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פ. ףד
השק םיי,ו דיב ותיסף לב לע רובעי אלש תחא ןתיש ר"י תרבס ר"ארו"יו תקולחמב .1

? רובעי אל ערגת לב לע םג זאו םולכ ןתי אלש

ראובמכו הפי רב עתמ לכה הליב שיש ןויכ אה השקו , ארועיש היל אלמד רמיי ימ .2

? ששוח וניאו וברעתנש םינש יתש תאובתמ ברעל לוכי הליב "דשי מלד רב""הגי:

ע"ב

ותוא לע הזמ םיתש ןתנש ןכתי ירה ,וצ"ע עבראב עברא וברעתנש ימנ אכה .1

ןרק? ותוא לע הזמ םייתשו ןרק

תובושתה
"ק מהוספ חמש רואב ץריתו , ןייגוסב תמא תפשהו חכ: רב"ה ןבא ירוטה ושקה ןכ .1

ללגב תתל ךישממ וניאש המו , תתל בייח הנושארה הנתמה תא ןאכד אי', ב'

. םיידיב ערגת לב לע רבועש בשחנ אל ףיסות לב ששחה

שוחל שי ןכלו םימ ראשמ רתוי םיבע םה תאטח ימד בתכ וא"חבי' קחצי ראבב .2

יבגל לבא , ןנברד רשעמב ירייא דרב"ה בתכ המלש תלועבו , הוושב וברעתנ אלש

וניא ברעל רוסאש אכהד ית' אל' ז' תיעיבש "א וזחבו , שוחל שי ןיידע אתיירוא ד

. הפי הפי ןברעמ

ע"ב
תחא הנתמב ןנתנ יא דבעידבש ןויכד יתו' , תוריאמ םינפהו "א קער ושקה ןכ .1

הזב. יגס רפיכ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ק. ןיבוריע שר"י יעו' , םינימ ב-ב' ירייאד שריפ ןאכ שר"י , תחא הנתמב ןינתינה

. תמא תפש יעו' ןאכ, םישדק ןאצו "ש ארות ייע"ש , דחא ןימב שריפש

ןיבוריעבו , עברא םהש םייתשל הנווכהש ןאכ שר"י ,יע' עברא ןתמב עברא ןתמ

"קב' מהוספ "ם במרה ,כו"כ שממ עברא איהש תאטח םדל הנווכהש שריפ םש

הזב. שודיחה המ הנשמ םחל אי,יע"ש

ןיא המל ןתמ סות'ע"בד"ה יעו' , ירייא המב שר"י ,יע' תחא הנתמב עברא ןתמ

חכ:. "נר"ה לורעבו ק. ןיבוריע ' סותו שר"י ,ע"ע רוכב םע תאטחב שרפל ךייש

רקיע טע: ' סותו ןאכ "י שרל , םישוריפ המכ וניצמ , עברא ןתונש ר"א תרבסב

ק. ןיבוריעב "י שרל םימ, םה וליאכ תוריתיה תונתמה תא האור ינאש ןויכ ומעט

, ףיסות לב לש לה"ת תא החוד עברא ןתמ לש השעהש םושמ ר"א לש ומעט

"ן במרהו ןאכ, "א פשב ע"ע החוד וניאש ר"י תרבסב םינושארו סות' "ש ייעו

הוצמל ןווכמשכ קר ףיסות לב לע רבוע וניא "א רלש בתכ חכ: ר"ה תומחלמב

ילב םג רבוע ףיסות לבש סש"ל ר"י קלחנ הזבו , קפסה ידי תאצל אב קרשכ אלו

אוהשכ אלא ףיסות לב רמאנ ר"א"אל ירבד תא תראבמ הטיש לכו , ןווכתמ

ג'ג'. םיחספ ימלשורי ,עו"ע הירבד יפל " ומצעב

"ק מטיש "ש ייעו ןנת, טע:ד"ה סות' ,יע' ןנברד המ"תוא והז ,יא ןילסופ םימכחו

טועימה ןיאד "טוא"אד' וינעה םשב עודיה דוסיה םה ולא וירבדו בי"א, רה םשב

'עי' סותה םעטבו , המלש תלועו הרוא ןרק ,ע"ע בורה תלעמ תא לבקל לוכי

םילוספ םימ ףרצל לוכיש ונידש הווקמכ אוה תאטח ימד חי' ג' רשוי ירעש

ייע"ש. לוטיב ע"י רשכהל

,ע" םימכח ירבדב ןכ רמול חרכהה המ תמא תפש וכו',יע' ירבס ןנבר אמלשב

. הרוא ןרק ע

תרהטו ןתנ, קח , תוריאמ םינפ "הר"א,ע"ע דותו שר"י וכו',יע' רמא ישא בר

. שדוקה

, ץוחל םכילשהל לוכיש שרי פש ט'א' הרפ "ם במרל היפ"מ ,יע' תואזה יתש הזי

סות' ע"ע ישא ברכ סד"ל יפ' "ט ויתבו "ב, ערב יע' , םדאה לע םתוזהל או"צ

ןאכ. תוריאמ םינפו , םישדח

ע"ב

קח , תוריאמ םינפ , םישדק ןאצ יע' םהירבד רואבב וכו', י"ל דועו , אכה דות"ה

. המלש תלועו ןתנ,

ית' הזב,יע' שודיחה המ א"כ השקהש שדוקה תרהט ,יע' םייריש םשל ם נתונ

וזח"אחי'ה'. יעו'

ובר םשב "ק מטיש יעו' , תונתמ ב' ןתונ "י שרלו , תחאב תחא וברעתנש ןוגכ

ןוגכ. "ה דותב הרוא ןרק ,עו"ע תונתמ יתש רועישכ תחא הנתמ ןתונד

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