ

הז,יע' ןינעל םישדקכ םיבשחנ םניא הנוהכ ידגבש גכ: אמוי סות' יעו' י., תועובשמ

בי'. ללכ אתיירואד וותא

. ןתיא הפצמ יעו' יאק, םיקוספ הזיא לע שר"י ,יע' יביתכ יריתי ק"ק

"ק מטיש יעו' גמ"ש, ףילי אלו שקיהב םשאמ תאטח ףילי המל ושקה ישדק דות"ה

. וצריתש המ תמא תפשו

" ימויה קוזיחה "
יאונ דמלה רבדש :א. הרותה לכמ םירבד ינשב םינושש וניצמ םישדקב הנה

הליחתכל םנמא הז אלבו , בכעל בותכה וילע הנש ךירצש .ב. דמלמו רזוח
לש השודקה יניינעל הזמ דומלל שיש הארנו . בכעמ אל דבעידב לבא ךירצ
דחא רבדמ דמללו שיקהל לוכי וניא ולא םירבדבש ,( םירשי תליסמ (יע' םדא
לש הגהנה לכב ךדיאמ ,ו דרפנב רבד לכ לע דומילו הארוה יעב אלא , והנשמל
איה אשז הב הנש אםןכ אלא , דבעידב אלו הליחתכל איהש תעדל , השודק

. תבכעמ
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