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ומ. ףד
המל דא"כ השקו , האמוטו רתונ רוסיאמ םד טעמל ארק יעב ןייגוסב ראובמה יפל .1

עא" םדש םיאור ןאכ ירה , ןיריתמ ול ןיאש רבדב ולא ןירוסיא ףלימל ליעל ארק יעב

? טעמל ארק יעב ןיריתמ ול ןיאש פ

ע"ב

רחא ןברק אוהש העטי אמש ששחהש ונתא ב:ד"ה ליעל סות' יעו' ב"ד, יאנת אוה ש .1

טמ. תוחנמב ייק"ל אלה ושקה םינורחאבו , תמאב אוהש המ םשל ולא ומשל ונבירקיו

ומשל וטחשו רחא ןברק אוהש תועטב רבס םאו , הריקע הימש אל תועטב הריקעש

? תונתהל םיכירצ ויה המל ,או"כ הבוח םשל הלועו רשכ

תא תשדקמ ןיכס אלה השקו , הרישכ ןילוח םשל הלוספ הלוע םשל הטחשש ת אטח .2

שדקתי ךיא או"כ תעדמ אלא םישדקמ ןיא תרש ילכו , תרש ילכ היהתש יעב ןכלו , םדה

? ןילוח םשל טחששכ םדה

תובושתה
םיטועימה לכד בשיי מ ןתנ קחבו וז, אישוק לע "ג עצב ראשנ המ: ליעל "א ערב .1

ןינע, וניא םאב האמוטו רתונל םהמ םידמלש אלא הליעמ ןינעל ורמאנ ליעלד

. ןיריתמ ול שיש רבדב האמוטו רתונ שיד ארקמ ףלימל םדוק יעב ןכלו

ע"ב
א' ןרהא יבר תנשמבו , המלש תלועו תמא תפש ,יע"ש םינורחאה לכ םש ושקה ןכ .1

לצנהל ידכו , ומשל ותיישע תווצמ לטבמ ירה , ןברקה ללחתנ אלש ףאד בתכ ג-ה

וצרש היארה תא הז יפל החדש המ םהרבא תחנמ ב"ד,(יע' יאנת ושע הז רוסיאמ

בכ'ו'). בוק"שח"ב ,יע' תלסופה הבשחמ וניא המשל ןידל ןאכמ איבהל

תרש ילכ , הטיחשה םדוק ףוגה תשודקב שודקש ןברקבד די:ית' הטוס הרוא ןרקב .2

תטיחשב קסעתמש המד א'ח'ית' תואווקמ חמש רואב , תעדל אלש םג ןישדקמ

ית' ומ' קחצי רכזהו , ןילוחל ותנווכש ףא ןיכסה שודיק ןינעל תעדכ יוה םישדק

אמתסה ינהמ הזלד וט'ד' "ק מהוספ ירזע יבאב ,כו"כ םילעבה תעד יגס הזלש

המ יעו' , ןיכסב םדה שדקתנ אלב םג ינהמ דבעידבד בתכ "יג' הקבו , המשל

ישודיחב יע' ינהמ אלש ןילוח םשל הטחשנש המודא הרפב המל הז יפל בתכש

"קד'אי'. העמ יולה יר"ז ןרמ

" מהוספ "ז ירגה ןרמ ישודיח ,יע' הרישכ ןילוח םשל הלוספ הלוע םשל הטחשש תאטח

לש יובירה ללכב וניא , הצרמ הניאו תאטח איהש רחא רשכיי ןיאד השקהש המ חמ. ק

הב לוחיש יעב מד"מ יתש' וט' "ד ברגה ירועיש ,ויע' הבדנ ךיקולא הל' תרדנ רשאכ

ז'. תוא ו' ןמיס ר"א תנשמבו םש, ירזע יבאבו "קוט'ד' מהוספ "ם במר ,עו"ע לוספ תולח
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. לוליח גפ.ד"ה ןירדהנס ' סותבו , אלא וט:ד"ה ליעל סות' ,ע"ע רבדמ בותכה ןילוליח ינשב

. םדב םגו רתונב םג גגשש טקנ המל וירבדב וקדקדש םינורחאב אנמ,יע' שר"יד"ה

ב' הליעמ "ם במרה ןושל ואיבהש םינורחאב ,יע' הליעמ םדב שי הטיחש םדוקש וראבש המב אוה, דות"ה

ךתחנש רבאמ ףידע המל השקהש לזאה ןבא "ש ייעו "ד, מרגהו "ד ירגה ירועיש ,יע' הפוגכ יוהד םעטהש אי'

ןאכ. רחשה תלייא יעו' , הליעמ ןיד וב ןיאש הייחב הנממ

"כ ונבו םש, "ד בארבו נה"ל "ם במרב ,יע' ןנברדמ ותליעמ ןורדק לחנל אציש רחאד ובתכש המב ואב"ד,

