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ףדי.
הטיח שהש הנושארה הדובעב םאה לוספה ןכיה ליו"ע , הדובעל הדובעמ ןיבשחמ .1

אלש םש הב ספתנ וישכע הבשחמה עש"י היינשה הדובעב וא המשל אלש איה

לוספי אל הקיר זב לוספה םאש המשל אלש קורזל ע"מ רז טחשי םא ,נו"מ המשל

הל? יואר וניא רזש ןויכ

הניא םילעב יוניש תבשחמד שר"י, ,יע' וירבדמ ראובמ וכו',ו ה"ק ישא בר רמא .2

לע השקו , הטיחשב לסופש שדוק יונישכ אלו קורזל ואע"מ הקירזב אלא תלסופ

? םהיניב הוושהש "קוט'א') מהוספ "ם( במרה

תונרק לע רמאנ תאטח בד שר"י ,יע' הלעמל המד ןכש תאטחב תרמא םא אל .3

אקווד ןתינ ןמד ןכלו חב זמה לע רמאנ תונברק ראשב לבא , הלעמל המד ןכלו

אלש ימ ילוא המ"ת השקו , תומוקמ בב' ןתינ ןברק ןיאו םימדל הציחמ שיד הטמל

. חבזמה בלכ ןתינ ןמד לע וב רמאנ

תובושתה
:"ו בתכ ד ינשה דצכ הארנ "קוט'י' מהוספ "ם במרה ירבדבו , םינורחאה ורקח ןכ .1

ךדיאמ ," הקירז תעשב הבש ח וליאכ הטיחשה תעשב בשיחש הבשחמה תאז

לע חר"ה יח' יעו' , ןושארה דצכ הארנ וטחש אס.ד"ה םיחספב ' סותה ירבדב

תקולחמ איבהש הרוא ןרק יעו' ואב"א, "ם במרה תא שריפש רק"פב'ו' "ם במרה

נה"ל, הריקחב וקלחנ הרואכל ה'ב'ש םיחספ ימלשוריב

יטוקילבו , םירבדב נדשו םינורחא לבח חתפמה רפס יעו'ב םש, "מ למה השקה ןכ .2

רחא םדאל היהיש ןברקה לע הבשחמ שי,א. םילעב יוניש ינימ ינשד ץרית תוכלה

היהיש ןברקה םצע לע בשחמ אלש .ב. תודובע ראשל הקירז ןיב קוליח ןיא הזבו

. הקירזב אלא לסופ וניא הזבו רחא םשל היהתש הכאלמה לע אלא רחא םדאל

תומוקמ ל-ב' חבזמה קלחנש ןויכד "ד ירגה ירועישב יתו' , שדוקה תרהטב השקה ןכ .3

כ- יוה חבזמה לכ לע ןתינ היה םאו םייתש אלו דחא םוקמ שי דחא לכלד רבתסמ

צו"ל ,? הטמלהמ יפט רומח הלעמלהש רמא ימ הומתל שי ,(קר תומוקמ ב'

ידכ הטמל קר םינתינ תונברק ראש "כ אשמ הלעמל אקווד אדיפק היה תאטחבש

ע"פ שדחל איבה םהרבא תחנמבו ,( אדיפק תרותב אלו תומוקמ ב' היהי אלש

תונברקה לכ םצעבד "קול:) העמ "ם במרה לע םישודיחב אבוה "ז( ירגה לש ודוסי

ארקיסה טוחמ םימדל הציחמ הרות הנתנש ןויכ אלא דוסיה לע ם נתיל ןיד היה

, דוסיכ יוהד המ"ת הלעמל לבא , דוסיכ דוסיה דגנכש הטמ הל לכ בישח הטמלו

תכיפשב דוסיה לע ןיד םג שיש תאטח לש אתרמוחש יחב'הירג"מ ראיב "ז יפלו

. תונברק ראש "כ אשמ םיירישה

סב"ד

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ראשב אלו המשל אלש קורזל עב"מ אוה אשונה לכש ןיבשחמ דות"ה ,יע' הדובעל הדובעמ ןיבשחמ

טל. ןילוח יעו' ,( הרוא ןרק ,(יע' הקירזב קר אוה םשו לוגיפמ הזל רוקמ איבמדמ הזל היארהו , תודובע

תמא תפש יעו' , חספו תאטחב קר תקולחמה לכד שר"י "ש ייעו , תודובע לכב הד"ה םינושארה ראש תעדד

הזב. שמ"כ י.

