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הפ. ףד
ירומא שדקמ חבזמש ןויכ אה השק ,ו םישדק ישדקא אמגרת .1

קר ירייא אלד ,ע"כ הליעמ םהב ןיאש המשל לשא טחשנש חספ

ס"ד? יאמו םישדק ישדקב

תובושתה
לבא " הרטקהל השודק " הילע הלח מד"מ יתו' "ז ירגה השקה 1.ןכ

,עו"ע חבזמל השודק םהב ןיא הקירז ינפל ם ישדק קשדי ירומיא

. הליעמ םהב שיש דדיצש וזח"אטי'כ'

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
לע וצריתש המ דועו חבז םשל , םינורחאב יעו' , םישדק ןאצ יע' אל, דות"ה

. ןועמש יבר יפל ןנחוי יבר ירבד תא שריפש הדש ימורמ יעו' , וירבד

ןוותא יע' רבדה רדגו ' סותו שר"י יע' , הילטק לטקימ םינפב ףועה תטיחש

א' ללכ אתיירואד

, ארמא ןאמד אבילא ינשה יטועימל גפ:ד"ה ליעל סות' וכו',יע' אלוע רמא

וט', טי' וזח"א יעו' ,' סותב םש תמא תפשו ןתנ קח יע' הזב "ם במרה תטישו

םלוא נה"ל, ' סותמ . הארנ ?,ןכ םדה תקירז םדוק םג ריטקהל רשפא םאהו

"מג' הוספ סכ"מ (יעו' םיריטקמ הקירז רחאל קרד ז: הליעמ שר"ירו"ג תטיש

ד'א', דוד שדקמ הז,יע' יפל אלוע ירבדב שודיחהו ,( הזב "ם במרה תטישב בי'

חמ'. "אטי' וזחו ח"בוכ'גי', רזעיחאבו

םנמאד השקהש טכ' אר"לח"ב ,ויע'יח' םדה קרזנש ןויכ רמאד איה "א בשרו

ןילוספ טעממש התוא חתנו לש טועימה לבא , הקירזה תעשב ןילוחל אצי רועה

בויח דוסיב ץריתש המ ?,יע' הלוספ איה זאו הרטקה תעש לע רמאנ טשפהמ

. הלועב טשפה

ת פש יעו' , הרישכ הלועב הנשמה דימעהש "מ היפב "ם במר וכו',יע' דיבעינ יכיה

דוע. ,עוי"ש חבזמה שא בר חותינו טשפה שיש סש"ל םושמ אוהד תמא

ע"ב

. ןתיא הפצמו ןתנ קח וכו',יע' אפידע יכה וליפא

אבר ירבד אל,יע' וא הליעמ ןהב שי וכו', ןלעהש םילק םישדק ירומיא ר"י יעב

ח"בוכ'ח'. רזעיחאו םש, הרוא ןרקבו ' סותו שר"י י.יע"ש הליעמב

יוהד בתכ ה'ו' הליעמ חמש רואב הזל םעטהו , הליעמ םהב ןיאו ודרי אל

וזח"אטי'כ'. ,עו"ע בתכש המ ח"בוכ'גי' רזעיחאב ,עו"ע ןהילאמ ושדקתנכ

הל:,יע' ליעל ' סותו שר"י ,ע"ע רשכ ףועב םומ לעבש הזל רוקמ בתכ שר"יד"ה

גל'ג'. דוד שדקמו הל:, ליעל שדוקה תרהט , הרוא ןרקו םישדק ןאצ

תיבב םיאמטמ םניאד סו"ל הזב ר"א גילפ תורוכבב םשו , סוניגורדנאו םוטמוטו

םש. םילכ יאשונבו "מג'ג' וסיא "ם במר יעו' ' סותו שר"י ,יע"ש העילבה

רגה" יחו' ו'ב', ארקיו םייחה רוא הזל,יע' אשרדהו , ולעי רואה םהב הלשמ לבא

חיס'גנ'.

למ"מ יעו' ופ., הדות חבזו שדוקה תרהט יעו' , והשלכ יפ' , הלשמ שר"יד"ה

"קג'ט-י. מהוספ

םאש ולאב םג ירייא אלועד הניד םאה ןדש "קג'ו' מהוספ ךלמל הנשמ עו"ע

טק., ןמקל שדוקה תרהט יעו' שר"י, ירבדמ חיכוהש המ הרוא ןרק יעו' , ודריי ולע

תעקפהל רואה תלישמל ם יניד ינש שיש די'ב'שבכ םישדק ר"א תנשמ יעו'

ג'ח םישדקומה ילוספ יולה םייח וניבר ישודיח ,עו"ע הרטקה השעמלו םירוסיא

גמ. "ז ירגה יחו' '

חבזבו ןאמ סות'ופ.ד"ה יעו' , שדוקה תרהטו הרוא ןרק ,יע' ושריפ שר"יד"ה

םש. הדות
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