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בפ. ףד
ןיכפוש זאו העיקשב םדכ לספיש דע םיניתממד וירבדב ראובמ ןויכ, שר"יד"ה .1

? םוקמ םושב ןכ אצמנ אלו שדוחמ ןיד והזד השקו , המאל ותוא

ע"ב

הרזעל וכע"ם ופיקה םאש ןינמ גס. ליעלד אהמ היל קופי ת השקו , רשב אלו המד .1

םיאור אליממו , הולכאי םישדקה שדוקב ת"ל לכיהב לוכאל םינהכה םילוכיש וכו'

? לספנ וניא םגד

תובושתה
ןיכפשנד ראובמ "קג'גי' מהוספ "ם במרב תמאבש איבה ו תמא תפשה השקה ןכ .1

ןויכ הרוצ רוביע ןידמ אוהד שר"י תרבסד בתכ זי'ב' דוד שדקמבו מא, תסב המאל

דועו מע'39), "ק מהוספ יולה יר"ז ןרמ יעו'יח' סב"קו' דוע (יע"ש ופוגב ולוספ ןיאש

לספנ היה אל םא , םיננגל רכמנ היה המאל ךפשנה םדש ןויכד סב"קי' םש בתכ

. םישדק דספה םושמ אוהד בתכ ח"אבי' ךורב רוקמבו , האנהב רוסא היה םדוק

ע"ב
וניאש הקירז םדוק סנכנל ךירטציא אכהד ארקד ץר ,וית הרוא ןרקה השקה ןכ .1

אכהו , סנואב ירייא םתהד ית' ןתיא הפצמבו הז, לע השקהש המ יע"ש לספנ

תא סינכמל ארק ךירציא אכהד ית' המלש תלועבו , דיזמב סינכה ל ארק ךירציא

. םתהדכ רשב קר אלו , ריטקהל םירומיאה

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ליעלמ ושקהש תמא תפשו המלש תלוע יעו' היל, אקיספ אל ןילוספ ןמד סנכנ יכד ןויכ

,עו"ע ןתיש ר"א רמא "כ פעאו םדה לספנ םגד וכו' הלעמלב וברעתנש הטמלש םימד

. הרוא ןרק יעו' , שפושמ ךרד סינכי אל המל השקהש דכ: אמוי ירא תרובג

. שדוקה תרהט ,עו"ע ןתיא הפצמו הרוא ןרק םישדק ןאצ ,יע' ידכמ דות"ה

רוסיא והז םאה הז ןידב רקחש גכ'א' דוד שדקמ ,יע' הריבה תיבא ןהילוספ ףורשל

ןפרשל הווצמש ןיד ןתיל אבש ,וא תורישכה תואטח תופרשנש םוקמב ןפרשל אלש

. הרזעב

ארק ירייאש עמשמד אי'ג' "ק העמ "ם במר יע' , ותליכא לע השע לבאת דומעלו

"ם במרה ירבדמ הריתס השקנ המ הנשמ םחל יעו"ש "ג, הירכ תימינפ תאטחב

. וצריתש המ לזאה ןבאו הנשמה תבכרמ ,ע"ע םימכחכ קספש "קב'גי' מהוספ

. םישדק ןאצ עו"ע תוהגהבו "ק מטיש ןיא,יע' דות"ה

וא תואזהה לכ הזיש ךירצ יא קפתסנש 'ה' טלק ךוניח תחנמ ,ויע' רפכיש דע רמוא ר"ש

ןהכ הסינכה יבגל שמ"כ ח' תוא ,עו"ע תרופכה לע וא חבזמה לע האזה קיפסמש

. לוספ

היהי גגוש הזיאב קפתסנש ותל"כוצח'ד' "ד בארה שוריפ ,יע' רשכ גגוש סינכה םא

הז. ןידב םיטרפ המכ וזח"אחי'א' הז,עו"ע יפל בשייש המ תמא תפש יעו' , רשכ

ע"ב

. םתי ישוק ץריתש המ םישדק ןאצבו , םתי שוקי לע המתש המ הרוא ןרק ,יע' אלו דות"ה

המ "ד מרגה ירועיש יעו' , ןתיא הפצמ , הרוא ןרק ,יע' םתיישוק לע ץורית , המד דות"ה

"ז. ירגה םשב איבמ

יר"ז ןרמ ,יע'יח' דומילה ךיא שר"י ,ויע' ולכאת אל הפרט הדשב רשבו רמוא אוה ירה

. וירבדב ריאהש המ דמ' "ק מהוספ יולה

אפוג לכיהב הטחששכ ארק יקונד השקה המלש תלועבו וכו', לכיהב לספיאד ןויכ

קס"ב. וזח"אחי' ,עו"ע ןינעב לפלפש המ וירבדב ,יע' םדה לספנ ןיאש

יתש' המ פש"א ,יע' וטעמל ארק או"צ האיב ךרד יוה אל גגה ךרדד ושקה אל, דות"ה

. םירחא םינפואב שריפש המ זכ: תוחנמב שר"י עו"ע

יע' קוליחה רואיב , םדאה ףוג תאיבל םדה תאב ןיב קלחל ובתכש המב ' סותה ףוסב

למ"מג'טי'. "א,עו"ע וזחה תטגשהב יעו"ש אכ', ג' שדקמ תאיב יולה םייח וניבר ישודיח

הרוא ןרק הזב,יע' ארבסה רואב , לכיהב לספימ אל םינפלו ינפל הילע בישחד ידימ לכ

"אחי'ב'. וזחו הרוא ןרק ןתנ קח הז,יע' ןידל טימשה "ם במרהש המו "א, פשו

"קב'די' מהוספ "ם במרב יעו' "י שרפ ,יע' םידבה לע ןמדמ הזהש הוי"כ לש ריעשו רפ

עצמאב םדה תא איצוהש ןפואב ארמגה לש קפסה תא שרפמש וירבדמ הארנש

,עו"ע הרוא ןרק יעו' םש, סוקרוק "י רהמו הנשמ ףסכ ,יע' אציש םד בישח יא תואזהה

ירבדב חמש רואו הנשמ םחל (עו"ע םש וירבד לע "ז אירה תוהגהבו גכ'ד', דוד שדקמ

.( הנשמה תבכרמ "ם,עו"ע במרה

ריעשו רפב םג ירייא הז קפס 'ג'יא טלק ךוניח תחנמ וכו'יע' , תכורפה לע ןמדמ הזה

הוי"כ. לשב קר וא םיפרשנה
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