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 םיבתכמו תומכסה = 5
 ב"וח ג"הרה ידידי רובכ תאט יתלבק "הב

 סקאווירט םייח השמ ר"והמ "וכו
 ,.וילע יתגנעתהו "השמ תלחנ, ורפס תאי י'נ
 'א םוי ,.םיחוכנו םיבוט םירבד וב יתאצמ יב

 , ט"רת א'נמ בוט

 ,זדאל ק"דבא ליזיימ םייח 'ילא

 ב"וח. לודגהי ברה. דובכ הפ ךרדי רבע הב

 ודיבו סקאווירט י"ג םייח השמ ר"ווהמ

 הברה ובו ,"השמ תלחנ, ספדנה ווובחה
 רשא , הלענו רקי שיאהו ,םיושי םיובד
 ,םה םיושי יכ ויובד רתי לע דיעי קלחה הז
 יוארהמ כ"ע ,ותקזחא אריקי ארבג יקוא יב םגז
 'יחו. , םירשיה וירבד סיפדהל לכויש וב ךומפל-
 רוא ,הכרבו הבוט בורב רשואמו ךרובמ וכובמ

 . ק"פל ס"רח תנש רייא ש"י ק"שעו םויל

 י אטילר קסירב \ קיצייוואלאס יולה םייח םאנ

 ר"קיו) הרוח עבשי אל חרות בהא , ה"ישהזעב
 רובכ וחינ יה (ב"פ  ר"בדו ב"כפ

 ברו םיגוכנ םיווכיח רבוח ב"וחה ג"הרה ידידי

 ,ו"יה סקאווירט םייח השמ ר"רוהמ םילעפ
 םייבד םהבש םירוביח המכ ל"והל הכז רבכש
 ףיסוהל היושנ ודי דועו בלה לע םילבקתמהי
 םתמכחש םיניקזמש םימכח ידימלת לככ ץמוא-
 יבאמ ול םולש הז היהו ,'וב 'וכ םהב תפסותמ
 וידי ישעמו וילע 'ה םעונ יהיו ,םולש רש רע

 , םילשי וצפח לכו .ויתולאשמ לכ 'ה אלמיו ןנוכי"
 חיו תושעל רדסל ג םויב ח"העבה תכובכ
 ירעש , תנש , אתש יאהד ןויס ב"כ ,'הל חוחינ:

 . דארגטעוואסילעי הפ ,ק'פל "דומל <

 ,לילגהו ק"פוהה ןילרב םייח םאנ

 םלשו םכח יקבו ףירח לודגה ברה ה'ה ה'בי
 השמ ר"רוהמ ת"שכ םירשי םירוביח רבחמ

 הארה ,שטירזעמ דילי ,סקאווירט י"ג םייחי
 םיתעה לע "השמ תלחנ, ורובח- תעכ ינפל
 םיקותמו םידמחנ "בדו. ,תלהק | רפסבש-

 ךרדב ךלה אל ,.תתעמוש ןזא לע םילבקתמו
 יננה , םילכקתמו םימיענ וירבד יבור קר הקוחד;
 ,רשיי אבט אלעפל ול םירמואה ןמ יכנא םג
 פ"רהיבמ אצי רשאכ ה"יאו הצוח ויתוניעמ וצופי
 ק"פ ה"העבה ,,וריחמ וילע הישי רשאכ ונחקא-

 . סם"רת ינש רדא ב"י וצ 'ג םוי ,ןידנעב

 . לילגהו ל"גה ק"רבא טראבהארג שורעב רבשיי

 ו"צי וננמז ימכחו ילודג ינואגמ
 פירחר ג"הרה דובכ לש ויופס יתלבק יכנא םג

 םקאווירט םייח השמ ר"'רוהמ וכו ןונשו
 "ארלו .םהילע יתגנעההו הבר הבהאב י'נ
 הפ ה"נותה תוכוסה גה ברע 'א םוי ח"העב

 . קאטסילאיב
 .(ל"1 רעווילהאמ ל"ירהומ .ברהב לאומש

 ןאוערב .ס"רת ןויס א"כ חלש '5 'ב םוי ה'ב
 . (ןעיצילאג)

 ,הדועתלו הרותל לודגה ברה דובכל םייטכוש
 ,הרמח ילכ רצוא ,םלשה םכחה

 % ל"ינ סקאווירמ םייח השמ ר"והומ ב"וחה
 םיצבושמה םירקיה וירוביח ידיל ועיגה ןכ
 ,םש ישנא םיגברו םינואג המכמ תודועתב
 יכנא םג תויהל השמ שרד שורד רשאו
 לע שדחמ תולעהל ותעדב רשא לע םימיכסמהמ
 ןיאו ,ויתיאר אל םנמא םא ,םסופדה הבכזמ
 ,דיעיו אבי שדזחה תא האר אלש ימל םירמוא
 רבכש המב ויתוכולהת ןונגס יאור ירחא םלוא
 לכ ח"ה יכ הנופא לב םלועב ןיטינומ ול אצי
 רשא םיובדה טעמבו ,"וכו םיניקזמש ןמז

 ,הנובהו תעדב ורמאנ יכ יתיזח יניע יתמש
 הנוטא ויריו , הגונ םיקיפמ ןשוש הפ חרפ הפ
 ,ללוהי םירעשבו ארבג יחמתא הנפו רבע לכב
 ץפחו ואיש הלעיש והכרכא קומע בלו ברקמו

 אצמיו ,רידאיו הרות לידגי ,הילצי ודיב 'ה
 יגוה לכל דידי שפנכ םדאו םיהלא יניעב ןח
 ןוק תמרהב תוארל הפצמו ת"שורו תמאה תד

 . לארשיו הרותה

 ,ל"נה ק"דבא ןהכה יכדרמ םולש 'קה

 .ק"פל ס"יה ךהולעהב 'ב ה"ב

 םימכוחמ םירובח רבחמ ב"וח ג"הרה דובכ

 סקאווירמ םייח השמ ר"והומ ת"שכ
 ובישהל ץא יננה ,טפשמכ םולש םולש ,י"נ
 לע המכסה 'ול תולשל ושקובמ ר'ע .,תינש
 ק"שעב ויתבשה רבכ רשא ,יל חלשש ויופס
 ריחט יתוטילה םגו ,אלמ בתכמב יתוקחב
 יפכ ,"םיתעל הניבו "השמ תלחנ, םירפסה
 בשאל יהחלש אל המכסה ךא ,וכרעו יבצמ

 רפס ונל חלשי םאו | םירמועו םימכסומ רבכ

 ה"ותכב םייקאו ,  ש"היא ונוצרכ השעא זא י"תכ

 אנ ואובי ,"וכ הדגא לצא ךל המ, ול רמאל

 <הרעה) ,ןל יוארכ והונרבכו הכלהב ויובד
 +"ןמו לכל, טדא .לכמ םכחה רמא רככ

 אב אל נ"הפלש יל רצ ,(ובחסה ,'ה תוצרב

 שלש םע םירפסה מ"מ םש 'יהש יבתכמ ודיל

 ויתוניעמ ץיפיו ויכרד לכב והחילצי 'הו ,תורעה
 םימואת ץיוואניבאר דוד 'ילא ח"וכה , ט"כב וכובמה ודבכמו וריקומ ץפהכו וצפחכ , הצוח ןיר

 ,א"בבות ק"היע םלשוריב התעו ,רימ ק"קב תעכו ועיווינאפמ ה"הללצז ןימינב ר"רוהס ןואגה ר"ומאאב.
 םשב
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 טבש 'ה ,אב ק"שעו םוי ש"תי תרועְבו 'ה םשב
 . קופל .ר"תס

 ערוזל םייח תונשו תוכרב בוו םולש העפש
 יביבחו ידירי דובכ ה"ה ,םימ לכ לע

 םלשה םכחה יקנו ךז ותנשמ יקבו ףירה ג"הרה
 השמ ר"ווהמ ת"שכ הלהתלו הבשל םסרופמ
 הבחבו הבהאב ת"כשדחאי":סקאווירט םייח
 יכ רמואו רשבמ לוקב ובהכמ יתלבק . תעדונ
 לע "השמ תלחנ, ורפס הרוא איצוהל ותעדב
 ורפס ,ןושארב והשעמכ ,תלהקב רשא םיתעה

