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הנ. ףד
ןויכ תאטחמ אלו הלועמ דמלנ ,ו ןופצב רוביצ ימלש יחבז ףא ןופצב הלוע המ .1

הז דומילל איבהש "קה'ג' העמ "ם במרה לע השקו , הדמלנ שק יהב אפוג תאטחש

? תאטחמ

םיעלקה ןמ םינפל ןתטיחש ןושל טקנ אל המל ,וצ"ע הרזעב םוקמ לכב ןתטיחש .2

? םישדק ישדק תליכא יבג ליעל טקנש ומכ

יפלד השקו , לארשי הנחמ הז,הז הזיאו בז תאמוטמ אמטו , ערוצמ תאמוט מ רוהט .3

? םילשוריב אקווד ואלו לארשי ירע לכב לכאהל ול היה הז

בי'חי'יכ םירבדב קוספ המ םילשוריב םילק םישדק תליכא ןיד ףילי אל המל לי"ע .4

ולא'וב? רה' חבי רשא םוקמב ונלכאת ךיקולא ה' ינפל םא

ע"ב

ןיא א"כ השקו , םילוספ וקרפיש רחאלו ןכשמה תא םייול ודימעיש םדוק ןכשמבו .1

ח'ו')? תויודע ) תיב ןיאש עא"פ ןיבירקמ

תובושתה
אר"לח"ב ישודיח ,עו"ע וצריתש המ הנשמ ףסכו הנשמ םחל , סוקרוק "י רהמ עי"ש .1

ןידמ ,ב. םישדק שדוק ןידמ :א. ןופצ ןידב םיניד ינש שיש םירבדה דוסי חע',ו

המצעב איהש ןויכ תאטחמ דומלל א"א ינשה ןידה תאש ףאו , תאטחמ דומילה

תורישי תדמלנש רחא הזו , תאטחמ ןניפלי ינשה ןידה תא , הדמלנ הלועמ שקיהמ

. ןופצב ןתט יח שש םישדק ישדק ללכב תללכנד תאטחמ ןניפלי , הלועמ

הרישכ הרזעה לכש ןניעומשאל אבש ית' תמא תפשבו "ט,יע'ית', ויותה השקה ןכ .2

בתכ הז ךרד לעו , ןכשמב היה אלש ןכתי הזו , ןמקלדכו תרופכה תיב ירוחא וליפא

"ש. שרה

אלש תינכט היעב שיש קר , בתכ כך תמאבד פ"ז הריחבה תיב רפס תיירקב יע' .3

םהרבא ערזה בתכו , תרחא ריעב ולכאל םילשורימ רשבה תא איצוהל לכוי

ערוצמש ג'ח' שדקמ תאיב "ם במרה בתכ הנהש קליח ומצע אוהו , ןאכמ ורוקמש

עא"פ םירע ראשל לבא ווג', םהינחמ תא ואמט אלו םושמ הקול םילשוריל סנכנש

םילשורי ןיד קולחש עמשמו , הקול וניא ' בשי דדב ' ביתכד םושמ יאשר וניאש

אוה םירע ראשב לבא , וחלשל ךירצ אבש הנחמה ןידמ םילשוריב ,ש םירע ראשמ

. בשיי דדב לש רוסי אה ללגב קר

הליכאה םוקמ ןיד , םיניד יתש שיד , םירבדב םש הע"ת "ז ירגב ראיב ,ו הרוא ןרק יע' .4

םתהמ לבא , אכהד ארקמ דמלנ הזש הציחמ ןיד שיו , םירבדב קוספהמ דמלנ הזו

, אצויב ולספנ אלד םירוכיבו נש רשעמב םג ירייא םש ד הציח מ ןיד דומלל ךייש אל

קר ונלכאיש בייחמ יאדוב םירבדד ארק הרואכלו ג', אישוק ליעל שמ"כ יעו'

