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בל ףד
ע"ב

םוקמ לכ אלה השקו ה', ינפל וכו'ת"ל טחשנה ןמ םינפל טחוש לש וידי ויהיש ןינמ .1

,וא שאה לע םיצע וכרעו ומכו , הלועפה לע אלא לעופה לע הנווכה ןיא ה' ינפל רמאנש

יאמו , חבזמה לע וא שאה לע דומעל ךירצ לעופה ןיאש , חבזמה לע םדה תא וקרזו

ה'? ינפל היהי חט ושהש יעבד הטיחש יבג אכה אנש

רוסאש היל קפית השק ,ו תצקמב האיבב רוסיא ףילי הינימו וכו', העיגנל האיב שיק מ .2

ג'זט',מו"ש שדקמ תאיב "ם במר יע' שדקמל םיאמט םירבד סינכהל רוסיא שיש ומכ

? אמט ץפח לכמ תואמט םיידי

תובושתה
ע"ב

הטיחשבד ינמיתה ןועמש סד"לל ץריתו א'ול' ארקיו ארפס "ם יבלמה השקה ןכ .1

השעמ ףוגמ איה לעופה לש ארבגה חוכ אלא ןינמיסה ךות יח קר ארקיע ןיא

ונייה , טחוש לש וידי ויהיש ןושלה קדקודמו ה', ינפל היהיש יעב ןכלו , הטיחשה

ולש. ארבג חוכה

, ומצע ינפב האמוט לבקל יוארש רבד לע אלא רוסיאה ןיאד דכ'ית' בקעי תולהקב .2

תאיב לזאה ןבאבו , ףוגה לכמ קלחכ אלא האמוט ולבק מ יהידםי ןיא אכה לבא

סינכמשכ ותאיב ץרדכ בישח וניא םדא אוהש ץפחה יבגלש ית' חי' ג' שדקמ

. אמטמ וניא ןכלו ותצקמ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

א'א' הליעמב "ב ערהמ איבה "ט ויתבו שר"י, ,יע' אמט יבגל םג ירייא וכו',יא ולביקש ןלוכו

"י רהמבו חכ' "קא' מהוספ "ד בארו "ם במר יעו' "ט, ויותב "ש ייעו , תלסופ אמט תבשחמש

םש. הנשמ ףסכהו סוקרוק

ב' הז לע אכיאד כה. ליעל "ז ירגה יבתכ יעו' , רשכ ופסאו הפצרה לע ילכה ןמ ךפשנ

,וןיד המהבה ראוצמ היהת הלבקהש דחא ןיד שיד ראיבו , םינהכ תרותבו ארמגב םיק, וספ

. ילכב לבקתנש םדוק דהם ךפשנב לוספ לש ינש

לע וכ.ד"ה ליעל שר"י ,יע' םיינש וא דחא לוספ והז ,יא דוסיה דגנכ אלש שבכה לע ונתנ

םש. "ק ירהמו "קב'י' מהוספ "ם במר יעו' יבג,

ןנירמא די: ליעלו הב, תלסופ הבשחמ ךדיאמו רזב, הרישכ דחא דצמש הטיחשה רדגב

איה הדובע הניאש תורמל ח"בגכ'ש יולה תיב יעו' םש, ' סותו שר"י ייע"ש איה, הדובע ואל

במ. אמוי סות' ,עו"ע הברקהה ירדסמ

שר"י ,יע' םישדק אמטל רוסיא שיד םעטהו , רשבב ועגי אמש הריזג אל הליחתכל םיאמט

הדוהיב עדונ יע'ב םנמא , ןנברד שדוקה תביח אהד ה שקהש תח"ס "ש ייעו ב:, ןילוח ' סותו

המ"ת. אוה ' סותה תעדלד סד"ל ד' אמק וי"ד

ןויכ אלא , הכימסב אלו הטיחשב רמאנ קוספה הנהו ה', ינפל ביתכד הכימס אנש יאמ

לכש ויכן בכעמ וניא דבעידב "ז יפלו ה' ינפל תויהל ךירצ הז םג הטיחש הכימסל ףכיתש

יאמ סות'ד"ה ,יע' בכעמ אוהש "קג'אי' העמ "ם במר יעו' , הליחתכל אוה "ש מסל ףכית ןיד

. שניילרואמ ר" םשב

ע"ב

תאיבד וא , ותצקמ לע בייחד ושוריפ יא טי'א', תורעה ץבוקב רקח , תצקמ תאיב ןידב

יעו' , תצק דוע סינכהל תצקמ סינכהשכ ףיסומ רוסיא היהי םא ולוכ,נו"מ תאיב יוה ותצקמ

. וירבדב ונש"נ המ דכ' הק"י

"ד באר ייע"ש , ןנברד קר אוה תצקמ תאיבש וירבדמ הארנד ג'חי' שדקמ תאיב "ם במר יע'

. הרוא ןרק ,עו"ע הנשמ ףסכבו

טקנ המל ז: תומבי ' סותו שר"י ,יע' לבטו םויב וב ירק הארו וכו' ולש ינימש לחש ערוצמ

. דחא םוי לש תואמוט ראש אלו ירק האר

וא אתיירבה תא שרפל אב 'יא סותו שר"י וב,יע' ןיא השע וליפא הרות רבד רמא ןנחוי יב רו

המ גי' אמק תובושת יעו' ,' סותה ירבדכ חיכוהש בצ. םיחספ "א קער ,יע'יח' הילע קולחל

שר"י. תטיש בשייש

ו םייוג יבגלו ןנברד אוהש בתכ הרזעב םוי לובט יבגלש ז'זי' הריחבה תיב "ם במרה ירבדב

" במרה ירבד שרפל אלא קולחל אב אלש "ז בדיר "ש ייעו "ד, בארב ןכ,יע' בתכ אל תמ אמט

ןיעכ השודק וב ופיסוהש אוה ורזגש רוסיא ה רדגש "ז ירגה םשב "ז ירגה ינב ירועיש יעו' ם,

ייע"ש. , ןנבר ד אוהש שיגדה "ם במרה הזב ןכלו הניכש

ךרד, כ אלש סינכי אל המל השקהש ' אכש רגה"ח ישודיח יעו' , תונוהבל הידי לייעמ יכיה

האצותה אוה ןינעה רקיע ערוצמב .ב. רתיה ךרדב תושעל ןינע ןיא הרתוהד ןויכד ץרי:א. תו

ערוצמבו חוליש תוצממ דמלנ שדוקב תויהל רוסיאה לכ .ג. שדוקב הרהטב תויהל לכויש

הס. ינכב רוסיא ןיא אליממו חולי ש תוצמ ןיא םש היהיש ותווצמש ןויכ

" ימויה קוזיחה "
עודי הנהד הזב ץילמהל הארנו , הנוהכ תווצמ לך יאו הלבקמ לבא רזב, הרישכ הטיחש
לבויו הטימש ףוסב ב"ם מרה המיד דומילל םהי יח תא םישידקמה הרותה ינב תאש
הלשמנ איהו רציה לע תורבגתהה איה םדאה ייחב הדובעה תליחת הנהו , םינהכל

תא בירקהל ונייה , ךליאו הלבקמ לבא , םדא לכ לצא תמייקו רזב הרישכ איהש הטיחשל
ימל ונייה , הנוהכ תווצמ קר והז ה' ינפל ומדו ובלח תא שידקהל ונייהד , חבזמה לצא םדה

ה'. ינפל תרשמה ןהככ תויהל ותעדב רמגש