 םימכח ואר רבכ רשא ,"םיהעל הניב, רקיה

 םיתע עבק ןכ ,והוממור םע להקבו והוללהיו
 לעב ק"הגה יובד ומענ המ ,הרעה) . הרותל
 (א*ע א"לד) תבש ס"שב ל"צו ם"ירה ישודיח
 םירמוא ןידל םדא ןיסינכמש העשב אבר רמא
 םיתע ח"כה ונייה ,הרותל םיתע תעבק 'וכו ול

 ךוד פ"ע תויהל ךיוצ לכה יכ ,תלהקבש
 תוכבל ןפוא שי ,ש"של ךישעמ לכו הרותה
 תושחל ןכו הרותה פ"ע קוחשלו הרותה פ'ע
 יתעמש ןכ . םלוכ ןכו , אונשלו בוהאל , ובדלו
 םג הנה המכסה ינממ שקביו , (ע"יז ומשב

 ורזעב 'ה "יהי ,ונצמאה יעורזו ומע ןוכת ידי

 ןעי ,ותלועפל רכש שיו וליחני םימכח דובכו
 םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמ אוה יב

 , םיחוכנו םירשי-. םלוכ , םיחרפו םיציצ הושעל
 ליחנהל , ותלחנו וקלח תנהמב השמ המשי
 זוע ודידי ינגהו ח"העאב ז"עו ,שי ויבחוא

 ומע ךותב ת"ישה תעושיל הפוצ ,י"הכ ח"נולב
 ,הלחנה לאו החונטה לא הרהמב אבל ותלחנו

 קסנולפ ק'ונא ןהאולכימ לאקזחי יבצ
 . לילגהו

 ,ק"פל ס'וח ןפיג 'ד 'ג םוי גרובצריוו . ה"ב

 גלפומה ג"הרה ידידיל הלס בוט לכו םולש
 םימכוחמ םירוביח רבוח הדגאבו הכלהב

 תא ,י"נ סקאווירט םייח השמ ר"רוהמ דובב

 הנז רשא "השמ תלחנ, רפס שדחה ורובח

 רבכ יתינהנו החמשב יתלבק רואל איצוהל
 דוע הכזיו ,'וכ םימיענה וירמא שבד ףועמ

 םישודית אבהל םג שדהלו הרות ץיבוהל
 'הו ,םישנאו 'ה םיחמשמח םייתמאו םיבוט
 והכרביו ןודו ישעמ לכב והחילצי וימחוב

 ונחישמ תאיבל ונכזיו הרותב תשלושמה הכרבב

 ודידי תריתעכ ,ב"ב ונשדק ריע ןויצל תולעלו
 ,י"הכ ת"שודה

 ל"גה ק'קפח רעגרעבמאב יולה ןתנ ןטקה
 , א"י לילגהו

 " ,אילאפאלא ס'רת רבדמב 'א ה"ב
 .ת"עוס םפרופמה ג'הרה נ"רי דובכל ס"טכוש

 . י"נ סקאווירמ םייח שמ  ר"רוהמ
 ,לומתא םויב גנוע תבשל יתארק . בוטה ש"דחא
 .תלחנ, רפסה םשארבו וירפס רתי ינועיגהש

 .ןברה רגחו ,הלחנ םע המכח הבוט ."השמ

 'לכמ םכחה יובד ראבל ןגמ ה ףלא לע
 .םהל תתל ומעל ריגה וישעמ ח"כ רשא םדא
 .םח םייח , תרמאק ריפש השמ  תלחנ
 .תנומא היהו ארקמה וילע יתארקו , םהיאצומל
 :אתיירואל וליח רשיי 'יטמנ ןוירפא ,'וכו ךתע
 עריו םלוע רואל וירובח רתי ץיפהל הכזיו
 הבל המשיו וחמשיו םירשי וארי ,וירפ ןונכלכ
 .ש"ור ודככמו וריקומ ודידי ,םהב ינא םגנ

 .ותבהא ףוצר ותרות

 :רומ, ת"וש מ"העב , ק"פוחה קסופ והילא 'קה
 ,"תירבה חרוכ, 'סו "תולהאו

 . .עהורפלראק ק"פל ס"רת ןפינ 'ו 'ה םוי ה"ב

 םלשו ב"וח ג'הרה ידידי דובכל ם"טכוש
 י"ג סקאווירטמ םייח השמ ר"רוהמ

 'ןופפ דעכ הדות תכרב ותלעמל רמוא יננה
 םירבר המכ וב יתארק ."השמ הלחנ, רקיה
 יסרטנוקב ,'וכ בל םיחמשמ םידמחנו םירקי
 תובוט תורעה המכו המכ יתיאר "ןויצמ הרות,

 .תוצמה גח תא תוצידב גוחי .'וכ י"נ ותלעממ

 ,םרה וכרעכ ודבכמה ודירי תריתעכ

 להקר בו רעפפיש יניס
 ,טלגה

 :ףיעב | םיארי

 :פ"ות רייא 'ג 'ב םוי םייהננעו .י'הועב

 . ק"פל

 הלס החלצהו הכובהו הבוטהו םולשהו םייחה
 רבחמ הלענהו רקיה ג"הרה ידידיל

 םייח השמ ר"רוהמ רךובכ םידמחנ םירפס

 םהב ינרבכש םירקיה וירפס ,ו"רנ סקאווירמ

 םעפב םעפכש תוארל יתחטשו יריל ואב ןוכנל
 םיציצ תושעלו הרותה יתלד לע אוה דקוש
 :וירפס ולבוקי קפס ילבו ,ל"זח יובדל םיחרפו

 .. היבבוחו הרותה יעדוי לכ ינפל תופי םינפב

 יולה המלש ןטקה ורבכמו ודירי
 .ל"נה ק"קפח רעגרעבמאב

 יננהו
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 הרותב לודגה ברה ידידי דובכל ט"נו םולש-
 םידמתנ םירפפ וב חמ האוריבו

 ,"נ סקאווירמ םייח השמ  ר"והמ ת"שב+

 שרוד האנ ותרות דובכ יכ יתיאר וירוביח ךותמ
 םייקמ טרפבו םייקמ האָנ אוהש יתיאר ויכרדמז
 ןכ לע ובל תובשחמבו ויתודמב תובאד ילימ
 יפמ ואצי רשא רפומו הרות יובד לכ יכ יתעדי
 ונממ שרופה לכו םיארוקה בלל וסנכי וירוביח-
 ת"ישה והכוי הכ ..םייחמו השממ שרופ ולאב+
 הבחא םתואלמלו םשה תדובעל תובבלה ברקלי

 ,ובבל םע רשאכ השורקה ונתרותל

 יולה .יכדרמ  וריקומו ודבכמ | ודידי  יננהו
 ..א"עי ק"ק הפד ד"בא ץיוורוה

 ..א"עי ןילרב ק"פל ס'רת ןסינ 'ג 'ב םוי ה"ב:

 ר"רהומ הייעו יניס ג"הרה ידידיל םולש םולש"

 כ"י .י"ג  םקאווירמ םייח השמ
 תלחנ, רקיה.ורפסב יגדבכ רשא לע וליחו

 ול ןתיל ינממ שקב רשא םנמא ,"השמ
 יכ ,לואשל השקה וזב וופס לע המכסה
 דעב תובועב כ"ג םיבירעמ םיטיכסמה יתערל

 ץוח ,תוברעה ןמ קחרתה ל"זח ורמאו רפסה.
 תדובעל עצרנ דבע ינא יכ עדוי ת"כמ הומ:

 ,םיקסופו ס"ש םידימלת םע מלל ,שרוקהו
 יל ןיא 1" , דועו דועו םישרפמ םע שמוח
 ךואו ןכרצ לכ םישדח םירפסב ןייעל ללכ יאנפ
 רבכ רשאב םלוא , ונברעא יכנא רפס לע רמוא

 ודיעה רככו ,וירפס וחמתיאו ארבג יחמתיא:
 וטטש םגו ,ינממ םיבוטו םילודג וופס לע
 המכ וכותב י'יתיארו הוב יניע תצק
 רבכ יבלב יתרמא ,תומ כח יובד המכו

 ורטאב ה"ע ךלטה המלש הזכ רפסל םינסה.
 ול חלשא כ"עו ,"הנורת ץוחב תומכח, ק"הורב

 ובריו הצוח ויתוניעמ וצופיש הכזיש יתכוב
 ; וריקומו ש"ודידי שפג תואכ ורפס ינוקו ידמול-

