
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

דע. ףד
לכד הלפנו 'ד"ה סותה ובתכ רבכ אה השק תימ,ו ארוסיא תימד אמיא , יאמא .1

? אכה ומכ םיידיב ןכ השעשכ לא לבא , הילאמ התמ וא הלפנב קר אוה ר תיהה

ברכ יאד השק ןאכ םגו , םלוכ םישארה לכ וברקי םהמ דחא לש שארה ברק םא .2

אל המל יפל"ז ית' גל'ב' דוד שדקמבו ) הליפה אלו הילאמ הלפנ קר ריתמ אה

?( הפירשה תיבל ואציישכ ורתוי

ורתוי םמצע םהש השקו , תורסוא ןיא דחא םוקמל ןלוכ םיעברא ושר יפ םא אלא .3

? שירפ הבורמ שירפד לכד ובר עתנש אלב

ע"ב

תעבט יבגל ןנירמא עב"א אה השקו , אתיא אבורב ארוסיא ןנירמא אל .1

? אתיא אבורב ארוסיאד םישישו םיעבראב

תובושתה
,זא םתימ הל הוצמ שיד ןויכד בתכ םישדק ןא וט'ב',וצה תומורת סוקרוק "י רהמ יע' .1

, החדנ לש היעב ןיא המל ןבומ וז הטישלו , הילאמ התמכ ה"ה תחא תימהש רחאל

החדנ ןיאש המו , תורחאה ורתוי הילאמ תחא תומתש רחאש הנווכהד וצרית דועו

ןתנ. קחו תוריאמ םינפ הרוא ןרק ,יע' םתטישל

יפל ית' ןתנ קחבו , הלפנכ יוה גגושב הלכאשכד המ"ד ורתכ ןאכמ וחיכוהש שי .2

בירקהשכ ןאכ הו"ה לפנכ יוה תבורעתה עדונש ינפל חקל םאש "ש ארה לש דוסיה

,עו" דיזמ וטא גגוש ורזג אל ןאכד הדש ימורמו ןישדק ןאצ ,ע"ע תבורעתה עדונ אל

הרוא ןרק ע

םג יכה ןנירזגד ותטישל זה לכו , עובקה ןמ חקי אמש ורזגד ג:ית' הציב "א בשרב .3

יתש'ש חכ' "ק העש םדא תניבב הו"בב"דש"א,ע"ע תב שמ"כ ,עו"ע וילאמ שריפב

לכד רתיה ןיא הזבו תחא תבב קלחנש ירייא אכהד הארנ םש "ה ארה ירבד מ

, ןאכל הצחמו ןאכל הצחמ ושריפב ןידה "א בשרה בתכד שב"ב יעו"ש , שירפד

תוריאמ םינפב בור,וע"ע יעב ןאכד הארנד הרוא ןרק יעו' ס"ס, םעטמ רתומ

וכו'יע"ש. אנש יאמ מגה' תיישוקב

ע"ב
ןאכ לבא , םישישה םירסואש , ארמוחל איה היילתה םשד קליח תוריאמ םינפב .1

קפס אכ יא םתהד ית' ןתנ קחבו , תויבחה ראש ריתהל אלוקל תולתל םיצור

המ הזל םיפרצמ םת הד קלחמ "חזק'א' רפה "כןא,ו אשמ , תובורעת יובירו אקיפס

. תועיבקה םוקמב תויחהש אכה "כ אשמ בור, שיו ושריפ םיעבראהש

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ

סב"ד

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

. םהיניב נה"מ הדש ימורמ יעו' תכ"י, שר"י וכע"ם,יע' הב וטשיקש יפש' ,יע'רש"י םיבכוכ תדובע לש תעבט

לטב אלש בושח רבד לכד , אלא גע:ד"ה ליעל סות' יע' רתיהה םעטבו , ארוסיאד ונייה לפנד ךה ןנירמאד

אוה ונימב ןימש ר"י תעדל הז יפל השקהש המ םיחבז םד יעו' , לפנ רוסיאהד תולתל וליקה ןכלו , ןנברד הז

המ"ת. והזש ןכתי וירבדלו , אקיפס קפס םושמ רתיהה ןעטד בית' "ה יבאר יעו' המ"ת,

םאד בתכ כ'יס'זי' ללכ "ש ארה תובושתבו חנת', ,ע"עוא"ז הילאמ הלפנ יעבד ובתכש המב , הלפנו דות"ה

דיזמ וטא גגוש ורזג םאה גגושב ךילשהב ןדש יעו'ב"יוי"דיק' , הלפנכ יוה תבורעתה עדונש םדוק ךילשה

רוזגל ןיא הזבד רתומ וכל"ע גגושב הלכאנ םאד ןשדה תמורת םשב םש בתכו , תבורעת לטבמב ומכ

. רסואו גילפ קס"מ םש "ך שבו , וירבדל היא ר איבהש ט' םירואיב תעד תווח יעו' , דיזמב ןכ תושעל אוביש