. םייח רה"ר תעדכ דשעות וראיב

הז. ןידל רוקמה ןיינמ ונדש טנ: אמוי םינושארב וב,יע' ןילעומו ותווצמ תישענש רבד ךל ןיא

טנ:ד"ה אמויב ' סותו , אלו ד"ה ןאכ סות' ,יע' האנה רוסיא םתס וא הליעמ הב שי יאו , ןשדה תמורת ירהו

"ם. רהמ ייע"ש זיק. ןילוחבו םשו ןאכ ןיא סות'ד"ה ,יע' המרהה ינפל רוסיא שי םאו , ירהו

אי. הליעמ ' סותו םש, קחצי חישבו ס. אמוי סות' ,ע"ע ושקהש המב ירת, דות"ה

ס. אמוי סות' ',עו"ע סותה ירבדב וראיבש המ המלש תלועו םישדק ןאצ שר"ש דח,יע' דות"ה

ע"ב

לכב עגי רשא רשבהו היב ןנירקד ןויכ וזב,מ"ט, תקולחמ ךכ וזב תקולחמכ מכ"ד ארבתסמ אבר רמא

םא וירבדב רוקחל בתכש המ דכ' "קחי' השעמ יולה םייח וניבר ישודיח וילע,יע' ותאמוטו היב ןנירק , אמט

הז. יפל בתכש המ ,יע' םרוג וא דומיל אוה

תרהטבו , הלוע שר"יד"ה יעו' , הרטקהב ירייא ןידה רקיעד ב. ליעל סות' יעו' ווכ', םירבד השש םשל

םש. הירא רוגבו א'ט' ארקיו הע"ת שר"י ',עו"ע סותב םש שדוקה

יעו'יח' "מ, למו הנשמ םחל ,יע' ןברקב ןילסופ םירבד ה-ו' לכד וירבדמ הארנש "קד'י-אי' השעמ "ם במר יע'

המו ,. תלסופה הבשחמ איהש המשל אלש תבשחמ ןידב לודגה ודוסיל ןאכמ חיכוהש המ יולה יר"ז ןרמ

. ירזע יבאב ייע"ש , הרטקהב המשל ןיד ללכ "ם במרה ריכזה אלש

לכב הליחתכל הז יאנתד ב: שדוקה תרהט ,יע' יאנתה לע םיכמוס הליחתכל םאה ב"ד,ו יאנת אוהש

"קד'אי' העמ "ם במרה ירבדב קדקדש המ יעו"ש , תונברקה לכב הוושש ה' םשל דבלמ םירבד השימחה

. לזאה ןבא "ש ייעו , דבעידב אוהש

תקדקדמ ךיא השקו , ןהכה תבשחמ אלו םילעבה תבשחמ יבגל נה שמה לכ תא שריפ היפ"מ, "ם במרב

ראיבש המ החיתפב הרוא ןרק יעו' ללכ, תלסופ הניא םילעבה תבשחמ ירה , ומשל אמתסש ןאכמ מגה'

וניאש ןמיס םילעב תבשחמ ךירצ ןיאש הז םצעמ החכוההש טע', תוא םינומש תורובג יעו' , וירבדב

ייע"ש. ומשל אמתסד הבשחמ ךירצ ןיאד םושמו בירקמה

ייע"ש , ומשל אמתס ינהמ אל תאטחו חספבד וירבדמ הארנד "קד'י' העמ "ם במר ,יע' המשל אמתס ןידב

זס. תוטמשה תומורת חנעפ תנפצבו , לזאה ןבא יעו''ש "ז, בדרבו ונב"כ

ירבדב קדקדש המ "ד מרגה ירועיש יעו' ב:ד', ליעל בה"ח תוהגהו ןאכ שר"י ,יע' חוחינ םשל חיר םשל

. תונווכה תשש רואבב א'ט' ארקיו הע"ת "ן במר "ם,ע"ע במרה

םשל תונברק ראשב ןידה היהי המ ונדש ב: ליעל םינורחאב ,ע"ע הרישכ ןילוח םשל הטחשש תאטח

םש "ם במר ,יע' ןילוח םשל חספ ןידבו , שדוקה תרהט ייע"ש , הבוח םשל ולעיו תאטחמ יפידע םאה ןילוח

ח"אז' תשחרמו ה'זי', ךוניח תחנמ םש,ע"ע חמש רואו לזאה ןבאו , הנשמה תבכרמו סכ"מ אי',יע' הכלה

םשל ןילוח טחושב "ן במרה תטי שו ג:, הרוא ןרקו "חב., לצבו עק', םיחספ לאומש יבר ישודיח ב',עו"ע

וי"דד'ב'. רזעיחא במ'ה',ע"ע אמק "א וזחו "א, קער יעו'יח' חכ:, ר"ה תומחלמב :יע' םישדק