 תרע, ק"קל בי ,ןנאמפפאה יבצ דוד 'קהי
 ,.םינברה מ"יבלו "לארשי

 ,.ק"פל 'ץק תל, , י"במל א'ו יד: םוו היה

 .(ווילהאמ 'פ) ץינילעב

 לודגה ג"הרה שממ ישפנכ ירויקי ומ דובכ:
 השמ 'ו ר"והומ ת"שכ 'זב 'וכ ה"עוס

 רמתנה ורפס ינעיגה , א"טילש סקאווירט םייח

 יכ ו"ה רמל ה"ת לדוג ."השמ תלחנ, ופמ

 הרהמב םיפרהל והבזי 'ה ,וב גנעתמ ינא דאמ
 ורפס

 פיכ ו"צי וננמז ימכדו ילודג ינואנמ םיבתכמו תומכסה

 ב"וחה לודגה ברה ידידי רובכ הנה .ה"ב
 איבמ י"ג סקאווירט םייח השמ ר"רהומ

 ךלוה וב ."השמ תלחנ, ורפס פ"דהיבל תעכ
 תלהק ופפבש םיתע ה"בה ראבמו
 רבנו ,םיריבסמ םינפב םירואיב ףלאב
 הע בש ב רבהמה ברה לש | ןימינומ אצי
 ,בוטב ולבכקתנ רואל איצוהש ויופפ
 םירשי , ל"זר ירמאמ י"פע םיונב ויובד לכש
 רע ב קל ומע ןוכת ידי םג כ'ע ,םיהוכנו
 הבותו לארשינ וציפהלו םופרב
 אבה חידמולו ת"הכל רבדמה יובד ,תעדה
 .אשראוו הפ ק"פל ס"רת תודלות 'ג םוי ח"הע

 יק"ק הפ ר'באר שיפפעלק ליוונאז לאומש

 ג'הה ידידי דובכל םולש םירה ואשי
 םייח השמ ר"רוהט 'וכו 'וכו םסרופמה

 ה"הכמ ינלאש רשאל יתשרדנ .י"ג סקאווירט

 רבכ הנה ,םירקיה וירוביה לע המכסה תתל
 ןנתנ רבכו וירוביח ןהמתאו ארבג  יחמתיא
 תקזח לע וכטס אלו וילע םדוהמ וננמז ינואג
 אלא , םיכסמה רשד אמופב לגרומכ רבלב רבה
 וגנעתהו וחמשו םירעשב והוללהיו וירבר ואר
 םולה אובא יכ יכנא ימו ,ויתורעה תוטיענ לע
 לבא ,םילודגו םיכלמ םוקמ אלא םולה ןיאו
 ךיברסמ ןיאו ודובכ והז לודג םדא לש ונוצר
 דבוכמ והויא ל"זר ורטא רבכו ,הרותב לורגל
 רמולכ דבוכמ והזא ,תויבה תא  דבנמה

 רקייהא ירוקייתאד ןויכ לבא והרבכ לכוא לוביה
 ב"או ,והדבכל הפי יחבש ותערב בשוחו ,יב

 אצמג תוירבה תא רבכמ אוה ומצעב ה"הכעמ

 יממ לודג דבוכמ ךל ןיאו ידבוכמ כ"ג אוהש
 םימכח דובכ םכחה רמא כ"עו ,ם'וחא דבכמש
 +הרות אלא רדובכ ןיאו ל"זה וראבו ,ולחני

 לכ רואל איצוהל הכויו הצוח ויתוניעמ וצופי
 ,הרידאהלו הרות לידגהל םירקיח וירוביח

 ריעצה הידמולו הרותה רדובכל רברמה םאנ

 ף'כ .רענרעל ל": ם'רהמ א"אלב ריאמ
 י הגידמהו אנוטלא ק"קפח ק"פל ב"פרת ולסב

 ה"ב

 ב"וה לודגה ברה ידידי יהמתא ובכ

 זירוביהב י"ג סקאווירט םייח השמ ר"רהומ
 יבתכמו הראפת ירזב םירטועמה ,רעשב םיעדונה

 הגהו ,והיימש יעיקפד םינואגו ןנברמ הלהת

 תלגמ לע "השמ תלחנ, ויפפ ינפל האוה
 םידומלהב ל"זר ירבדמ תולהק ליהקמ , "הלהק,

 ויהודחו םדא לכמ םכהה ירבד ןיבהל םישרדמו

 ה"ב

 אלמ שדח ךרד פ"'ע  םיתעה יקוספב

 בוטב והמדקהב רבחמה ברה ראב רשאב ןשי

 סעט :

. 
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 ,ותוארל חתלכ יניע רשא ,"השמ תלהק, ורפפ
 תא םיפדחל ילא ותחמבה רמ אלמי תטבו

 תבהא תיוב תואל הרוהטה ותבושתו יתרעה
 לכ יכ רטל עירוא .'וכ חצנ דע וניניב םלוש
 גנעתמ ינא דיט תו ילצא םיכורכ םה וירפס

 יובד לכ זפמ םירקי ראמו דאמ תמאב יכ ,םב

 ."וכ הצנ ו"ה ושרק

 שעריירפ המלש שממ ושפנב ובחוא ירבר
 .הפ בר

 תכאלמ ותכאלמב ריחמ שיא יתח ה"עב
 ,ותעב הפי השע לכח תא ,םימש

 סקאווירט םייח השמ ר"והמ ב"וחה ג"הרה אוה
 םירומאה םינמזו םיתעל םינוכ השע רשא ,י''נ
 םירסוימ וירבד יכ יתיארו , םינובנה ןובנ יפמ-
 תודוסיו םישדוקמה ל"זח ירבד ,ןפ ינדא לַע
 םג הול ,ראמ יניעב ובטוה הברהו ,תודגאה.
 ארדא יפופדאל ףיפוהל ךלוה םיבפמ | יבגא-
 לע רשא ,וינפתב ףסא רשא וישורופ רתי
 םעט בוטב םיכלוה םיבבוס םינושארה תובקע

 'ר םויל רוא םויה ח"הע אבה יננהו , תערו

 . האוואקול הפ ק"פל "םילשורי הנוב, רדא .ב"י

 , ל"גה ק"פוח גרעבצנימ 'יעשי לאימחרי

 .סראפנניסלעה , ס"רת ןויפ ח"יע ה"'ב

 ר"רהוט םסרופמהו דבכנה לודגה ג"הוה דובב

 ינעיגה , א"טילש סקאווירט םייח השמ
 ג'י הארה לודג רברי ,"השמ תלחנ|, ורפמ
 יניבממ ןוצר קיפי חטבו ,דמהנה הו וופסב
 םירשעו הנומשה לע םיאלפנה וירואיבב עדמ
 ,ץפח לכל תעו ןמז לכל ןכא .'וכ םיתע
 ירבד ויהיו הצוח ויתוניעמ ץיפהל 'ה | ןתי
 וכובמ ורידי שפנו ושפנכ םיעמשנ וירפס
 , ת"שוד לודגה וכרעכ ודבכמו וריקומ החלצהצ

 יי . / *
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- 

 י 0
-/ 

 " הו ךררב זחא רבכ יכ ,תעדו םעט
 יתאצמ וירואיבב יניע :יתמש ירמו , םישרדמב
 םג תאול רשא ,םיחוכנו םירשי .םירבד םהב
 םציפהל םלוע רואל םאיצוהל ומע ןוכת ירי

 .וגנעתיו םינובנ וארי ,לארשיב

 םייח הידמולו הרותה דובכל רבדמה יונד
 ל"כ "ב םוי ,ל"נה ק"פוח ןייפ ל"ז ש"ותמב

 : ןיזאר  ,"ץק :תע, ,ח"מ

 אראמ , ק"פל ב"סות םיטפשמ 'א ק"ב

 , (ןראגנוא)

 יקבו ףירחה ג"הרה ירידי דובכל ם"בוש
 םירוביח רבוח םלשו םכחה םפרופמה

 סקאווירט םייח השמ ר"רהוט ת"שכ םימכוחמ

 שקבא חיש לכ םרטו :ינעיגה ובתכמ ,י'נ
 ול יוארכ והנכא יתעדי אל רשא לע הליחט
 םימכוחמה וירובח יתיאר רשא דע ותרותלו
 המכחו הרותב ותלודג חכומו הארנ םכותמ רשא
 "לע יל לוחמל ותונתונע םש ותלודג םוקמבו