רשפאש םוקמל הלפנ םאו חכ', "ק מטישבו שר"י יע' הזב םעטה , ןיעב היהת אלד ובתכש המו ואב"ד

ירה התמש םישדק תמהבד המלש קשח יעו' דל', ס"ק םש "ח רפבו גמ', חא"כ,יע'ש"ךוי"דיק' האצומל

. קפסב נ"מ הילע ןיאש ןויכ ןיעב וניאש רבדכ איה

. היילת ןינעל ותטישכ אלא ירמגל וירבדכ ס"ל אלד ןתיא הפצמ ,יע' רזעילא יברכ ס"ל בר

בוט"יוי"דיק'יא יעו' , םיתש םיתש ר תבורעתהמ תונהל וריתהד הנווכה תוטשפב , אנימאק יתרת אנא

תבורעתה לכ לוכאל נב"א יתשל רתומ םאה ןכו הז, רחא הזב םיתש םיתש םלכאל דחא םדאל רתומ

'ע"זז'י', להו היפ"מ "ם במר יעו' ירש, יאדו הברקהבד שר"ש "חזל',יע' רפוו חכ', רגה"א רואיב בב"א,יע"ש

. םייתש םייתש םיל ולפנש הנווכהש רחא שוריפ

המלש קש ח הרוא ןרק תןי,יע' נתמא גילפד צ"ל המל גמ'ס"קדי' ללכ בקעי תחנמ ,יע' אנימאק יתרת אנא

תריתס ובשייש המ "מע"זז'י' סכו וט'ב', תומורת סוקרוק "י רהמ ,יע' ןיתינתמכ וא ברכ ייק"ל יא הכלהל

נתמ'. א בר גילפ אל תמאבד בכ' יק' יתילפהו םישדק ןאצב "זח"הגל',ןכו בדיר ,עו"ע ןינעב "ם במרה ירבד

"ם במרה ירבדבו , תובורעת ג' ךירצ המל שריפ דות"ה יעו' וכו', אובירל אובירמו אובירל םהמ דחא שריפ

סכ" ,יע' תישילשב קר ריתה זט'י' תורוסא תולכאמבו , היינש תבורעב ריתה 'ע"זז'י' להבש הזב הריתס שי

םש. מפ"ג ,עוי' לוכאל אבל הזמ, הלנתו אב ןיב קלחמ "ךוי"דיק'בנ' שבו "א, כאמב "מ חלו "ז בדכו עב"ז, מ

ע"ב

. שדוקה תרהיו המלש קשח יעו' , אקווד ואל האמד "ק מטיש יעו' , תויבח האמב הברעתנש

"ד בארה דבלמ יכה, סד"ל דע. עב"ז םינושארב בר,יע' ירבדכ ליעל ונקספש ומכ ר"ל ירבדכ הכלהה םאה

ןיב קלחמד "ם במרה תטישבו וט'ב', תומורת םירפא הנחמ יעו' "ן, במר ייע"ש רכ"ל, הכלה ןיאד סד"ל

"ם במרל סד"ל םיקלחמ שיו , תומורתב םש "ז בדר וט'ב',יע' םש המורת תבורעתל ז'י', םש ע"ז תבורעת

,יע' תעבט יבגל ןכ קליח אלו , ארכנימ אלד תחא הנאת ןיב תומורתב קליחש המו , ןנברד "ז המזב המורתד

םש. עב"ז סכ"מ ',עו"ע הכש "אח"א בשרה וש"ת

הב לקל שיד הנווכה אלא , ןיריתמ המל שיש רוסיאכ בישחד הנווכה ןיאו , ןיריתמ הל שיד המורת לבא

"מ. העש יעו"ש , ןיריתמ ול ןיאש רבדכ המורתל בישח טנ. םירדנב "אב"מגנ.,ןכו בטיר ,יע' םינהכל רתומד

מגה' ירבד םישק וירבדלו , הטיחש רחאל קר תישענ הסורד תקידבד סות' תטישד יעו'ש"ךוי"דזנ'ול' ה"ד, הפירט יאה אלא

אלמבו , תיתליח הוליכאב הדימענ אל המל ושקהש הרוא ןרקו תוריאמ םינפ ןתנ,עו"ע קחו םישדק ןאצ , חבזה תכרב ןאכ,יע'

,עו"ע רכינ וניאש , הסורד דלו לע נכ"ל השקה טע'ב' יתילפבו , הפירטכ ונידש העוקפ ןב דלוב אמינ אל יאמא השקה םיעורה

. םיעורה אלמבו םיחבז םדבו "א קער

. תבורעתב דחא קפסו ףוגב דחא קפסב םג אוה שה"ךד שלי' ס"ס םושמ וריתה אל המל המלש תלוע ,ע' הלופנב ברע אדי ןוגכ

. הרזעב ןילוח הפ ןיא המל גל'ג' דוד שדקמ יעו' וגו', ךיתחפל אנ והבירקה םושמ רוסיאהש שריפ הלופנ שר"יד"ה


