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ס. ףד
םוש מ וא הז, ןינעל השדיק אלד םעטה םא ליו"עה , םימדב הדוהי יבר הדומ .1

? אקווד חבזמ יעב םימדלש

חוכמ יוה וליפא תושקהל שיו , ןניעב םדאה חכמ הכיפש רבסקד םושמ אמלידו .2

? תודובע ראשב כ"ש םישדק תטיחשב לוספ קסעתמו , קסעתמ יוה םדא

תובושתה
אידהל שריפ טנ. ליעל םנמא , ןושארה דצכ הארנ תצקד הדומ ד"ה ןאכ שר"י יע' .1

הז יפל ראיבש ד'ד' דוד שדקמ יעו' , הקירזל חבזמ ךירצש םושמ אוהד ינשה דצכ

וירבדמ הארנ ןיאו , הפצ רה השדקתנ אל ןילוספ יבגלש זפ. ןמקל ' סותה ירבד תא

חבזמ ןיד יעב ודריי אל ולע אם ןנידש ןילוספלש אלא , הצחמל שדיקש רמול אבש

גה"ה. די.ד"ה ליעל סות' יעו' , חבזמכ וניד ןיא ןאכו

הנש ם שד הטיחשב קר קסעתמ לוספד ר"ל הליחתב ו הזב ןד שדוקה תוביתנב .2

ח"ג רזעיחאב ח"בד'ד',וע"ע רזעיחאהמ איבה ןכש וזח"אכ'י' יעו' , בכעל בותכה

כ" תודובע לכל הטיחשמ דמלנ המשל אלש םאד תאז החד "ק היתנב םלוא בנ'א',

ןניעבד ןאכ הנווכה ,יו"אדזה תודובע לכל דמליד ןילוחב םג לסופ ד קסעתמ ש

חוכ בשחנ םא םאד םיפיסומ שיו וילא, סחייתמ אל קסעתמו םדאה חכמ הכיפש

יבויח השעמ גם ךירצ היהי אל ךירצ לוספש ףאו , בשחנ אל ןהכ השעמ לבא ארבג

. קסעתמב ןיא הזו ןהכ לש

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ביתכ םשד ב'ז'ז', םימיה ירבדד ארקמ תושקהל שמ"כ ןתנ קח וכו',יע' יסוי יברל אמלשב

ווכ'. ליכהלמ רצ המלש השע רשא תשחנה חבזמ יכ אידהל

םיעגפ לש רישו החנמ ירייש ע"י חבזמ םשל השדקתנ הפצירהד ראיב , אמלשב שר"יד"ה

תרש ילכד בי: אמויב אתיא הברקהל לבא הליכאל השדקל ליבשב הזד םינורחא ה ושקהו

. ארתב יע'יח' , ןתכנחמ ןתדובע

ןאכ המל ןילוספ םג תשדקמ הפצרד תוט ישל ושקהש םינורחאב יעו' וכו', אלממ היה סוכ

שדוקה תרות ,יע' ודריי אל ולע םאד ןיד דןיא ןידה תויהל ךירצ היה הלוספ הקירז יוה יא םג

. הדו "המ דותו , ינפמ גס.ד"ה ןמקל יעו'ותס' גמ'ד', ח"א

רזחשכד 'ב"מגנ: סותל ןייצ שה"ס ןוילגבו , החנמ ירייש וניגב ןילכוא ןיא ם גפנש חבזמ

אס: ןמקל ' סותל ונייצ תוכלה יטוקילו הרוא ןרק בו , הליכאב יוחיד ןיאד , ןילכאנ הנב נו

םינפה םחלב ירייא םשד קל חל בתכ טכ' כ' םהרבא ערזבו םש, שדוקה תרהט יעו' , יגילפד

איה. הדובע ותליכא ש

הז קוספד ושק הש ןינמ המ.ד"ה ןירדהנס סות' ,יע' חבזמה לצא תוצמ הולכאו רמאנש

תוביתנו שדוקה תרה ,עו"עט םצורית ,יע' תורודמ העש ישדק םידמל ןיאו םיא ולימב ירייא

. שדוקה

נט רוסיאל ןאכמ השקהש המ 'א' בצת ךוניח תחנמ יעו' שר"י, ,יע' הולכא חבזמה לצא יכו

. הרזעב ץע תעי

יעו' , ותיישוקב וראיבש המ שדוקה תרהטו תוריאמ םינפ שר"ש ,יע' םילק םישדק דות"ה

"ז. ירגה םשב איבהש המ ארתב ישודיח

ע"ב

לכאנ וניאש ה"ה הרואכל ,ו תיבה ינפב אלא וניא רשעמ ףא תיבה ינפב אלא וניא רוכב המ

ו' הריחבה תיב "ם במרה ירבד בושייב הז יפל ןדש המ תמא תפשב יעו' , חבזמה תמיגפב

המכב וניצמש םש "ד בארה וילע השקהש הממ תיב, ןיאש ףא "ש עמו ק"ק ןילכואש וט'

ייע"ש. , ושקוה אל חבזמה תמיגפ לש הז ןינעלש ותנקסמ ןכלו , ובקרייש תומוקמ

"ז ירגה תיב,יע'יח' ןיאש עא"פ םיב ירק מ לש ןידה תא ןיא םירוכיבב ד ןאכמ ,ו וחיכוי םירוכיב

טי. תוכמ "ן במר יעו' ז', הכלהה ןויצ ב' םירוכיב הנומא ךרד בו

"א בטי רה טי.בורבמ"ן תוכמבו ןאכ, תווס' שר"י ,יע' םירוכיבו רוכבמ רשעמ לש דומילב

םש. רנל ךורע הו

ושקהש "א פשו הדש ימורמ ,יע' ומדל אלו ובלחל שיקנש (ב-אס.) ושקהש המב יאמ, דות"ה

. םימדל אלו תרוטקל רתוי המוד ןירומא תברקהד ץרתמ רשוי יכרדב , ןנישקמ ארמוחלד

,יע' אצוי דצמ אוה לוספהש עמשמ תוחנמבד שר"י לע ושקהש המב (אס.) םישדק דות"ה

. שדוקה תרהט

" ימויה קוזיחה "
ריע םילשורי הנבו םישקבמ ונא ג' ןיעמ הכרבב הנהו , תיבה ינפב אלא וניא רשעמ ףא
הנהו , הרהטו השודקב הילע ךכרבנו הירפמ לכאנו הכותל ונילעהו ונימיב הרהמב שדוקה
השודקב הז המ ןכו ,? לכאמ תו נליא הב םיעטונ ןיא אלה , םילשורי לש הירפ והמ השק

חבזמ היהיש דע הזה, ןמזב בה לכאנ וניאד ינש רשעמל הנווכהד "ז ירגה ראיבו ,? הרהטו
ןאכמ דומלל שיו , האמוטב לכאנ וניא "ש עמש הרהטבו השודקב ןושלה לפונ הז לעו , ןינבו
דיגמה ףוסב רדסה לילב םיכרבמש ומכ תוחפה לכל וז, הכרב רמול שי הנווכו שגר המכ ב

יכא"ר. " םיחבזה ןמו םיחספה ןמ םש לכאנו " הכרבה תא
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