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ףדז.
דות"ה שר"י(יעו' תסריג איה ,ןכ םולכ בייוחמ וניאש ימ לע הטחשש ת אטח , אבר רמא .1
על וטחשש חספ המל , תאטחב הרפכ רב בישח השע בייוחמש ימ םאד ה שקו ימ), לע
אשןי אלא חספב בייוחמ לרע םג ירה םילעב יוניש בשחנ אל םילר ובע ורפכת יש מתנ

? ותושעל לוכי
ע"ב

רבוע שכ ילוא ושקהו וכו', הבושת אכיאד יאו וכו', הבושת אכילד יא ימד, היכי .1

הדוות ה אלו ובלב הבושת רהר הש ימב ירייא ילוא דועו , םיעשר חבז חניא השעב

ול? לחמנ אל ןיידעו טמ. ןישודיקב ראובמכ עשר וניאש הפב

אשרד אה השקו וכו' ןמחנ ברדכל היל יעבמ יאה , אתאד אוה יכהל תחבזו יאה .2

שדוק יוניש דומלל ןתינ ןיידעו " רקבו ןאצ " םילימהמ ארקד היפיסמ איה ןמחנ ברד

? קוספה תליחתמ

רחאל אלא אוה וב רמאנ אל םשא לבא , בכעל הטיחשב אוה" " חספב רמא 3.נ

םאד היבו הינימ השקו , רשכ וירומיא ורטקוה אלש ומצע אוהו ןירומיא תרטקה

ה: ליעלד השק דועו וילע, ה לגיש חספד "האו" ךירצ המל בכעמ וניא ארבסמ

? אוהד ארק ךירצ המלו שדוק יונישב לספנ וניא םשאש תאטחד התואמ ונדמל

תובושתה
ללכב וניא לרעש ןמז לכ לרעד קלחמ "יז' הקבו וק"אד'א', דוד שדקמה השקה ןכ .1

תרפכב אוה השע בייוחמ לבא , התאבה יא לע בייחתמש עא"פ , חספ לש הרפכה

. רפכת אליממ אובתש תאטח לבא , תאטח לש האבה ללכב וניאש אלא , תאטח

ע"ב
ב' שיד וצרית םינורח נכ"ל,בוא תוישוק הברה השקה ןכש ' דסש ךוניח תחנמ יע' .1

, ועשר ללכמ אצי אל ןיידעש ימב הזו , ןברקה ףוגב לוספ ,א' םיעשר חבזב םיניד

הבושת רהרהש ףא המלש הבושת השע אל ןיידעש ימל הזו , הרפכב בוכיע ינשהו

. המילש הבושת יעב הרפכל לבא , לודג כ"כ ונווע ההי אל הליחתכלש וא

תחבזוד ארקמ דומלל וצר ךיאד , תרחא אישוק יפל יתו' , תמא תפשה השקה ןכ .2

קוספ שי יכ רתוימש ללגב אוה חספ תישעו מ- ליעל שירדש המ לכ אה וגו' חספ

ןאצ ביתכד קוספה ךשמ המ דמלנש אלא , םירתוימ םהינשש אל לבא , תחבזו לש

אבה רבדכ אוה חספש דמלל אבש אלא , ןאצה ןמ אלא וניא חספ אלהו רקבו

. אנירחא אשרדל יעב ןאצו רקבש מגה' השקמש המ הזו , םימלש והינ יאמו ןאצהמ

לספנ אל ומצע םשאש ףאש םירמוא ונייה אוה" " ילולד שדוק התר טה ראיב .3

, חספד אוהמ המלנ הזו , הרזחב םתולעהל ןיא ודרי םאד ,נו"מ הרטקהה לספת

. תמא תפש ,עו"ע תודובע ב-ד' שדוק יונישל ףילי תאטחד התואמ ליעלו

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

שר"י יע' םילעב יוניש יוה אלד םעטבו וכו', וריבח תדות םשל הטחשש הדות רמתי א

תרפכ םשל ןווכמ וניאש אכה ינאשד תוכלה יטוקיל יעו' , הדות 'ד"ה סותו ,( הרוא ןרקבו )

ןאכ תקולחמה אפוג והזש "ם במרה תעד איבהש המ דוע ,עו"ש וריבח ןברק אלא וריבח

"קוט'א' מהוספ יע' הכלהל ,כו"פ תודובע ראשב םג וא הקירזב קר לסופ םילעב יוניש ם אה

םש. "מ למבו

ןאצ שר"ייע' תטיש רואבבו הד, ותב קר ירייא אדסח ברד "יסו"ל שרא ילפג "ה הגה דות"ה

. הרוא ןרקו םישדק

ןאצ ,וב הבוח םשל םילעבל התלעש אלש סורגל ישש חבזה תכרב ,יע' הרישכ שר"יד"ה

שר"ש. יעו' אסריגה תא בשייל איבהו וילע השקה םישדק

בייוחמ ןיאש ימ לע הלוע טחשב ירייאד ימ, לע ס'ד"ה ותכ ובתכ "קוט'די' מהוספ "ם במרה

םילעבל הלוע היה םג וכו' לארשימ םדא ךל ןיאש ארבסה ילולש םינור החא וראיבו הב,

הלועל תאטחב קוליח ןיאש ה"ד,שס"ל םש ירזע אר"לה',ואיב יח' יעו' , הבוח םשל

םש. לזאה ןבא "מ,עו"ע ירגה ,עוי'יח' הבוח ם של םילעבל ולע אל ןידה רקיעמ םהינשבו

ע"ב

ב. ליעלדמ הניש המל שדוקה תרהט יע' , ארבס אמיא תיעביא ארק אמיא ית עביא

. ארק ל ארבס ה תא םידקהש

קפתסהל שי שדוק יונישב םג אד"כ ןדש פש"א יעו' שר"י לש וקיפס ראיב , אקווד שר"יד"ה

. םישודק םימ יעו' ןכ,

גמ"אא' יעו' , ןורודכ איה תאטח תרפכל סחיב השע תרפכד םתנווכ הרואכל הל, דות"הוע

רחאד ןנירמא הז לעו , הלועל תמדוק תאטח המל ךומסב רמאנה לע ירייאד קס"ח,

. םיחבז םד ,עו"ע ןורוד אלא הניא הלועה , תאטחה

מ- אוה םילעב יונישו " חספ תישעו מ" ףילי שדוק יונישד םירבדה תנקסמו , ןלנמ חספ

הטישב שדוק ונישל םהינש שר ה'ב'וד םיחספ ימלשוריב וליאו ," חספ חבז םתרמאו "

ירמאב וט'אי'ו "ק מהו "םפס במר יעו' , תאטחמ קמ"ו ףילי םילעב יוניש ,ו תודובע ראשבו

םש. הפורצ

השק ,ו לספי אל המשל אלש הר טקהבד ארק יעבד ה'ב' םיחספ ימלשורי ,יע' ןלנמ תאטח

ןאכמד הרוא ןרק יעו' , הקירז רחאל איה הרטקהו קורזל עב"מ אוה םילעב לוס פ לכ אה

יפ לע ובשייש שיו , תודובע לכב אוה םילעב לו ספד "קוט'א' מהוספ "ם במרה תטישל רוקמ

םשל אלש הזבו הקירז םדוק הרטקה םייקתמ דבעידבש "קב'כו' מהוספ חמש רו אה ירבד

. רשכ םילעב
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