 רשאו ,יתאטהח רשא יתעדי אל יכ ינוופח

 לואשל השקה וירפסל המכסה ןהיל ינממ שקב
 , תוצוח ילוק עימשהל יכוד ןיא יכ ,ינממ
 יכירחא ,ידידל םיכוצנ םניאש םוקמב טרפבו
 ףיתי םהילע 'ה םימסרופמה רודה ילודגו ינואג
 תולעמ לבב והוחבשו :וילע םדוהמ ונתנ רככ
 רשאו ,'וכ תומכסה דוע שקבל ול המ , ןנברד
 רירפס לע ינויע ןיע םישל ינממ הוע שקב
 יכ ,ינפל רשא יאנפה יפל השעא תאו ה"יא
 , הבישיה לועו הלהקה לועמ ינא תוררטה סומע
 יריעצ לע .חיגשהל יניעב איה רקיע -תאז רשא
 ית יארי ,םישיית ושעי םיידגמ ןעמל ןאצה

 .'וכ ליח ישנאו

 4םרה וכועכ והבכמו וריקומ ת"שודידי :יננהו

 .., לילגהו ל"גה ק"קפוח ךארב לאומש 'קה

 ..דגאלניפב ל"נה ק"פוה ץנאקוב יולה ןתנ לאומש

 .יקדאבזינ ס"ות זומת 'ד 'א ה'ּב

 לע .הנעמל .א'טילש סקאווירט םייח השמ ר'ווהמ .ב"וח ג"הרה ווע ג'דיל גוהנכ םולש
 רבכו ,הרקיה ותדובעב ועבט אצי רבב ןה יניעב אלפל יכ ועידוא יתמכסהל ותשירד

 ןל המו םהיניעב ןח 'םיספדנה ויופס ואצמ וכ ,והבשב תובוהל לארשי ימָכחו ילודג ינואג ואצי

 קזחלו הישות הגוה ןוצר תואלמל ספא ,ינומכ םילכה לא אבחנ שיא תמכסה  וחא רותל דיע

 ולמעמ ושפנ  תויחהל ותוקה
 תלחנ, ורפסב םג אצמנ

 הארה

 הרותב

 ראשאו

 םויברעו םיביכח םירבד יכ .,םירצק םירבדב .אובא .האריבו

 ת"כעמו ,םדא לכמ םכחה זמוש םיליבקמה םיתעה לע ,"השמ
 +'וכ הרותל םיחרפו םיצוצ השועה ןמואכ הזב בשחיו ,פ"עבשות ימכח תחישב םמוק

 ,הבהאב ת"שוד םרה וכרעכ ורבכמה ודירי

 .,. ל"נה .ק'פוח יתמק עטנ ןהנ בולעה
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 וימא לטכ לז, ,הריפפסל ל"ט םויב ה"'ב
 ,הרובגה יפמ ,"הרותב םיליח רבנו
 .ק"פל "בוטב ךרבחיו

 המלשכ הטוע ,ה"עוס ג"הרה ירירי דובכ
 , םירקיה וירוביחב ץראל ריאמה , הרוא

 םייח השמ ר'"ווהמ ,הרובג םע עוו ול
 , הריטעמה ןידאר ריעב ותבש ןוכמ , םקאווירמ
 םירפס השלש .,הרואכ הכשחכ ריאי ורג
 יד ,םיחתופמ הפשיו םהש ינבאב ,םיהתפנ
 "שדחה םיתעל הניב, רפס ה"ה רמ ןל ררש
 תיב,  רפסו "ח"שמ | ירובב תישאר, רפפו

 ןיאש ןמוב ןוצרבו הבהאב יתלבק ,"חישמ
 סורפב םהה םימיה יכ ,וסמלוקכ אצוי רלבלה
 םצועמו ,םירבעה לכמ דרשמ תב םירכזנ תספה
 .התע רע רחאו יבלמ רבדה אצי יתודוט
 נהשעמכ רשא הרקיה ותרושת לע יתדותב יננהו
 םהב ינדבכש ,םינושארה  השלשב
 שדוקב וכרדו והשעמ ןכ ,ףרוחה תלחתב
 !ןל שא םי'נשה השלשה הלאב
 יתיוצו , הדועתלו הרותל יז םיאלמ ,הד עי
 ,ויתונשו וימי 'ה ךיראי ,יתכרב תא
 , הרובעו הרותב ותנקמ הברי םינשה בור יפלו
 הישותו הצע םיברמ םיניקזמש ןמז לכ ירימג
 ותואי םיברו ,אימשד ילימבו הרות ישודיחב
 , ותברעמ בבוב היבגיו ,היפיב ןיבס לכבהש ,ורואל

 אה הלודגו הרות רובכהו השוטמה

 ןוצרל ויהי ,הנומא וירי ישעמו אילת אהב

 שפנכו המרה ושפנכ ,היהו רמאש ךורב ינפל
 , ריעצה ורידו

 + ו"יה ם"חח הנוכמה ינידמ ואיקוח םייח

 . גיצפייל ק"פל ח"נרת הכונחד 'ד 'ה םוי ה"ב

 "וכ הרות ירדחב ב"וחה לודגה ברה דוככ לא
 וירפס ,ו"ינ םקאווירט םייח השמ ר"הומב

 םוש ילב ש"א יריל ואב םידמחנהו םירקיה

 םויל רואמ רקיה ובתכמ יריל אב תעכו בתכמ
 הכרבו הרות ר"תכל הזב ןתונ יננהו ,רבעה יב
 . הרמחנהו הרקיה .ותרושת לע יבל תוריקמ הבר
 רואל איצוהל והצמאלו והקזחל ןמחרה לאוי
 םיבותכב ותא רשא וירוביח רתי םנ  םלוע
 םולש הו היהו ,ומע לארשי תיב דובכל

 .םולש ול רשא לכלו ילנ ר"תכל הכרבו

 שיא יולה ןועמש ותבהאב רבכתמה ינממ
 , ץיוורוה |

 הרותה תא םייקלו תוחונמ ימ לע תבשל בל לכב וכרבאו ,'וכ 'וכ תערו לכשהב םיוומאה

 ו'צי וננמז ימכחו ילודג ינואנמ םיבתכמו תומכסה
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 .קצעלק ,ק"פל "ןושש, ץקמ 'ב 'ה םשב

 אלמ רצוא רבכנה םפרופמה לודגה ברה דובכ |
 ת"שכ 'וכו וכו םלשו לוכשא ב"וח רקי

 והרמשי 'ה י"נ םקאווירט םייח השמ ר"רהומ
 ובתכמ , ת"שו ט'השרחא . ץראב רשואו והייהיו
 ובור לע ינויע ןיעב יתרבע .ינועיגה וירוביחו
 םיובד רבד אלמ ויתאצמו ולוככ
 ןיעב שריחש המו ,וב םיאצממנ םירקי
 בותכש המל הזב ןווכ ויריטלת םַע ז"בור
 אהי , אקרפב ויתדגהו םינש המכ הז ישודיחב
 . הצוח ויתוניעמ ץיפיו הישיו םוריתר אוער
 ודובכ ןכשמ היאו רפסה ריחמ ינעידוי ובוטב
 ופפה אצמ יכ ,ה"יא נ"'לב ול החלשאו
 בוטה ענמא אלו יניעב ןח  תואוש ת

 ילימ לכב וכרבסה ורידי הזב יננהו .וילעבמ
 ,רידאיו הרות לידגי , הכרבו םולש בורב בטימד
 הבהאב ומולשב חמשה שפנו הרוהטה ושפנכ

 .םרה וכועכ ודבכמו הבר

 סיחמ ,ק"פוח ןהאונירעה רעב בוד םולש
 . "םעונ יכרר,ו "ב 'ןש ילכיהע

 . ןיקטאפאס א"פרה לולא ב"כ ק"שע 'ו םוי ה"ב

 םבלשה םכחה ה"עוס ב"וח ןואגה בוה רדובכ
 קאווירט םייח השמ ר"הומ ת"שכ

 םירקיה וירפס תא יתלבק , ת"שו ט"השרחא . י'נ

 יעור, ,ח'ש "ח"'שמ תיב, ,"השמ תלחב
 אל םירחא םימי ."םיהעל הניב,ו "ןורשי
 דורט יתייה התיבה יאובכ םגו יתיבב יתייה
 ןייעל .יאנפ יל היה אלש דע תונוש תודוטב
 יכ יתאצמ םהב יארק ירחא התע םלוא .םהב
 םיוגבו תעד יאצומל םה םירקיו םידמחנ וירבד

