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השקו הנל, כאי התוא אטחמה ןהכה קוספהמ הזל רוקמהש בתכ "י שרבו , הנוהכ ירכזל .1

?" התוא לכאי םינהכב רכז "לכ רתוי שרופמה טקנ אל יאמא

תובושתה
תלועבו , בכע ל םג אלא הוצמל קר וניאד ונעימשהל אבד בתכו , םישדק ןאצב השקה ןכ .1

, תבכעמ היהתש הדובע הניא הליכאה הניא אלה בוכיע היב ךייש המ הילע המת המלש

לכאי רכז לכ חרק תשרפמ קוספ דוע חא"כ איבה "י שרש המו , וצריתש המ םינורחאב עו"ע

רשבב קולחל הלוכי השאד סד"ד ץרית הק"י תונוילגבו , חבזמה שארו ןתנ, קח ,יע' ותוא

. רשבה תקולחב ירייאד אטחמה ןהכד ארק יתייא ןכלו , הלעבלו הנבל לוכאל תתלו

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

בכעמ וניאד זט'א' וזח"א יעו' שר"י, יע' הז רדסל םעטה וכו', תיחרזמ תימורד ןרקל ול אבו

. דבעידב

הניא םישנ תרזעש "ש ייעו הז, ןושל טקנ המל דכ' ןיכי לארשי תראפת ,יע' ןיעלקה ןמ םינפל

. םיעלקה ןמ םינפל ללכב

קדקדש המ הרוא ןרק יעו' , רתונ לוכאל אובי אלש גייס והזד שר"י יעו' , תוצח דע הלילו םויל

אלה תאטחב ורזג המל ער"ב יעו' , רתונ ידיל אובי אלש רשבה לע גייס והזש ' סותה ירבדמ

. לארשי לכל הלילו םויל םילכאנד םירחא תונברק וטא יתו' םה?, םיזירז םינהכ

'זנ.ד" סותל ונייצד םינורחאב יעו' , ןרקב הצורש חור הזיאב ןתונד וירבדמ הארנ , המא שר"יד"ה

יעו' , הצריש דצ הזיאב ליחתהל לוכיש הנווכהד הארנכו , תוחור ה-ד' לכב ןתיל ךירצד יל המל ה

. חרזמ דצל םדוק ןתונו םורדב דמוע םא וכו', ןיריבעמ ןיא ןכ ןיא המל השקהש םיחבז םד

הלוכש ונייהו וכד"על"פ, לש הפוגב אלא תישענ הניא המצע איה רמאד רב"ש רד"א אבילא

לש אדוחב אקווד ןתיל ןיא הליחתכל הווצמ וליפאד עמשמו , הצריש דצ הזיאב ןתונו ןרק הייורק

הזב. ונדש הדות חבזו הרוא ןרק יעו' ןרק,

לעש תונרק דש' המא לע המאה וניא תונרק ותטישלש ונייהו וכו', ןיא הדוח דגנכ רבס רמו

, הלעמל תאטח םדד ןניעדי ןינמ וז העדל ןדש שדוקה תרהט יעו' , חבזמה תויווז אלא , חבזמה

. וצורית ?,יע' תונרק ןושלמ אלא דמלנ אל ירה

קרזמה תא זוחאל ךירצ יא ןדש דכ' יולה רמשמ ירועיש יעו' , קרזמבש םדה ןמ ועבצאב לבוטו

ייע"ש. ,? םישדקה דוש קב דבל אצמנש "כ הויב "ג הכה השעי המ ,או"כ ןימיב אקווד לבוטש ןמזב

שר"ש. יעו' , ןאכל רמוח ןושלה תוכייש שר"י ,יע' ולדוגב רמוחו

אלו ןרק לש ודוחב ועבצאב עגונ אוה תאטחבש חיכוהש המלש תלוע יעו' וכו', דרויו אטחמו

תוימינפה תואטח ןיב הזב קלחמש "ם במרה תעד איבהש חל' וכק' וזח"אוא"ח יעו' , הילע הזמ

היאר םיאיבמו ,יו"ח רשכ הזהו הניש םאד דוע בתכו , האזהב םהש בתכ תימינפבש , תוינוציחל

