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חס: ףד
השקו ןיל, וספה לכו ןנוא הד"ה שר"י ב הע,ותכ יל בה תיבב ןיאמטמ ןיכסו א"ררז .1

? לודג ןהכב רשכה לו שי ןנוא אלה

תובושתה
, וללכמ רתוה ומכ אוה רחא םוקמב רשכה ול ששי ,שלכ שדוקה תרהטה ראיב .1

רחאש ןניפלי הזמו לודג ןהכל ריתיה ש המב קר רמאנ ולוכ לכ ןנוא רוסי א לבא

ןנוא. בירקמ וניא

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

הנתנו השריפ המ תעדוי הניאו הרדנ השריפש ירייא "יוזר"ה שרל , הנתנ המ תעדוי הניאו

קר םייוסמ ןיממ ןק האיבהש תעדויש שריפ "ד בארבו , הנתנ המ תעדוי הניאו ןיניק ינש

יעו' "קי'ג', מהוספב "ם במרה תטיש ,ע"ע רחא ןיממ ןק ומע האיבה םא תרכוז הניא

. וירבדב ונש"נ המ םישרפמב

יפל עבקנ ןקה ןימד סד"ל קר ת"ק ירייאד ןפוא ותו אב ירייא יאזע "יןב שרל , רמוא יאזע ןב

האיבה ןימ הזיא תרכוז הניאש רחא ןפואב ירייא יאזע ןבד "ד בארה תטישו , ברקש ןושארה

וניק. ריעיבו ויות"ט, יע' ליעל "ץ בשרהו "ם במרה תטישל זרב"ה,ו יע'

המ "ק מטיש יעו' , לשמה רואב שר"י יע' וכו', יח אוהשכ ורמאש והז עשוהי יבר רמא

זרו"ה. "ד באר יע' ותטישל דחא לכ ושריפ םינושארבו וילע, השקהש

, אקווד ףסכ לש ךירצ ןיאש וקדקד ןאכמו שדקמה תיבל תורצוצחהד ובתכ אוהש תדו"הכ

חכ.עו" תוחנמבו "זזמ. עבו ןאכ ,יע'ית' ףסכ לש יעבש עמ שמש חכ. תוחנממ הילע ושקהו

. םיכלמה תונחמב ויהש תורצו צחל הנווכהד ןיניקב "ד בארהמ איבהש ןאכ פש"א ע

הזב, "ם במרהו שר"י תעד המ ןדש תוכלה יטוקיל יעו' , לוספ ןברקהד ובתכ , רמיא דות"ה

אלא תאטח יוהד המ'ב' יס' "י הקבו "ז, ירגה יח' ,יע' אצי ןכ הליעמיד ימש רבדה םעט בו

תא ןיזמ ןיא םג ןכלש חכ'ב' דוד שדקמ יעו' , הלועמ תינתשנש ןויכ ןילוחה ןמ האב אלש

. הליחתכל המד

הבוחד רמול ארק אתא קפסה לע האבה ףועה תאטחד ובתכ םפוסב , רמיא דות"ה

"ז. ירגה ' יחבו המלש תלוע יולת,יע' םשא ומכ האיבהל

הזכ םדב יוסיכ בויח היהי אנווג יאהכב םאה רקחש עב"ב "ז ירגה ,יע'יח' הלוספ ןתקילמ

וניא רוקיעו הריחנ םד אהד ,' ריתמ יוה' איה הקילמהד ראובמו , חבזמה יבג לע ןתינ וניאש

לא רשיש ייחא יברכ ייק"ל אה לארשי יבגל לבא , םינהכ יבגל הז מו"מכל , יוסיכב בייח

תלועמ לכאש ןהכ ןידה הי הי המ יפל"ז ליו"ע , הליבנ םושמ ףא הקול ףועה תאטח לכאש

. םיחבז םד יע' הליבנ םושמ הקלי יא הלוספ ןתקילמש ולאמ וא ףועה

, אמטמ וניא שדוקב ולוספש לכ הנשמה ףוסב ראובמכ ללכהו , העילבה תיבב אמטמ וניא ו

ולוספש המב קר הזש אלא וד ריי אל ולע םא ןידב יולתד בהז,וא קר יולת הז םאה ליו"ע

"ז ירגה ,ויע'יח' ינשה דצכ ותעדש קלמ דות"ה ,יע' דרייש ונידש שדוקב ולוספל ,נו"מ שדוקב

םג וניתנשמש סו"ל , ןושארה דצכ "ם במרה תעדב ( ירהו דות"ה י: תוחנמבו ' סותב ןאכ )

ונתנשמ ןיד תא איבה פב"זא-ב םשו רכ"י, קספש "קג'ו' מהוספ ,יע' הדוהי יבר תעדל

םשז'א'. לזאה ןבא ןתנ,עו"ע קחו שדוקה תרהט חל"מ,ויע' ,יע"ש התרוצכ

"ן במרב עב"א יעו"ש , הדלח דצמ לוספ המל כ: ןילוחבו ןאכ ' סותו שר"י ,יע' ןיכסב קלמ

זמ. ףד "ז ירגה ןרמ ישוד יעו'יח , ןיכסב ה קילמ רדגב "א בשרהו

ע"ב

בושח הב וחוכ לכש הפגב אקוודש דכ: ןישודיקב "ד בארה םשב "א בשר ,יע' הפג השביש

םש. יריאמ יעו' , רבא רסוחמכ השבי

תרהטח "ץ בעיה תוהגהו , ןירשכו הל:ד"ה ליעל שר"י יעו' , ירייא ךאיה סות' ,יע' הניע תימסנ

ופר'בי'. ךוניח תחנמ יעו' םש, שדוקה

רגה"ח יח' ,יע' רבא רסוחמ רדגבו םש, ס' ותבו גכ. ןילוח יע' ףועב םומ לוספ ןיא ןינעב

"י שרב די' א' ארק יע'יו הזל רוקמהו ופר'ד', ךוניח תחנמו , ףועב רבא רסוחמ ןינעב

הל:. ליעל ןאכ,ו "ז ירגה ,וביח' שדוקה תרהט ,יע' תימסנו ד"ה ןאכ םש,בורש"י יחרזמבו

השקהש המ מאר דות"ה יעו' , הלספנו הרזעל תאבשמ ורדגש שר"י ,יע' שדוקב ולוספש לכ

' סותה ירבד לעו שר"י, תטיש בושייב "ז ירגה יח' לכ,יע' דפ.ד"ה ןמקלו ןאכ וירבד לע

וניברמ גה"ה דפ.,עו"ע ןמקל שדוקה תרהט יע' ילכב שדקתנו טחשנש רחאל הנווכהש

דפ., ןמקל "ק מטישב שריפ ןכו , שדוקב ולוספב שדח טשפ ראבמש ' סותה עצמאב ךורב

. המלש תלוע יע'

םקוהש רחאל אלהש המתש ןוילג יעו' , תורוכבב התדוב תכ"ידע שר"י ,יע' המבמ ףלינו

בש" לר סח ימהו שוריפבו םש ' סותבו ו: תוחנמב שר"י יעו' , םדא לכל תומבה ורתוה ןכשמה

כ'ד'. דוד שדקמ יעו' א,

. שדוקה תרהט יעו' ' סותו שר"י ,יע' ומעטבו , רמא ןנחוי יברו

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