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וט. ףד
תיילת רואיבו , תוליכאה לע הצרמ ץיצה ןיא רבס רו"י תוליכאה לע הצרמ ץיצה ירבס ןנבר

לע היהתש ךירצ םיירישה תא ץמוקה תרטקה ריתתש ידכד ' סותה וראיב הזב, ןתקולחמ

ןיאו , םיירישהמ קלח ודבאנכ יוה אל םאו ולוכ, לע הרטקה יוה הצרמ ץיצה םא ןכלו ולוכ,

"א). קער (יע' הליכאל ןתרישכמ הרטקהה

בשחייש ידכ וליכאה לע הצרמ ץיצהש המ ינהמ אלד םינורחאה וחיכוה "ם במרה תעדו

הקירז םאש בי: ליעל ינתד המו "ז, ירגה םשב ' דפק םהרבא תחנמ ולוכ,יע' לע הרטקה

המ אמ'ד' וי"ד רזעיחא , הדות חבז , הרוא ןרק ,יע' הליכאב םיירישה ורתוה אצויל תלעומ

םחלה יתשו םינפה םחל ןיב וקליח נה"ל) םהרבא תחנמב אבוה "ז( ירגה םשבו , וצריתש

אלא ," תרתונ ה" ןידמ וניא והלוכא הרטקה ךירצש המו םייריש ןיד ןיא םהלש , תוחנמ ראשל

ץיצ ינהמד הדומ "ם במרה ןאכ ןכלו תולחה לכ לע הרטקה ךירצש םידמול איה קוספהמ

,יע"ש. ןיעב תולחה לכ תא בישחהל תוליכא לע הצרמ

םחלמ דחא רדס אמטנב זט' ה' םיפסומו ןידימת "ם במרה תטישל המל הרוא ןרק עו"ע

הל'. בל' םישדק וזח"א יעו' , לכאייו ותרהטב רוהטהו ותאמוטב אמטה םינפה

רתוה אל רוביצב הרתוהש האמוטב ומכד ןיבהל שי םצורית רואבב , הדוהי יברו דות"ה

? הליכאב אמטה רתוה אל הצרמ ץיצ ןידב םג , הליכאב אמטה

אל לבא םינהכ תאמוטב אבה ןברקב ןודינה יפ לע וכר') םהרבא תחנמ "ז( ירגה ראיבו

וכ'ב' דוד שדקמב ןכו ךתולעהב רפ' הע"ת "ז ירגה אל,יע'יח' וא לכאנ םאה רשבב ועגנ

אלא הליכאב תרתמ הניא רוביצב הרתוה האמוטד קלחמ ןכלו , לכאנ וניא "ג הכש וחיכוהש

דוע. ,יע"ש הליכאה תא יל ריתמש תוליכאב ץיצ יוציר תמועל הדובעה תא קר

םגש םחלה דבאכ יוה אל המל הליכאב רוסא רוהטה םג רל"י םאד השקה "ק מטישב הנהו

, לכאנ וניאש ףא רוביצב הרתוה האמוטש ןויכד ,צו"ל הפירשה תיבל םיאצוי םישבכה

טכ'ה'. דוד שדקמ ,יע' םיפרשנ אל םישבכה ןכלו םייקכ בישח

. שדוקה תרהט ,יע' ןילועה לע הצרמ ץיצה וכל"ע אכהד ובתכש המב , אהו דות"ה

בל'מ'. "א וזחו וכ'ו', דוד שדקמ יעו' , הצרי םא םעיגיש שר"י ,יע' האמוטב ושעי םהינש

וכ'ב'. דוד שדקמו ד'די' שדקמ תאיב ךלמה רעש יע' םהירבדב , הדוהי יבר דות"ה

ליעל המלו , קולחל ר"י ךירצ היה הקירז רחאל םג הז יפל הרואכלו , קולח רוביצ ןברק ןיא