דומילה רקיעבו ןאכ, "ז ירגה ' יחבו כש', רגה"חיס' יעו'יח' פש"א, ,יע' לוגיפמ דומילה רואבב , לוגיפמ ןניפלי

. שדוקה תרהטו ןהכ הארמ ,יע' ןמקל ישא ברד קמ"ו וא לוגיפמ אוה םאה

לוספה םצע לוגיפבד א. ןאכ ורמאנ םימעט ינשד ב"ב ירפסב יעו' שר"י, ,יע' הדובעל הדובעמ ןיבשחמ ןיא

,ב. וישכע השועש הדובעב הבשחמ לוספ ארקיעד שדוק לוספ "כ אשמ תרחא הדובע לע הבשחמ אוה

א"א אליממו לסופ ונמזל ץוח ריטקהל וא לוכאל בשיח םג ירהש הדובע לע אקווד הבשחמ הניא לוגיפד

. המשל אלש תבשחמ הזל תומדל

שי "זיא ירגה יעו'יח' ע"ז, דבע אהד התימ בייח "ע וכלד דות"הר"ל יעו' וכו', על"ז המד קורזל ע"מ טחושה

. הדובעל הדובעמ ןיבשחמב לוספה ןכיה ליעלד הריקחל ןאכמ חיכוהל

הילע יגילפ םוקמ טל:ד"ה ןילוח ' סותבו , האנהב הלוכ המהבה רסאת הקירזה עש"י בתכ ןיא "יד"ה שרב

שר"י. תטיש רואיבב הדש ימחרמו פש"א ,יע' רסאנ םדה קרד סו"ל

.' סותה ירבדב ונדש המ ם") ינקז תפיסא ב" ואבוה ) תוריאמ םינפו םישדק ןאצ אל,יע' דות"ה

. וירבד יפל בשייל שיש המ "קוט'י' מהוספ חמש רוא ,עו"ע וירבדב ןדש הרוא ןרקב ,יע' רדהו דות"ה

ע"ב

, שקיה חכ.ד"ה תוחנמ שר"י יע' ונינפל אסריגה אוה וכו',ןכ םשאכ תאטחכ רמוא אוה ירה ולר"א ארמ

, שדוקה תרהט ןתנ,עו"ע קחו םישודק םימ יעו' , םשא ה תאטחכ יכ קוספה תא וסרגש ירה דות"ה יעו'

אוהש םשאה רקיעל אוה הז שקיה םאה וקלחנש יס'ג' אר"ל יח' ר"ארו"ייע' לש םתקולחמ רקיעבו

םא נ"מה אליממו , ינשהמ דחא םינידה תא דומלל קר אוה שק יההש ,וא וינידב םג הווש אליממו , תאטחכ

ירה. שר"יד"ה לעםישד ק ןאצב ,עו"ע התואמ םשא טעמל רשפא

ראיבש שדוקה הטרת יעו' , הלילו םויל םילכאנש םהיניב הוושה צד שיש ללגב הזד בתכ , יתית שר"יד"ה

"כ לאד םהיניב הושה דצ ךירצ ןידמלמ ינשמ ןידמלשכש בל. תובותכב "י נפה תרבס יפל הזל ךרצוהד

ראיב , הלילב אלא לכאנ וניא אלהו הלילו םויל לכאנ חספש "כ שמו , דחא לכב שיש ארמוחב רבדה הלתנ

ףסונ ןיד וב שיש אלא הלילו םויל לכאנ חספ לש ןברקה דצמש רגה"ח לש ודוסי יפ לע םהרב א תחנמב

. תאטחל הווש אוה ןברקה דצמ לבא תוצח דע "ע בארלו הלילב אוהש הליכא לש

"י שרמש גנ. הדות חבז תוכלה יטוקיל יעו' , ינתק ןידדצלש בצ: ןמקל סות' יעו' , הדוח אכיאהו ןרק, אכיאהו

. םהרבא תחנ יעו'מ , אתטיש אדחל והלוכש הארנ

,וא תאטחב םדה םוקמ אוה םאה ןועמש יברב רל"א יבר ןיב קלחל "ז ירגהמ ואיבהש המ ןרק,יע' ןידב

. ןייגוסב םירבד המכ הזב בשייל ב"ב ירפסב שמ"כ יעו' , הקירזה השעמב ןיד קר אוהש

צז"ל השמ "ר גהב םייח ןויצ ןב יבר על"נ
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