 'ה תאריו ,ןוינההו רשיה לבשה ינדא לע
 ,וארשיב וברי הלאכ םירפפ , הרוהט
 הרות לידגהל ליח ףיסוהל וירי  הנקזחת
 ץפחכו וצפחכ ,ורזעב תחיהי 'הו , הריראהלו
 תנשב וכרבמ ,לודגה ,ובועכ ודבכמו וריקומה

 . ס"וטכו ט"חוכב םולשו םייח

 ק"ק הפ הנוח שטיוואניבאר בקעי לאומש
 ה

 % לכ'גה

 .וואמסאר ז"נרת ןוושחרמ 'ג ה"ב

 ףירחה ןואגה ברה רובכ לא ט"כוש תופשי 'ה

 ומעל בוט שרוד ש"יו הרות יררחב יקבו

 יתלבק .י": סקאווירמ םייח השמ  ר"רהומ

 וירבד יל ומענו ןורשי יעור, הרקיה ותרבחמ

 , ודבכמו וריקומ שפנכו הרקיה ושפנכ רשועמ

 .ל"נה ק"פוח ץישפיל יכררמ
 ה"ב

- 
 ו

7 



 וצי וננמז ימכחו ילודג ינואנמ םיבתכמו תומכסה 8

 .ק"פל ר"נות לולא 'ג 'ג םויל רוא ה'ב

 ר"רהומ ש"וחה ב"וחה ג"הרה דובכל םולש >
 שיגמ יננה , י"ג סקאווירמ םייח השמ

 ויפסב ינדבכ רשא תחת הכרבו הדות ה'"ותבל
 בישהל םויה דע יתרחאו ,"ןורשי יעור, דמחנה
 , םויה יתלב 'וב יתלכיב היה אל יכ ודובכל

 .םולש הו היהו

 ךאברעיוא גילעז רזעיבא 'קה ת"שו ש'ד יאנמ
 . טראטשרעבלאה ק"דבא

 -רעבלאה ק"פל סרה ןסיג ו'כ יר םוי ה"זעב
 . טדאמש

 בוה שאו לע םימורמ יהכגמ םילש תהעפש
 םלשו םכח יקבו ףיוחה |ג'הואמה

 ר"רהומ ת"שכ תודמב רתכומו תולעמב רדוהמ

 םירפס רבחמ ,י"נ םקאווירט םייח השמ
 ת"כל רמוא .ה"תשדהא .םירעשב םיערונ םירק*
 "השמ תלחנ, רקיה ורפס רעב וחכ רשיי י'ג
 םירמחנ. םירמאמ ףוצר וכותש ,'וכ ידיל חלשש
 הצילמה יפוי תלילכו הרותה תבהא , םיקוְתמו
 תוכרב מתוח לכב םתוח יננה הזבו .יוכ

 ,תמאב 'ה ידבעל בע וריקומו ובהוא

 .לעבאנ ףסוי 'קה

 .ס"רתה אחפפד ילעמב ,גרוברטפ ,ה"ב

 ר'רוהט דככנ רפוסו ב"וח ג"הרה דובכל
 תוכוב ,ו"רג סקאווירט םייח השמ

 אפלא לבקל ףלאה רשל הופילאמ
 ןיפלא ףלאו ,אתש (הרוה לש הניי) ארמח
 הרוסמהו הבותכה הרותב תואיקב יומאמ
 רחאו ,תלוסל א פל א והנשמו ,הינושמשי
 ,הרותב לבופמ ףול א ויתאצמ ףלאמ
 םימשה ןמו ,ףל א ורצמ לופי יכ והכרבאו
 ,רוד ףל אל ול רשא לכ תאו ותוא והוכרבי
 ודבכמ תכרככ ןמשלו ןייל א ₪ ל א םהל אהיש

 ,גחה תכובב וכובמה וריקומו

 ,יבכרה והילא םהרבא

 "נפל רישו תבש תצילמב יננה ת"ישהזעב
 לכב הרות ישפות ונילורג דובכ

 ףייחהה רבחמה ג"הרה ידידי דובכל ,ריעו ריע
 ,הרקי רוהו הראפת רזג ןונשו גלפומה יקבו
 השמ ר"רהומ ת"שכ םישחל ןובנו םישרה םכח

 ירברב יתננובתה . ר"יכא י"נ סקאווירט םייח
 יכ יתיארו יתחכונו רבחמה לודגה ברה
 ןיעמכ הדגאו הבלה ירבדבו ,רבדמ תראפתב
 ,רבשל םישנא ינוא ,םימותס שרפי ,רבגתי
 השלשב ןירונד ןיקוקז ביבשכ וקירבי  וירמא

 יעורעו "ד"אנ, , "שדחה םיתעל הניב, וירפס
 הארה םג ,ןיריאמ םהוש ינבאכ רשא ,"ןורשי

 ? יםייח השמ ירוכב יקלח ינשב םינש יפב וחכ

 קזחל ןותטבו הנומאב םימש ץפהב הגהי רשא

 . םיניעו בבלמ םותחו םותסה בטיה שרפלו םורדי

 ץיק םרטב הרוכבכ ,שוב רע יתלחוה אל
 ךותב ילהא ךותב םנכשל שיח רהמ יתספת
 יתא סתא םג ןכל , שודיחו שורדה ירפס ראש
 ,עומשל תעדו המכח םכב אג ופיסוה יערו

 םירשיהו םירקיה םירפסה תא םתא םג וחק הנה
 ךות הבר הכרב איבהל םכידי תנתטב הלאה
 תע ,םכיתער ובשייתו וחינת םהב | ,םכיהב
 , םכיתומיזמב םהב ןייעל םכתבש ןוכמ ובשת
 לארשי "כב םכילע םכיהלא 'ה םעונ יהוו

 . םכיחא

 ק"קד ר"בא םאלבנעזאר םוחנ
 . ץיווענרעקס

 םחנמ םאנ

 ו"צי ראמ 'ה ק"פל ו"גוה תג 'א םוי ה'ב
 .ןראגנוא

 "רהוט ה"עוס ג"הרה דובכל גוהנכ םולש
 , א"טילש סקאווירמ םייח השמ

 יננה .י"נ ג"רדה לש ותרות םולשו ט"השרחא
 אב בוטה ועמש הנה י"נ ג'רדה ינפל יתשקבב

 םירמחנו םירקי םירוביח רואל איצוה יכ ילא םג
 יתשקבב יננה ןכל , םהילא ישפנ קקותשמ דאמו
 רשא םירוביחה לכ יל חולשל ובוטב לוחמיש
 ינפל חולשל ה"יא יתוקתבו ,ההע רע סיפרה
 ינאש ינפמו ,םרובעב אתורבכד אנמ ג'"רדה
 י"נ ג'"ררה ינפל םולש רמואו רצקא דאמ דורט

 ץראווש ןהכה גילעו םחנפ '>;ה א"גררה מ"הע ר"כ ,םירפסה םע המרה ותבושהל הפצמו
 . ל"נהי ק"קדבאה ל"ָצְז ג"רהוט ג"ההב

 ה"עוס ן 0 ואנה ברה דובכל ס"טכוש ,טשעראקאב ב"סות ,ם"דרדא ךסב ח"כ ,רהב 'ג ה"ב

 ינעיגה לומת , א"טילש סקאווירט םייח השמ ר"והמ ת"שכ םירעשב עדוגו םירשימ רבוד

 יטמנ ןוירפאו ,ותרומת ירפס ה"תכל יתהלש ןאמ "תה הז רשא ,"השמ תלחנ, רמחנה וופס

 םתלומת ול חלשא ינא ףאו ,םירקיה וירוביח רתימ ותא שיש המב םג יגרבכל ג"ררהל יוארו היל
 ןשפ: תואכ הצוח ויתוניעמ ץיפהל הכזי , םולש רמואו יתרצק רתוי פפאב ,ת"ישה יננחש הממ

 , א"עי ל"גה ק"דבאה רעגרעב לארשי 'קה , וריקומו ודבכמ שפנו הרוהטה



 השמ הרמזו הדות תלהק

 וכוטב ינכוו ירוענ ביבאב יזועמ רוצ היה רשא לע יקזח 'הל ללהאו הרוא
 ךורעל םולה רע ודפחב ינאיבהו ,ירפס הנומש תא םלוע רואל איצוהל