ושריפ חמש רואבו , לוספ תונרק ןתמב הניש םאש בתכש "קב'ח' מהוספ "ם במרה ירב דמ

הזב. בתכ המ "זאנ: ירגה ,יע'יח' לוספש המצע ןרקה לע ןתנ אלש ןינעל

ךירצ היה המל השקו , התייה ןכשמב םגד אי' ןכשמה תכאלמד אתיירב יעו וכו', ארקס לש טוח

.' הלק הניב ביתנו רחשה תלייא םש, "ק חרגה ?,יעפ' תשר היה ירה םש,

זאו ןופצב היהש וא לכיהה חתפ ןופצל חנומ היהש וא םישוריפ "יב' שרפו , ןופצב חבזמ הילוכ

התיה א"כ המל הרוא ןרקבו "ק, מטיש יעו' , חתפה עצמא לומ היה חבזמה לש ופוסד אצוי

. בשייל איבהש המ ןמוקמ והזיא ,יע' ןושאר יפכ' וחיכוהש הילוכ סות' ,עו"ע םורדב האזהה

, חבזמה לש ןותחתה יצחב היהד עמשמ ןאכ "י שרבו , חבזמה יצח דע תשרה התיהו רמאנש

"ש. שרו שדוקה תרהט ,וייע"ש ןוילעה ויצחב היהש עמשמ ביתכהו בס.ד"ה ןלהל וליאו

ע"ב

דוסי הזו הז אסריגה םשש ט, אמוי יעו' ןאכ, ' סותו שר"י ,יע' יברעמ דוסי הזו ר"יכוו'הז יבד אנת

"ש. שרהו "א שרהמבו הוכשמ סות' ייע"ש , ימורד

נב"מ "ק מטישבש ןוילג יעו' "ש, שרו ער"ב יעו' נ"מ, יאמב ' סותו שר"י ,יע' םישדק ישדק הלועה

. הליעמ יבגל

וניבר ,עו"ע ימורד דוסי לע הלועה םד תכיפש ינת אל המל יצם ורית ג' ואיבה , הלועה דות"ה

. ץיוורוה אר"מ תוהגהבו הנשמב ןאכ רגה"א ישודיח ל:,עו"ע דימת "ד באר חל', "ק מטישב ץרפ

ןתנ. קחו שדוקה תרהט חל', "ק מטישב ' סותה לע םיצורית ,ע' םושמ דות"ה

"ש ייעו , המלש תלוע די:,יע' אמוימ וירבד לע תושקהל שיש המו , ןתונו רזוחו ןתונ רמא בר

ירא. תרובג

ןתיא הפצמ יעו' , םיאולימה תאטח יבגל רמאנש ' ביבס ג"שמ' םידמולש בתכ ביבס שר"יד"ה

הוי"כ,יע' לש ריעשו רפ יבגל רמאנש ביבסמ תאז דמולש ראובמ םינהכ תרותבד ריעהש

. הדש ימורמ

"י. שרב ןתיא הפצמבו תמא תפש ,ע"ע שדוקה תרהטו תוריאמ םינפ יע' המ דות"ה

םינפו םישדק ןאצ ,יע' ותרוצ היה ךיא ףרוט שר"יד"ה ירבדמ ונדש םינורחאב ,יע' דוסיה תרוצ

סנכנו ףפכנ אלש סו"ל קלוחש תוריאמ םינפ יעו' , םורדבו חרזמב המא סנכנ היהד תוריאמ

איבהשש וט: אמוי "א בטיר ,ע"ע הנושארה הטישכ ובתכ םינורחאה בורו ולא, םידדצל המא

פ"ג תודימ םינהכ תרזע ,יע' דוסי היה אל שממ תיחרזמ תימורד ךרקב קרש םינואגה תטיש

. תוטישה לכב ןדש א' הנשמ

. קחצי חיש יעו"ש , םיטבשל הקלחתנ אלש מל"ד םג ןייגוס םא , םילשורי דות"ה בי. אמוי יע'

תרהטבו "ק מטישב רות"פ "ש ייעו עברא אס:ד"ה ןמקל סות' יע' , ןימינב קלחב דוסי ןינעב
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