. םילשוריב

ע"ב
ןויכד ית' הדות חבזב תיב,ו שיש ןמזב קר הז ןידד בתכ זט. תועובש "א בשרה .1

הזיא ונבי אם םהיניב ,נו"מ חתפ ןיאש עא"פ חתפה דגנכ בושח שדוקמ םוקמהש

יח' ,בו חתפה דגנכ וניא רבכ הדות חבזלו , רשכ "א בשרלד , שדקמה םוקמ לע ןינב

חתפ בייחמ חתפה דגנכ לש הז ןידש סד"ל "א בשרה ירבדמ חיכוה הירג"ז

, בתכ יכדרמ שובלבו , חתפה דגנכ בישח כ"שד הזה ןמזבש ל"א ןכלו , תותלדו

תיב. ןיאש עא"פ ןיבירקמד ןנירמא ,עו"ז תיבה ברחנ ו תיבה ןמזב טחשנש ירייאד

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

. הרותב בותכה רדסהמ הנשמה התניש המל דודל םינשוש וכו',יע' תומשא םה ולא

םדקומה ארק יתיימ אל יאמא השקה "ט ויותבו שר"י, ,יע' ןיעלקה ןמ םינפל ןילכאנו

ןאצו , שדוקה תרהט תנן, קח יע' ," לכאי שודק םוקמב ו'" ארקיוב םשא יבגל רתוי

. וצריתש המ םישדק

,עו"ע הדש ימורמ ,יע' רוביצ ימלשב ירייא ארקד חיכוה , םכיחבז ימלש לעו שר"יד"ה

. המלש קשח

. םישדק ןאצו תוריאמ םינפ ,יע' הלוע המ דות"ה

. השקהש המ "א קער יעו' , המלש תלוע יעו' "ק מטיש ,יע' אלא דות"ה

ןושל הרותה הבתכ ןכלש גכ'טי' ארקיו המכח ךשמ יעו' וכו', תלכאנ הניא תאטח המ

. ןתיא הפצמ ,עו"ע והיורתא יאקד , םתישעו

. המלש תלוע ',ע"ע סותה ירבדב ונש"נ המ "א קער ,יע' תאטח המ דות"ה

הליכא ןידש ר"פ, םשב "ק מטיש וכו',יע' הנוהכ ירכזל אלא תלכאנ הניא תאטח המ

ןינעל קר אוה הלועל שקיהה תמאבד בתכ "ז יפלו , םישדק ישדק ןידמ אוה הנוהכ ירכזל

,יע' תאטחמ םידמלנ םישדק ישדק ןידמ םיגהונש םירבדה ראש לבא , ןופצ תטיחש

"ם. במרה תעדב איגוסה תליחתב שמ"כ

השע "ם במר ,יע' לארשיל םילק םישדק תליכאב הוצמ שי םאו , לכאמ לכל םדא לכל

שוריפב בתכש טנ. םיחספ שר"י יעו' , םישדק ישדקב איה הוצמה רקיעש הארנד טפ'