 ,ןושאר קלח ,"השמ תלהק,, ומש יתארק רשא יחכונה רפסה םג ל"והלו רדסל
 ילודג ינואג ןיבו וניניב היה רשא הרוה ירמאמו יבהכמ רשע העבש לכלכי רשא
 תיב,, ירפס ףוסב בותככ  ,םלוע ל"והל יתיבז רשא ירפס רבד לע ,ו"רנ ונטע ימכחו

 אנ ינלטגי והלמחבו ותקרצב יכ רימה ןנחתא ןונחו םוחר לֶא לֶאו .ב'ח ,"ח"שמ-
 ל"והל אנ ינכויו ,'תי ודסחב חצנ והרבאב ילע ךכוסיו ידלח ימי לכ םיבוט םירסח
 ידמע רשא ירפס ןכו ,םיקלחה רתי תא ,דובכו רשוע ךותמ ,ירשפאה םדקהב םלוע
 וימחרב אנ יהיו ,םתובלב םירשיה םהילע וגנעתיו , 'תי והונינחב ,המכ הז ,םיבוהכב
 ינלהניו , ידלח ייח ינש ימי לכ יעשי ןרקו יטלפמ ,יתדוצמו יעלס ,יסחמ רוצ םיברה
 לאו ,הנמאנהו הבוטה החונמה לא לק הרהמ 'תי ינאיביו ,קדצ ילגעמב אנ ינחניו
 ויתורוה רואמב יניע אנ ריאיו , הננערהו הנשדה הדמחנה , הנוכנהו הרקיה הלחנה.

 .ר"יכבא ב"ב הלס תיחצגה 'תי ותעושיב יבבל המשיו יניע הניזההו , תויהימאה

 ,ח"ב "ח"שמ רוכב, ירפס רבחמ .סקאווירט םייח הש מ םואנ

 ,"השמ תלחנו, ח'ב "ח'שמ ,תיב,, ,'ןורשי יעור, ,"םיתעל הניב,  ,"ד"אנ,
 .הלעתיו י"שהזעב םיבותכב דועו

% 
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 'יעשיב וניצמ הנהו ה"דב הינשה יתרעהב (א'ע ו"טד) "ןורשי יעור, ירפסב (6

 ןהנ ההע הנהו .ה"שייע 'וב י"שרו ,'וגו ומוקממ אצוי 'ה הנה יכ (ו"כס ףוס)

 הנה יּכ ריאמ 'ר םשב (ב"פ) תינעה ימלשוריב ש"מ םדקהב ורַאבל יבבל לא יהלא

 שרופמ אלה ,לארשי לע םימחר תרמל אבו ןירה תרסמ ול אצוי ומוקמס אצוי 'ה

 תנה יכ הולה בותכה רמוח ןימכ ראובט ןכבו ,הנוכת ומוקט םשב ןידה תדמ יב

 *תי ודסחב אבו ,ומוקמ םשב הא-קנה ןידה הדממ רמולכ ומוקס מ אצוי 'ה

 ערה רשא לע וילע ץראה בשי ןוע דק פל ותלוגס םע לע םימחרה תדמל
 ימלשורימ ךפהב םש 'יעשיב ל" י"שר בחכ המל יניעב אלפל יכ םגמאו .ומעל קיצהו

 ומוקממ ףסומ השודקב םירמוא ש"ט םג ראבל ןכהי הוב יכ עדו . ג"עצו רכזנה

 והלמחבו והקרצב אציו ן 5י הלעהיו 'תי אוה ומוקמ םשב תארקנה ר"הדממ רמולכ

 (א"ע י"ר) ב"בב ש"טכ , םימחר םשב תארקנה הקדצה הוכו ללגב םיסחרב

 רסחה תדמל וגורו ןידה תדמ הא ךופהל הקרצה תוכו חכב יכ ,הקרצ וז םימחר

 ןייעו ,ערונכ הקרצ ללכב אוה םירישעלכ םיינעלכ איה רשא ח"מג םגו םימחרהו

 לע "וכ קירצה ןועמש תובא שארב ש"טב השודקה תלפה רתי תא ראבל םש כ"שמ

 ןכבו ,םירסח תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע .רמוע םלועה םירבד .השלש

 ונילע טחריו ונהוא רצויה רוצני םינהיאהו םינוכנה םירומע השלשה תובזב יב ריתעבג

 .('בו א"ע ח"יד) ינש קלח "חישמ ירוסבע ירפסב ןייעו

 ירפסב



 השמ תלהק . 0

 ."האובנ, טשפמ םשה טטשנ (ב"י הרוש ב"ע ד"ד) "השמ תלחנ,, ירפסב (3
 ברה ירידי רובכ ינריעה , ג'ל ףיעסב ירואיב לפכנ ט"כ ףיעפ (ב"ע ט"ר) םש (3

 ר"והמ נ"הרה דובכו א"מילש םייח ר"רוהמ הלוגה רואמו ה"עוס יתטאה ןואגה

 :הדובע יתרבע "השמ תלחנ,, ירפסב יכ קדטצהלו לצנתהל רתומל ךאו , א"טילש יכדרמ
 :תודחא םינש יהדבע ןכבו | ,יתוסלהה ונהורפסב ההנוכתמכ ןיא ןדע .רשא השרח
 ירבכ יכ .רכז אל ירפוסו ,םימעפ רכזנה רואיבה :יתכרע ןכבו ,תונוש תורודהמב

 .,ירפוס לע יהכמס ןמזה תדרמ ינפמ יכנאו , המרוקה ארורהמב ר"מב שרדמה קיתעה

 רכ הל הוקאו ,הדיחי איה יכ חטבאו , תרכזנה האיגשה האצי יבבל ןובאדל ןכבו
 . הינש האצוהב הנקתא

 .רועו "השמ תלחנ, ס"חמ םקאווירט םייח השמ ל"ּומהו ךרועה םאנ
 .אבה קלחב ,'ה תוצרב , אובי ךשמה

 יב

 ךרסח ךושמ , ןטייפה רמאמ רואיבב ךיראהש "השמ תלחנ, ורפסב יתיאר הכו

 (ט"מפ) אריו 'פ ר"בה ר"ע דםוימ אוהש תמאבו ,"םקונו אנק לא ךיעדויל
 .'ה םקונו אנק לא רמאנש האנקה תא שבוכ ה"בקה לבא ותשבוכ האנק ר"וב

 .ןאזערב ק"דבא ןהכה יכדרמ םולש 'קה

 יג

 ר"פ) תובא הנשמה האיבמ ךאיה העודיה אישוקה לע בושי ה"גה 'ט ףדב יתיארו
 ,הער תוברחל אציש רחאמ היובא ןב עשילא יפמ  רסומ ירבד ('כ הנשמ

 הער תוברהל אציש םדוק הרמאנ וז הנשמ יכ ץרהמ תובא לע ושוריפב ץ"בשתהו
 וצורית סנמא .ה"שעו המוקממ הוז אל וז הנשמ ב"חאו םירימלהה יפב הרוגש ההיהו
 ותומ ינפל .יכ (א"ע ו"טד) הגינח 'סוהב וַאבוה ימלשוריה ירבד פ"ע י"נ ת"במ לש

 .אחינ רהוי הרואבל היהי הבושה השע
 .א"עי לילנהו גרובצריוו ק"קפוח רענרעבמאב יולה ןתנ ןטקה

 ד

 (ב"ע ב"יד) "םיניע הארמ,, רמאמב 'ב קלח םירוכב ורפסב "יחי ג"כל עירוא
 רחתהש ,האמוטה ינפט םילכ ונפ (ב"ע ח"כ) תוכרב ארמנה לע ורואיבב

 הטשפהנ ונברוח ירי לעש ק"מהיבה תא בירחי לבש וא .וריתעה אלש לע דאמ
 ש"וועי "וכ םיאמטה תא רהטל | ןיא יעיבשו ישילש התאזה יכ 0% האמוטה
 הדנ 'פמב ארמגב שרופמ אה ו"יה ג"כ לע גישהל שי ר"נעפלו ,דמחנה ורפסב
 לכו אלוע ימיב םג הרפ רפא םהל ' יהד ירה 'וכ אלילגב ןכרמ 7 (ב'ע ו"ד)