אידהל בתכש הנשמב ער"ב יעו' שדוקה תרהטו שר"ש יע"ש , הדומ הזבש ר"א רמא

ןברק ןיאש ןידה לכש "א) קער (יע' םינורחאה ירבד ע"פ ארבסה רואבו , קולח הקירז רחאלד

הדבאנ וליפאש הקירז רחאל ןכל , הלוכ תבכעמ התצקמש ' ודכו החנמב קר קולח רוביצ

. הדוהי יבר הדומ תבכעמ הניא תחא

הרוא ןרק שי,יע' לוספ לבא ןיא תרכ קרש "י שרמ וקייד םינורחאבו תלגופמ הניא הדותהו

"ד. ירגה םשב (' אלר ) םהרבא תחנמ יעו' הז, רבד ונל ןינמ תמא תפשו

בתכש "קט'ז' העמ "ם במרה לע השקו , הפונתב הזל הז ( םחלה יתשב ) וקקזוה אלד

? ןברקה לש קושו הזח םע דחי הדות ימחל תמורת םיפינמש

"ז. ירגה םשב ץרתל איבהש המ (' בלר ) םהרבא תחנמ יעו' דצ. "ש שרה השקה ןכ

"ק מטישה תיישוק תבשוימ "ז יפלו , תמא תפשב קה"ויע' רואבב וכו', לגיפ אלו לגפל אבה

. לגפמה דות"ה יעו' י', תוא

ע"ב
וניאש רבד םדא רסוא םאה אשונהד וראיב ' סותב איגוסה רואבב , דחאב השעמ אינתה ו

ועיגה אלש דצמ אשונהש בתכ ה'גי') םיאלכ "ם( במרבו ג'וט'), םיאלכ וזח"א ולש,(יעו'

תונש ,עו"ע ותטישל איגוסה ראבתת ךאיה בכ' ג' םיאלכ וזח"א ,יע' רסאנה ירפ רועישל

. וירבדב וריאהש המ "א(נה"ל) וזחו הרוא ןרק יעו' פ"זמ"ז, והילא

"ן במרהו ב'ז' םיאלכ "ם במרה םנמא , הישאי יברכ אלד אתיירבהד ובתכ , ורסאו דות"ה

. ערזנהמ האנהה ןיבל הישאי יבר יאק הז לעש העירזה השעמ ןיב וקליח בפ. ןילוח

הרועש הטח ערזב אוה םיאלכב תוקלמש הישאי יבר רמאש המו , הרות הרסא ףולו סובנק

אבוה "ד( בארו "ן במר יעו' , וריתהו דות"ה ולא?,יע' םינימב קר אלו די, תלופמב ןצרחו

א'ט-גי'. םיאלכ וזח"א יעו' ה'ב-ג, םיאלכ "ם במרו בפ., ןילוח "ן) במרב

: תוראה המכ שי הז קפסב , לגפמו עמשמ םחל וא לגפמ אלו עמשמ שבכ וריבח

. החדש המ יעו"ש הבשחמב אלו רובידב קר לוגיפש ןאכמ חיכוה גמ: "קב"ק מטישב א.

"ק מטישה יפ לע הזל םעטה הרוא ןרק הז,יע' קפס טימשה "קזי'זי') מהוספ "ם( במרה ב.

. אתיירואדמ םג קפסב נ"מ שיש ' דמק ךוניח תחנמ יעו' , אלוקו ןנברד לוספ לע קפסה לכד

הדימעה אל המל ליו"ע , םיכסנה ןמ התושב הדימעהש שר"י יע' , םיכסנה תא לגפמ

תחנמו טק. םיחבז סות' ,יע' תיעיבר וא תיזכב יא בויחה רועיש רקיעבו , םיכסנ תחנמב

איה. המכב םיכסנב לוגיפ תבשחמ לע קפתסמש ז'ה' דוד שדקמ יעו' 'גי', חמק ךוניח

"ז. ירגה יבתכ יע' םתקולחמ רואבב וכו' ריאמ יבר רבסק אבר רמא

ז' תוחנמ ויות"ט יעו' , םינפוא ב-ב' וצריתו טע. ןמקלמ תויגוסה תריתס ושקה רשפא דות"ה

גמ. םיחבז "ז ירגה יעו'יח' , ןושארה יתכ' ס"ל אלש חכומ "ם במרה ירבדמש ד'

י'א'. דוד שדקמבו "ז, ירגה םשב ולר) ) םהרבא תחנמ ',יע' סותה תיישוקל ית' דוע

חבזל ותונשל רשפא םאו חבזה תמחמ לגפתמ יא וקלחנ הנהו וכו', ערוצמ לש ןמש גול

אל המלו הליעמ ידימ גולה אצוי םשאה תונתמבש ןנבר תעדש דמ. םיחבזמ השקו , רחא

? לגפתי

תקירז רחאל ןמש גולב הנהד יתו' "ז, ירגה םשב תושקהל ( חלר ) םהרבא תחנמה איבה ןכ

ולש, ריתמל בשחנ םשאה תקירז ןיא ןכלו , תונוהב ןתמ ינפל ולכאל רוסא ןיידע םשאה

ה', ישדק בשחנו םשאה םע אבש המב היה טוידהל ורוסיא לכש ןויכ הליעמ יבגלש אלא

ןרמ יחב' הז לכב ,יע' רחא רבדל " ריתמ " תבשחנ לבא הזל, ותריתמ םשאה תקירז אליממ

. וילע המתש המ םש ירזע יבא יעו' ב'י', הליעמ "ם במרה לע יולה יר"ז
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