"ם במרל ןישעה תחכשב "ן במרה ,כו"כ הוצמ אכיא לארשיל םילכאנה םישדקב םגד

המ ה'ז' םישדק דוד שדקמו טי: הציב לצ"ח בק'א',עו"ע ךוניח תחנמ יעו' א', השע

הזב. ובתכש



ןמז הרותה הטעימ דה ותבש ראיבד ז'גי' ארקיו רבד קמעה ,יע' תוצח דע הלילו םויל

יפל ראיב ןכו , םהינפב סנה לע הדויו הליכאל םיאורק הבריש ידכ הלילו םויל התליכא

. הדות ימחל םיעברא ואיבה המל הז

"קי'ה', העמ "ם במרה לע הזל,עו"עונ"כ רוקמה שר"י ,יע' םהידבעו םהינבו םהישנל

בק'א'. ךוניח תחנמ ,יע' םתווצמ רדגבו "ז, בדרו סוקרוק המר"י

. העש ישדקמ תורוד ישדק םידמל יאך ןתיא הפצמ וגו',ויע' הפונתה הזח תא ת"ר

המ "ש שרו תמא תפש יעו' , ולגדב לכוא היה דחא לכ רבדמבד ראיב , רוהט שר"יד"ה

. ושקהש

רבכו , ןושארה םויב ותליכא רקיע ז'זט'דמ"מ ארקיו "ן במר ,ויע' דחא הלילו םימי ינשל

תקולחמב תאז הלתש "קי'ו' העמ חמש רוא יעו' ונ:, ןמקל "ק מטישב ר"פ ומידקה

טוחשל רוסא הז יפלד בתכש אנק' יבצ םכח יעו' ייע"ש, גנ. םיחספב "ד בארהו "מ העב

, ונמז תליחתב ףא ותליכאב טעמ ל רוס דא ןושארה םויב דימ לוכאל לכוי אלש עדוי םא

גפ, ומעט חא"כ יכ ןושארה בםוי לוכאל הוצמה לכד קלחמ "שח' ודהמ ב ישמו לאושבו

. ךכב חיבשמ רשבה הבר ,דאד היעב ןיא תועש המכב תוחדל לבא

קמ"ו. ותוברל ךרצוהש ןופצ לוספל ס"ד יאמא ראיבש שר"ש כוו',יע' םילק םישדק המו

ע"ב

אכה יריייא ונ. ןמקל איגוסב יפלד הדות חבזו תוריאמ םינפ ,יע' ןידדצ ידיצ לוספל דחו

, ןיטחוש ןיאו שר"יד"ה ייע"ש , ןידדצ ידיצ ןידמ לוספ "כ לאד , שדוקב תוינבה תוכשלב

"אזט'ד'. וזחבו , הרוא ןרק "ש ייעו

. םישדק ןאצו שר"ש יעו' קמ"ו, ףילי אל רזעילא יברלד שר"י ,ויע' ןופצ רישכהל דחו

קר אס.יא ןמקל ' סותו שר"י יעו' , ןילוספ לכיהה תותלד וחתפיש םדוק ןטחשש םימלש

יעו' ךייש, םימלשב קרש וירבדמ הארנש "ק העמ "ם במר יעו' הז, ןיד רמאנ םימלשב

ויות"ט יעו' , בכעמ הז םימלשבו הליחתכל ןיד והז תונברקה לכבבש דמלש תמא תפש

"ז ירגה םשבו , לוספ הלוע אוהש דימתב םגש עמשמד םתהמ השקהש ג'ז' דימת

רמאנ הזו לכיהה דגנכ היהיש םוקמה תועיבק ןידמ ,א. םיניד ב' אכיאד ץרתל ובתכ

אקווד רמאנ הזו הברקה תעשב תוחותפ לכיהה תותלד ויהיש .ב. תונברקה לכב

הרישכמ תותלדה תחיתפש דחא ןיד םהינש שר"י תעדלש בתכש "ש ייעו ), םימלשב

רחא ןידמ והז דימתבד ץרתמ בי' יכדרמ שובלבו (' דעומ להא ינפל ' תויהל םוקמה תא

לוספ "ע וכלד אס. ' סותב ןמקל ,עו"ע תותלד תחיתפ ןמזב דימתה תא טוחשל שיש

אע'חי'. "ק העמ דיתעה "ש הורע ,יע' ומוקמב אלש טחושכ יוהד תונברק ראשב

,ע" דימתה םדוק ןיבירקש ןידמ ולספי אל המל השקהש ןיבוריעב סות' הז,יע' ןידב דוע

םג וא אקווד הטיחשב ןיד הז יא ןדד בי' יכדרמ שובל יעו' "קחי'בי', העמ "ז בדרב ע

, ומצע לכיהה ךותב טחוש ןיד המ רקחש 'ה' אמק ךוניח תחנמ יעו' , הקירזו הרטקהב

" במרהו שר"י תקולחמ ליעל בתכש המב תאז הלת "ז ירגה ' יחבו זכ'ב', דוד שדקמ יעו'

תותלד תחיתפה רישכמ המ ם

יעו'יח' , תרחא סרגו שר"י ירבד לע המתש המ "ק מטיש יעו' ,' סותו שר"י יע' יאמ ןוליו

הוצמ שי הליחתכל 'ה'יא אמק ךוניח תחנמ יעו' שר"י, תסריג בשייל דנ אמוי "ז ירגה

. ןוליוה תא חותפל

תעדבו , תמא תפשו , תוריאמ םינפ יע' , קפסה רואבב ' סותו שר"י יע' יאמ, ההבוג

תפשו , הנשמה תבכרמ "קה'ה',ע"ע העמ "מ חלו "ק ירהמ ,יע' האיבה אלש "ם במרה

. תמא

ףא ןישפשפה ינהמ ןכלו לכיהכ םלוא רב"י ר"י תעדלד ' סותו שר"י וכו',יע' ןישפשפ ינש

ייע"ש דנ:, ןיטיג "י שרב הארנ ןכו , לכיהה ילתוכב ויהש הדות חבז יעו' , םלואב ויהש

תא רישכמ ךיא הזב, "ם במרה תעד בשייל שמ"כ ה'א' תודמ םינהכ תרזע יעו' ,' סותב

ובתכ "ז ירגה םשבו , לכיהכ הניא ותשודקו םלואל חותפ היהש ס"ל יא הרזעה לכ

שמ"כ ,יע' לכיה לש אקווד יעב תותלד תחיתפ ןידבש ףא , דעומ להא ינפל ןידל ינהמד

. הבחרהב ליעל

ד'ה', הריחבה תיב "ם במרה תטיש יעו' והמ, וקלחנש ' סותו שר"י ,יע' תופילחה תיב

ד'ז', םינהכ תרזע יעו' "ד, באר ייע"ש

היהד דנ: ןיטיג שר"י יפל בתכ הדות חבזבו שר"י, ,יע' תרו כהפ תיב ירוחא היה ןטק לול

ד'מ"ז. קרפו א'א', םינהכ תרזע יעו' , ומצע "ק הדקב םג ןולח

ןנירמא אה הרוא ןרקה השקהו , הקיספמ התיה תכרפה אלהד ושקה , םינש דות"ה

תכרפל , ךסמל השענש ןוליו ןיב קלחמ דנ' אמוי "ז ירגה ' יחבו , קיספמ וניא ןוליוד ליעל

ןרקו תוריאמ םינפ ,יע' חתפ ןיד לולל ןיאש השקהש סות' ןוילג יעו' , הציחמל תישענש

תא בשיי הז יפלש "ש ייעו , דעומ להא ינפל ןידל ינהמד ובתכ "ז ירגה םשבו , הרוא

ןויכד בתכו , שפשפ ןידמ בתכ אלו לכיהה ירוחא רישכהש "קה'ד' העמ "ם במרה

קרו וריכזה אל דימת חותפ היהו דעומ להא ינפל תויהל םוקמה תא רישכהל ינהמש

. תותלד תחיתפ ןיד שיש ריכזה חא"כ

. ןישפשפ ראשמ רתי רמוש ןאכ ודימעה המל א'א' םינהכ תרזע יעו' רב, רפל םינש

'ין) זאלוו ) םייח ילהא רפסמ אוה דעומ להא חתפ ןידב "ז ירגה םשב אבוהש דוסיה

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