 ,!יחי  רמ לע יניעב אלפו ג"כב ל"רו יאכז ןב ןנחוי 'ר ימיב ןכש

 ,ץינילעבב בר םעדיירפ המלש

 .ה
 .א"טילש םעדיירפ המלש ר"רוהמ ת"שכ םלשו ה"עוס לודגה ןואגה ברה ירירי דובכ

 יכ הוב ועידוא הבגשנה והאילפ לע הבושתב .יוארה רובכְב ט"השרחא
 איבט םשש וכ ןסזבו ה'דב (ב"כש ןמיס) ד"וי רוטבו (א"ע . א"בד) הכוסב ןוייע*

 ארמגה

 ו ו-9 5

 קו

+ 
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 ו השמ תלחק |
 : בר ל"א (ז"כד) : תורוכבבו , רשבה לכ קרפב .ןילוח ש"ארבו , הגיגחמ ל"נה ארמגה <
 . ,רנל שי .האזה יכו ה"רב םש תופסוהבו 'וכ ונל שי האוה יכו אמח רב ימרל ןמחנ
 בשייל ןכתי ז"כב , קספ םהירחא קרו הרפ רפא םהל היה םיארומאה ימיב יכ וטילחה
 -ירמגל אל יכ ל"זו אתרויח אתיגווב ה"דב (ב"ע ד"פד) ןילוח תופסוחב ש"מב ותאילפ |
 'סותב (ב"ע ט"כר) מ"בב ןיועיו ,'וכ ק"מהיב ןמוב ומכ היוצמ הניאד אלא הלטב
 ןכבו ,היל ןנירק אדנרפ אריש ןנא ה"דב (ב'ע כ"ר) הבשבו , הנבל תיכוכזב ה"דב

 ברחנש םוימ יכ האמומה ינפמ םילכ ונפ ל"א רשא לע רכזנה ירואיבב יתנוכ ןכ
 "יוצמ ןיא יכ םלועב האמוטה הטשפהנ : ,ובירחי לב יכ ווריצפה אל יכ ןעי , ק"מהיב
 רשא לע ותריטפ ינפל ילואב טרחהה ןכבו ,םיק ק"טהיב היהש ןמוב ומכ הרפ רפא

 ,ר"יכא ב"ב ונתראפה היב ןנוכיו הנבי 'הי ןוייעהו . זא שירחה
 :הכרבב וכרבמה ח"נולב ת"שורה םרה וכרע ריקוטו ריכמה ודבכמ ורידי םאנ

 .:סקאווירט םייח השמ ל"וטהו ךרועה , הדמחנה ותבושתל הפצמהו הרוהב השלשמה |

, 
 "וישעמב שפשפי "וכ אבר רמא ('ה תוכרב) ס"שה ירבד לע (ב"י ףד) ר"תכ ש"מב

 לומיב םאה םישקמ םישרפמה לכד ,הרוה לוטיבב הלתי אצמ אלו שפשפ
 "ותרמא ריבכ הזו , ןוכנ רבד הזב בתכ ר"תכו ,וילע שפשפל ךירצש אטח ןיא הרוח"
 תמאל בורקה יצלה ךרדב הרצק 'א ךרד ןכא ,'א שוררב ל"ה םיכרד המכב
 "ירבד עודיד ('וכו ם"וכעב הלודגה) ערה ןושל אטח ןינעל רסוט- תחכותב יהרמא"
 ירפ יכ.ר"הל וילע רבדה 'אל חלש 'א םכחד (העינכה רעשב) תובבלה תבוחה
 רורב ערויש אטח לע םדאה תא ושנעי ב"הועב יכ וירברמ אצווהו ,ודיל עיגה ותחנמ
 ונהי ןכ וריבח לש אטח שנוע לבקמו וריבח לע הרס רבד יכ ול" ןיבישמו אטח אלש
 ול ןינהונ ר"הל וילע רבד וריבחש ינפס ול ןיבישמו השע אלש הוצמ לע 'אל רכש
 יחבדמ אוה הז רבד רוקמו םידיסח רפסב ראובמ הזכו ,ש"ועי ,וריבח תוצמ רכש
 יאקד ק"הוזב ראובמד םנהיגב וריבה קלח לטונ הכז אל (א"ע ו"טד הגיגח) ס"שה
 וז החנה י"פע בטיה 'יפש (ערוצמ תשרפ) רוא תונהכב ןייעיו) ר"השל אמח לע
 הזב כ"ג ונכראהו ייתד אמס ןבזמל יעב ןאמ וירכמ יוהד לכור יאהב שררמה ירבד
 ךלו בותכה ושריפש םישרפמ המכ רועו לאומש שרדמה ירבד םיעודיו ('א שוררב
 ןישעמ יפל םלשמ םא רסח הו המד והשעמכ שיאל םלשת התא יכ רסחה 'ה
 אוהש) םירוסיהמ אוה .עדוי כ'עו הרמ דגנכ הדמ שינעמ ה"ישהש אוה הנוכהד
 ןיכרער ג"פב .הנהו ז"ע הבושה תושעל ואטח תא (םגפש רבא .והואבו אטחה ןיעמ
 רבכ הנקת ּול ןיא רפיס 'וכ  הרוהב קוסעי ר"השל ירפסמ לש והנקת המ ןנירמא

 .ירבדמ אצויה .ש"ועי הרותב קוסעי ר"הל רפסי אלש והנקה הס אלא רוד ותרב
 קסוע וניאש ימו) הרותה קסע קר אוה ר"הל רברי אלש הקודבה האופרהד ם"שה
 םירוסיש םרא האור םא םנושל קתומב ל"זה ונווכ הזלו (ר"השל רבדמ יארוב הרותב

 הז ימ רשא םיעשפו םיאטח שפשפל ךירצ ןיאש ונייה וישעמב שפשפי וילע םיאב
 רגנכ הרמ םיאמחה ןיעמ המה םירוסיה םא שפשפי ךא הזמ יקנה. םלשה שיאה
 םרא רשא םיאמח המכ אצמש ונייה אצמ אלו שפשפ ,םגפ רשא תא ןקתל הדמ

 לוטיבב הלתי םירוסיה ןיעמ רומחה אטחה אצמ אל לבא םוי לכב ויבקעב שד

 תונוע ול שי כ"א םדא ינב המכ לע ר"השל רפיס יאדוב הרוהמ לטבהמ םאו הרוח
 יא דפסהב כ"ג) יתרטא ל"נה החנה 5פ"עו . ןבומכ ןהמ עדוי וניאש םירוטח םיעשפו

 %הומ םינהנ םניא םינקזהד עודיו ומוקמ אלמ םימיל ריעצה ונב רשא לודג םרא לע
 שרפל
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 - שמשה חרוו חתפ קחצי 'ר , ערוצמה תרוה היהת תאו '5 לע ק"הוזה ירבד שרפל
 ושמש העקש אלש רע ל"וח ירבד עורי ןכא ,הזל אוה תוכייש המד , שמשה אבו
 ח"ה ןקז תמשכ תויהל לכוי ךיאר ז"ע םיאלפהמ םלוכו ,הז לש ושמש החרו הז לש
 תרז ולאכ ומוקט אלמי םימיל ריעצ אוה ונבו הדובעו הרוהב וימי לכ קסע רשא
 ל"ןח ושררש ערוצמה הרוה תאור אהל תוכייש שי ליעל יתבתכש המ יפלו , שמשה
 ערוצמה 'פב ביתכר אה ל"נה החנה י"פע שרפמ םש רוא תונתכבו) ער איצומה

 רפיסש רוכע ןנברד אקולח וידגב וערקי הלעמל סנש ז"ע תורוהל םימורפ ויהי וידגבו
 בותכה ןיכהל לכונ ערוצמה תרוה י"פע כ"או (םירחאל ןינתונו ויתויכז ןילטונ ר"השל
 םימכהתמהמ םיבר בור י"פע רשא ןקזה ויבא םוקמ אלטמה ריעצה םגד 'וכ שמשה חרזו

 כ"א וילע הרס םירבודו ריעצה ברמ רתוי הרותב םילודגל םמצע םיקיזחמש טרפבו
 ח"ה ברל םינהונ ולאה תוחכה לכו םהמ לטינ הדוכעו הרותב וקסעש םימיה לכ
 אב ןקו םהרבאו ':ה לע ק"הוזה ירבד עוריכ) םימיב אבּו ןקזכ אוה ירהו ריעצה .

