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טנ. ףד
ןופצב וכול חבזמש "ג הירל השק ,או"כ םילכמ יונפ ןופצ אהיש , הנופצ ארק רמא .1

אה , דעומ להא חתפב רויכ אלו דעומ להא חתפ חבז מ ארקמ דומלל ךירצ המל

ם? ילכמ יונפ ןופצ יעב

לוספ יוה ליו"עיא וכו', םילוספ םש וטחשנש םישדקה לכ םגפנש חבזמ בר רמא .2

אליממו , םוגפ חבזמ לע םדה תא קורזל אש"א הקירזב לוספ יוהד ,וא הטיחשב

? הטיחשב יוחד השענ םדהש ןויכ חבזמה חא"כ ןקותי םא ףא , הלוספ ותטיחש יוה

ע"ב

ליכהלמ רצ המלש לש חבזמ היה המל וירבדל ראובמו וכו', הימעטל הדוהי יבר .1

םהמ םיבירמ ןיאש םימלש היה ןאכ ירה השק ,ו הפצירה תא שדקל םיכירצ ויהו

, המהבה לכ תברקה הזש תולוע ףלא ובירקה השמ לשבו , םירומיאה תא אלא

? םימלש הברה ליבשב וליפא םוקמ שיש אצמנו

תובושתה
, ומצע םלואב רויכה תא םידימעמ ונייה קוספה ילולש יתו' "ק מטישה השקה ןכ .1

וניא ובור םאש ) ןופצל טולב אלי וטועימ וליפאש רמול אבש ית' "א פשבו ייע"ש,

חתפ רוסאש טעמל אבש ית' המלש תלועבו ,( ןופצב ' דמוע ' בשחנ וניא רבכ םש

. וירבדב ,יע' חבזמה דגנכ אלש וליפא ללכ לכיהה

רחאל חבזמה ןקתנב ,נו"מ ןאכלו ןאכל םידדצ איבהו , הרוא ןרקה איבה וז הריקח .2

היה םדה תלבק ןמזבד רשכ אכה הקירזב ןורס חה םאד דחא ןמיס תטיחש

ןתינ ןמד ןיאש תוימינפה תואטח יבגל תפסונ נ"מ םיחבז םד ,עו"ע ןקותמ חבזמה

לו ספ אוהש דצל המל אר"לוכ' יעו'יח' ייע"ש, , םייריש םשל אלא ןוציחה חבזמ לע

גל'ב' דוד שדקמ ',עו"ע תומלש םינבא ד' ארקב יגס אלו ףסונ ק וספ יעב הקירזב

הז. ןיד בכעמ םאה ה קילמ יבגל ןדש

ע"ב
הברה םג ואב םימלש ה םע דחיד ץריתו דס', א'ח' םיכלמב "ק דרה השקה ןכ .1

הדש ימורמבו וילע, ה מתש שדוקה תרהט יעו' , בותכה םאנמ אלש אלא תולוע

. םימילש םירפ ויהש אלא םימלשל הנווכה ןיאו תולוע היה ןאכ םגד בתכ
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

אל "כ לאד , הבגומ םוקמב דמוע רויכהש ןאכמש תמא תפש יעו' וכו', דעומ להא חתפב חבזמ

לכ המא יצח הבוגב תולעמ בי' היה םלואל חבזמה ןיב ירהש , לכיה חתפל חבזמה ןיב קיספמ

ג'ו'). תודמ ) תחא

דימתב "ד בארהו שרפמה ןכ ושקה רבכו , השקהש המ הרוא ןרק ע"ב),יע' ליעל ינמ( אה דות"ה

"ש. שרו "א קער חכ',עו"ע

ןתינש המו ב'ח', ןיפסומו ןידימת חל"מ ,עו"ע וצורית יע' השקה ןכש "ק מטישב ,יע' אהיש דות"ה

. םירפא יחבז "קיע' מטישה ע"פ בשייל

. אמויב םש "א בטיר יעו' ז'א', ארקיו ותה"כ לע ןרהא ןברקבו גל. אמוי יעו' וכו', רמוא "י באר

םש ורמאש המד ה:ו-זי: ןילוחב שר"י יעו' וכו', ךימלש תאו ךיתלוע תא וילע תחבזו רמאנש

ד ארקב יגס אלו הז ארקל ךרצנ המל "א בשר "ש ייעו , אכהד ארקמ אוה ותלסופ המיגפ חבזמ

ארקש תוריאמ םינפו פש"א ןתנ קחב ןאכ יעו' "אחי., בטירו "ן במר דוע "ש ייעו ,' תומלש םינבא '

"ת. ושב שמ"כ ,יע' הקירזל יואר וניאש חבזמב קר אלו , המצע הטיחשב לוספ תתל אב אכהד

ץיצ יעו' "ם, במרהמ היאר איבהו תלסופ שבכה ינבא תמיגפ םגד בתכש תוכלה יטוקיל יע'

. םירבדב ןדש ח"טגי'ד' רזעילא

יעו' , םתקולחמ ימעט דס. אמוי ,יע' ןיחדנ עב"ח רבס רו"י ןיחדנ ןיא עב"ח רבס בר , יגילפ יאמב

בכ-דכ "קג' מהוספ "ם במר יע' הכלהלו בי:, ליעל סות'

קלחמו , ןנברדמ רוסיאה עמשמ םשד א'ב' הרפ ויות"ט יעו' עב"ב, אה דות"ה והל,יע' ןוקזא אה

יעו' ,' סותה תישוק תא הז םע ית' תמא תפשבו , םימיב אב וניאשל וחוכ שתש םימיב אב ןיב

. ןתיא הפצמ

ןיב קלחל רש פא היהש "פ עאו בר, לע ברמ אישוקהד שר"י יעו' בר, רמא לדיג בר רמאהו

אר"לוכ' ' יחבו , שדוקה תרהטו תוריאמ םינפ יע' ,' תבזו ב' רמאנש הטיחש לוספל , הרטקה

. חבזמב לוספ אלא , הטישב לוספ וניאש םיאורד , ליעלד הריקחל ןאכמ חיכוה

םש, דומעל יוארש םוקמ לכב הנווכה םאה קפתסמ ה'ו' דוד שדקמב , ומוקמב תרטק ןיריטקמ

הזב, ןכשמה ןיד המ ןדש מ'ה' תומש המכח ךשמ יעו' , דמעש םוקמב קר ,וא לכיהה לכ ונייהד

הזב. תרוטקכ הניד ןירומיא תרטקה םאה ןדש תוכלה יטוקיל יעו'

ע"ב

"ק מטישבו ,יע'שר"י, הדובעל והולספד ונייהו וכו' וריבחל רמואה םדאכ , ליכהמ ןטק והמ אלא

, הרות לט יעו' סננ, ןהכ ןידכ לספנד בתכ

אצוי לוספ יבגל ןאכמ חיכוהש המ זט'ה' דוד שדקמ יעו' וכו', חבזמה יבג לע דמוע ןהכ רשפא

רע'. מע' תוטמשה ח"ב שדוקה תרות ,עו"ע תוציחמה לעמ אצישכ

"א. בציר םשב ב: ןיבוריע סות' ',עו"ע סותו שר"י וכו',יע' םיעלק רמואו

צז"ל השמ ר' ןואג ןבה םייח ןויצ גה"רןב על"נ


