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וכ. ףד
םא ש ונרמא ליעל אה השקו המ, ץוחב ותיציצו םינפב אוה , הימרי בר יעב .1

היהי ץוחב ורעש תצקמ םא המל ,או"כ סנכנ אל וליאכ ובורו ושאר סנכנ

? רשכ

ע"ב

יברכ ייק"ל הכלהל הנהו , רחא רבדל אלו ויתתנ הרפכל וכו', ימנ רשב יכה יא .1

ש בהש ןויכ , הקירזה תרפכמ ךיא םד,או"כ ןיא רשב ןיא םא טע.ד םיחספב עשוהי

? םדה תא ןיקרוז ןיאש רשבה דבאנכ היל יוה הליכאב רוס רא

תובושתה
ס"ד ןכל הדובעל רשכ חרק ןהכש ןויכד ץרית "קא'די' מהוספ חמש רואב .1

ס"ד ןכל וזזוגל לוכיש ןויכד בתכ קדצ יחבזבו , תולסופ םניא תורעש תצקמד

. בכעמ וניאד

ע"ב
ואיצוהל רשבל הליעוה הקירזהד המלש תלועב ץריתו םינורחאה ושקה ןכ .1

זריתק םצעבד םישודיחב ןאכ "ז ירגה ירבד יפ לע ראובמו , הליעמ ידימ

תתל איהו הרטמ דוע שי הקירזלש אלא , רשבה לע םג לכה איה םדה

ראיב ןרהא יבר ' יחבו , המוקמב אלש ינהמ אל הזבו רשבל ' הליכא רתיה '

, רשב שיש ארקנ אליממו םירומיאה תא ריטקהל רשפאש םירבוסה יפ לע

הרטקה רתיה ' םגד םירומיאה תא תרתמ הניאש איבה ומצע "ז ירגב םנמא

. המוקמב אלש הקירז לועפל הלוכי הניא

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
ע"ב

וא ןיתי נתמ הלוכא םאה יאק, המ לעו , ורפכתנ םילעב לבא רשב לוספ לאומש רמא

לע ונתנ לע םג יאק םאה תועד יתש ואיבהש לאומש רמא סות' ה,יע' קלח לע קר

. ןיתינתמ הלוכא יאק לאומשד סד"ל םש "ק ירהמבו "קב'י' מהוספ "ם במר ,עוי' שבכה

יעו' אל, וא ימינפה חבזמב ומכ תונרק ד' ןיד שי םאה ץוחב ןנתנש םינפב ין נתינב לי"ע

לבא ןיוש תוחבזמה לכש רמאנ קר ומוקמכ ומוקמ ןיא ןידבש טקנש םהרבא תחנמ

חל: "ז ירגה יחב' םנמא , ימינפב השעש ךרדכ ןוציחב תושעל ךירצ תונתמה קוליח ןידב

חבזמל עיגה לש' תשדוחמ הקירז אוה ליעומש המוקמב אלש ןידש רגה"ח םשב איבה

תונתמ עברא ןיד שיש ףאש בי'א' םיחבז וזח"א יעו' , תונתמ קוליח הזב א"צ ןכלו ' רפיכ

. ךירצ ןיא תונרק םוקמ לבא אקוד

םישדק רטב לבא לסופ ןמד ןתמ הניש םא תאטחבש בתכ "קב'ח' מהוספ "ם במרב

,עו"ע תונברק ראשל תאטח ןיב קוליחה והמ הדות חבזבו אנ., "ז ירגה יעו'יח' , םירשכ

"קה'ח מהוספ יולה יר"ז ןרמ ישודיחבו , הניד המועה תאטח יבגל הלעמל סות'וס.ד"ה

ומד תקירזש ןויכ ףועבד ראיב דכק' תוא "ד ברגה ירועישבו , ףועה תלוע לש הניד המ '

יוניש ןכלו םדב אלו אפוג ףוגב ןיד יוה ומצע ףועב יוצימו האזה ע"י אלא ילכב הניא

. לסום םוקמה

איבהש המ םהרבא תחנמ יעו' בנ'ב', ח"ג רזעיחאב ',יע' סותה תיישוקב יאו, דות"ה

"ז. ירגהמ

מגה' יפ לע ןייצש שר"י ,יע' הדובעל יואר וניאש רבד והמו , הדובעל יוארה רבדב ו

"ם במר עו"ע ,' סותו שר"י "ש ייעו , םירועש לש איהש רמועה תחנמ הזש ה: תוחנמ

. םינורחאב יע' םש "ד בארה תיישוק לעו "קדי'ג', מהוספ "ד בארו

"ש ייעו , חבזמה םגפנב ירייאש ה: תוחנמל שר"י ןייצ הזב םג , הדובעל יוארה םוקמבו

. םהיניב קוליחה רואיבב גל'ב' דוד שדקמ יעו' ח', תוא "ק מטישבו "י שרב

" ימויה קוזיחה "
עגיימש אוה ושוריפ למע הנהו , הרותב םילמע ויהתש שר"י שרי ,פו וכלת יתוקוחב םא
ויהתש איה הכרבה לש החטבהה םאו וב, קסעתמש רבדב וחוכ לכב ומצע תא
. הרותב למעה ידי לע םלועה םויקל תנקותמה ךרדה יהוזש ןמיס הרותב םילמע
ונייהד , םחל לכאת ךפא תעיזב רזגנ ןוש ארה םדא לע הנהש אוה םירבדה רואיבו
תאז ןקתל תונמדזהה הנתינ לארשי ללכל הנהו , העיגיו למע ע"י היהי םלועב ומויקש
ליעוה םנמא , תצקמב הרזח לגעב ואטחשכש אלא , ןתמהוז הקספ זאש הרות ןתמב
תא םינפהלו תעדל ונילע ןכלו , הרותה למעב םלועה למע תא ףילחהל םילוכיש הזל
לש וניינבו ודוסי ףוג והז אלא הלילח יאנפה תועשל וניא הרותב למעה םצעבד הז,
הע שבש רבתסמש (ףא םויה לכ ךשמב תאז תושעל וכז אלש ולאל שףא אלא , םלוע

תלעותל דעונ וז ןטק ףד ,וףא םתלוכי יפל הרותב לומעל לטומ םהילע םג םידמולש
,אלב םהיכרצ וקפסיו תל"ח וקבדיש ע"י םייחה ץעב קבדהל תורשפ אה םהל הנתי וז),נ
האי םהלש ן ילוחה תכאלמש םשפנב ומדי לבל רהזהלו עדיל םהילע ת מא ב

םדומילב אלא "ח), הואה ןושל ) םיעגושמלו ם ייוגל קר ןתינ הזש , םלו עה תא הדימעמה
. םלועה תא םידימעמו םינקתמ םה הזב םביבסש םימכח ידימלתה יכרצ קופיסבו
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