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זט. ףד
"ק מהוספ "ם( במרה תעד םנמא , הרטקהב יאקד שר"י יעו' , הנובלב אלו ץמוקב לגיפ

, ריתמ יצח יוה "כ לאד הנובלב ןיבו ץמוקב ןיב בושחי תודובע ה-ד' לכבש ךירצש זט'ז')

? וקלחנ הרטקה יבגל קרש ארמגב האבוהש אתיירבב שרופמ אלה השקו

איבהש המ ( טצק ) םהרבא תחנמ ,יע' וצריתש המ הרוא ןרקו ןתנ קח , חבזה תכרב יע'

חב"מ. ןילגפמ ןיא הצימקב םג ןנבר תעדלש ז' תוחנמ ר"א תנשמ יעו' רגה"ח םשב

המשל אלש תבשחמ יבגל אל,לי"ע וא ריתמ יצחב ןילגפמ יא ןנברו ר"מ תקולחמב

אל? וא הזב וקלחי םג םאה

לע בשוחשכ תרתמ הדובעב ןיד אוה לוגיפד , קלחמ זט'ז') "ק מהוספ ) חמש רואב

וכל" הזב ןכל , הדובעב הבשחמ ןיד והז המשל אלש לבא , םוקמב וא ןמזב אלש הליכא

. המשל אלשב םג יגילפד דמלש הארנש זכ'א' אמק וזח"א יעו' , ריתמ יצחב ןילגפמ ע

,יע' ומצע תמחמ לספנ שבכהש ןאכ תולחה ןיד המ ליו"ע , רשכ וריבחו לוגיפ אוה

"ל ייקד ( תמא תפשו הרוא ןרק (יע' םינורחאה ונד דועו "ז, ירגה יחב' יעו' , שדוקה תרהט

? ריתמ יצח בישח אל המל או"כ הז תא הז ןיבכעמ תרצע ישבכ

איבהש גמר') ) םהרבא תחנמ יעו' ולש, ריתמה תולחב אלו בכעמש ףסונ ןיד והזד יתו'

ןיד והזש ,( ריתמ יצח יוהו ) הברקהב ןיד והז םא הז תא הז ןיבכעמד ןידה ףוגב ןודל

. םהינש וברק א"כ אלא ואצי אלש םויה תבוח תאצלב

(' אירת םובי ) עורז רואה תיישוק העודיו , השוע אוה הנושאר תעד לע השועה לכ

וכיראהש "ז) ירגה יחו' פש"א ) םינורחאב ןאכ יעו' ,? השע המ תעד לע ותוא לאשנש

םיררגנ וישעמ לכש "ןיד" אלא , ותעדל ןנידמאד דמוא ןיד וניא וכו' השועה לכש חיכוהל

תויגוסה ןיב קלחמ הזבש ב:) םיחבזבו ןאכ "ז( ירגה יחב' יעו' , הנושארה ותבשחמ ירחא

אל. יתמו השוע אוה הנושאר ע"ד םירמוא יתמ , תונושה

יולה םייח וניבר יעו'יח' ילכ, שודיק יעב אל הנובלד וירבדמ עמשמ , הצימקב שר"יד"ה

וזח"א. תונוילג יעו"ש , םירבדב ןדש המ "קחי'בי') מהוספ )

המ "א קער ,יע' ריתמ יצח וליפא בישח אל תחא האזהבד ובתכש המב ןיב, דות"ה

םיחבזב הרוא ןרק יעו' , בשייש המ מע'96) "ק מהוספ ) יולה יר"ז ןרמ יעו'יח' , המתש

בכ'זט'. וזח"א ,יע' ןמקלמ ושקהש המו ,(' דמר ) םהרבא תחנמ יעו' , ןוגכו דות"ה במ:

השקהש א'בי') שדקמה ילכ ) חמש רוא יעו' רפ, לש ומדב וליפאו רפב מל"ד אחינה

מל"ד םגד השקהש אל) (וי"ד רזעיחא יעו' , הלוספ הדובעב ינשה ןהכה ךנחתי ךאיה

"א וזחבו ט', ןמיס הק"י יעו' , אמטנ וא ירק הארב דימעהל ונלוכי רפ לש ומדב אלו רפב

ייע"ש. הוי"כ ינפל אמטנד אתמיקואב התרבחב אישוק ץרתל בתכש ךיא (בכ'טי')

ירא תרובג ,יע' םייתש וא תחא הרפכ יוה ה-ד'הו-ז' תונתמ יא ונדש המב ןוגכ, דות"ה

תונרקה תנתמל ריעשהו רפה םד ןיברעמ זנ:יא אמויב תקולחמב תאז הלתש ס. אמוי

ע"ב
המ עו"ע ," אתבוית ב" אלו " אישק ב" ארמגה הראשנ המל תמא תפש יע' , אישק

,יע"ש. םיריעש העבראו םירפ העבראב ירייאש ץרית אל המל השקהש

יבגל ןאכמ ןודל שמ"כ המלש תלוע יעו' ידמ, אקד אוה אמלעב אימ לכיהב ידמ יכ

ןויכ ןאכמ היאר ןיאד ותנקסמו , לוספה לח יתמ "קחי'ז') מהוספ "מ( למה לש וקיפס

. ערפמלמ לח לכה ויריתמ תברקה רחאל לח םא ףאש

,יע' לוגיפ ראשמ רתוי אמלעב אימ ישקמד אכה אנש יאמ יתש' המב יאהו שר"יד"ה

"ק. מטיש יעו' , וירבד לע ץרתל שמ"כ "ז ירגה םשב (' חמר ) םהרבא תחנמ יעו' דות"היכ,

רגה" םשב איבהש המ "ז ירגה יחב' םש יעו' םש, ' סותבו במ: םיחבזב איגוסה לכב ע"ע

.' סותהו "י שרה תוישוק ושקי אלש רחא ןפואב איגוסב ומה"מ תא ראבל ח

לש תואזהלש ןאכמ חיכוהש םיחבזב םש פש"א יעו' וכו', תונרקל ןיברעמ מכ"ד אה

' סותה תיישוק תא ץרתל םש בתכש המ "ז ירגה יעו'יח' , ןיברעמ וכל"ע חבזמ לש ורהט

דוע. ,יע"ש ןילטבמ ןיא ןילועש בכ.) םש ) הזמ וחיכוה אל המל ,(2) וליפא זנ:ד"ה אמויב

והז "י רלד (גל'א') דוד שדקמ יעו' , תחא העיספב יגסד ל. םיחבז יעו' , הכלוהב לוגיפ

וכל"ע. והז רל"ל םגד 'ג' דמק ךוניח תחנמ יעו' , ריתמ יצחב ןילגפמד "ל-רל"מ רלו וכל"ע,

הזב ןדש וזח"א(דכ'אי') יעו' היל, אשדקמ םישבכ תטיחש שודק רונתב םחל תרבס ימ

. םירבדה בשייש אל,יע"ש וא שדקמ רונת יא םיאנת וקלחנש הצ: ןמקל ארמגה ע"פ

םאה תמא תפשו חבזה תכרב יעו' ךכב, הרטקה ךרד ןיאו ךכב הליכא ךרד ןיא רבסק

אל. וא הליכא ךרד יבג "ןיא" הלימה תא קוחמל שי

מכ"ד לוספכ קספש "קדי'י') מהוספ "ם( במר יעו' ןאכ, יתו' השקהש המ הרוא ןרק ע"ע

בכ'י'. וזח"א ,עו"ע סוקרוק "י רהמו סכ"מ יעו' ךכב, הרטקה ךרד ןיאש

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