 .רצקא הדרמה בורמו ,ל"מכאו (םימיב
 .ק'פוח יקסמילשורי םוחנ השמ בוטה לכב וכרבמה ת"שורה יננה

4 
 7ורדהו דודה ראפ םלשו לוכשא ה"עוס לודגה ןואגה ברה ידידי דובכ . ת"ישהזעב

 תררהב ט"השרחא . א"טילש יקסמילשורי םוחנ השמ ר"רוהמ ת"שב
 ינדבכ רשא :תחה הכרבו הדות ול ןתונ יננהו ,דטחנה ובתכמ לע יתננעהה .דובכה-

 ראבל ינבל לא 'ה ןהנ הב יתניוע רשאכ יב . "כמ רחכא לבו ,הרקיה ותרעהב
 שיאל םלש ה התא יכ רפחה 'ה ךלו ,רכזנה בותכה תא רמוח ןימכ
 לאע אייח יברב ןוב'ר ךמד רכ (ח"ה ב"פ) הוכרב ימלשוריב ש"ס םדקהב ,והש ע מב
 הנמשו םירשעל הרותב ןוב 'ר עגי ךכ 'וכ דבועה תנש הקוהמ יולע רטפאו אריעז .יבר
 בוהכהב ןניעוטשא אבוט ןבבו . הנש האמל רומלל לוכי קיתו דיטלת ןיאש הס הנש
 | ןומי רג  ,ש ייאל םיל ש ה. היה.אי: יכ:',חמאב ,  ד םחיה 'ה .ך ל?יב! יחכונה
 "כב ,וימי ביבאב תמיו עוג יכ ,םימיה לב השעו לעפ אל יב ףא יכ ,וחשעמב
 לאל שי יב ןעי ,םינשה לכ למעו עגי ולאכ ,םימלוע קירצהמ ,םלשמ ורכש לבקי
 רשאכ דימה רתויו רתוי לגסמ יהייה ךמע ינהליוט יכ ינהלטב אלול, ןועטל ורי
 ,רבועה תנש הקוהמ כ"הע ר"הקב ,םש תוכרב יכלשוריב .ןייעיו ."ידלח ימיב יתלגמ
 ןכו (א"ע י"ר) "ח"שמ ירובב תישאר, ירפסבו (ב"ע :ו"טד) תוכרב ח"לצב , ט"פוב
 יוארכ ש"הזעב יהראב הזב יכ ג"כמ רחכא לבו .ושפנ תוחצחצב גנעתתו םש (ב"עב) .
 רב אייחת ךמד רכ םשובה הנורעל ונגל דרי ידוד כ'הע (ו"ס) היזח שררמב ש"מ
 שיר לועיי ןול רמא .יולע רטפאו לוע ןנחוי 'רל ןירמא ארפק רבד היתחא רב איוא

 וננל דרי ירוד יולע רטפאו ןועמש 'ר לאע הילייה עדי אוהו הידימלת אוהד שיקל
 לוק הפי,ב יתיארו .םלועה ןמ וקלסו איוא רב אייח יבר לש וישעמב עדוי ה"בקה
 ' ת"כקה יכ שרפתי ל"ר לש שררלו ל"וו ,'וכו ודימלה אוהר ל"ר לועיי ה"דב םש
 םונאהב לשמה וטכו םהישעמ .תא ותועי ןפ ןהנועב אלש םיקירצה תא קלסמ
 וחבשב הוב רפיס םנמיאה יכ הולה ושוריפ ןיבהל יתיכו אלו ,ל"כע ועילתהש
 הארמ הפיה םשב תוכרבב ח"לצה ש"מ םדקהב ש"הועב וראבל ןכהי ןכא , ההמתא
 רתא ריספמ וניאש רמול םינש רצוקב והומל םעט תהל אבש הארנש השק ל'"זו
 ניספמ אוה מ"מד קיפסמ וניא הז לבא םהיתונש לכב םירחאכ ז"הזב הכזו עגיש
 רוספהש אצמנו רתויו רהוי תוטלשב גישמ היהו רתוי עגי היה רהוי יח אוה ולאש -

 ותוטב
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 לבש לבלש יארו הזש בישה אבס לאומש ר"רוהמש יתעמשו ,םינש רצוקב ותומב
 ח"כב גישה רככ ןוב יברו .רתוי תולעל לכוי אלש ולצא רומעי לובג ול שי ישונאה
 תופסותב רתוי תלעוה ול היה אל כ"א גישהל ישונאה לכשה לוכיש לוב:ה לכ םינש
 : רטולב תומל םדאה ףוס ,'וכ ל"כע גישהל יחכבש המ לכ גישה רבכ יכ םייחה
 םדאה ןכ הלש ןוקיתהו התילכת והזש הטיחשל הטהב ףוסש םשכ והילכתו ופוס והזש
 ותילכה זא םייח תפסוהב תלעוה םוש בוש ול ןיאו וקח םילשה רשאכ בוטה פוס והז
 :אצוי ,ל"כע 'וכ ר"הציה תמחלממ רטפנ םגו .הלעטל והמשנ הלעתש התימה איה
 ח:>  זכרמו :רקיע יכ אייח יברב ןוב יבר לע אריז יבר רטפאש הממ , פ"ל ,ונל
 ,םלועה הוב גישהל ק"יובה ול לבג רשא לכ ודלח ימיב גישה יכ ,אוה רטפנה
 תולעל ורי לאל היה אלו ,ולצא דומעי הלכתו לובג ול שי רשא ישונאה ולכשב
 יב א"בחר לע ל"בשר רטפא רשא רקיה חבשה םיענ המו בומ המ ןכבו .רתוי
 גישהל ורי םצועו וחכב רשא לכ ןגוהכ גישה רבכ יכ וישעמ עדוי ה"בקה
 'הי והלעה רמולכ וקליס ןכבו ,ווייח תופסותמ ללכ הלעוה םוש ול ןיאו הוב
 :הטדאו , תומוקמ המכב ןכו ,ןכותמ וקלסמו ,ןקלפמ אוהו םש ש"מ ל"י ןכו ,הלעמל

 .ד"סב ןוכנ הז ונרואיב יכ
 :יאה ילוב תטיכח היל ורמא 'וכ אפפ בר (ב"ע ח"נד) תוכרבב ש"מ סג ןיבנ הזבו

 בר ונתנ עודטו המל דאמ השק הרואכל הנהו :. ביכשו והייניע היב ובהי
 וחכונ יכ ןעי אקיא ברד הירב אנינח ברב ם-יניע עשוהי ברד הירב אנוה ברו אפפ

 "יב לילעב ואר רשא ןעי יכ + ןוכנ לע ןיבנ כ"שמב לבא .לודנ םכח אוה יכ הנמאנ
 גישה רבכ אלה ןכבו ,ודלח ימי לכ ראמ דע ומצע לטעו עגי יכ ,ךכ לכ ובל םכח
 ןוכסי המו ול ןורתי המ ןכבו ,םלועה הזב גישהל ת"יובה ול רעיו לבג רשא לכ
 םלועה תא בוזעי ןעמל התומה דאמ ול בומו רקי ןככו ,אכבה קמעב וייחמ ול
 והריחי ותמשנ יכ ןצפח לכו ועשי לכ ןכא ,דוע וילע ררוגתהל ול רתומל יכ , הובנה
 יתמאה םלועה לא רוררכ הנפחרתו הנאדת ןעמל היוגה רסאממ ישפחל הנאצת והיחו
 וב ונתנ ןכבו ,יחצנ רוררו הנוכנ החונמ אוצמל ש"בו ה"ב היוה אסכ :םור לא
 , וירי ירפמ ויפכ לסעמ םש ןדעתיו גנעתי ןעמל וימע לא ףסאיו תמיו עוגיו םהיניע
 הוב הובנה םראה יכ ינב ערו ל"הוב םהרבא 'ר ריגנה ונב לא .ל"ז ם"במרה ש"סכו
 .,ושפנ תררט אלב הרהמ וימי ומתחש יטל וירשאו וב החונט ול ןיא לפשה םלועה

 .ת"ישהזעב (ו"ד) "ןורשי יעור, ונרפסב הוב כ"שמ אנ ןייעיו

 םיחא תליש רב לאומש ברל בר היל רמאהו (א"ע ג"נקד) תבשב ש"מ ל"י הזבו

 -םינוש םישרפמ םהינעמל וכיראה רבכ יכ  עדונו ,אנמיאק םתהד יארפסהב

 בושחאו ,ןגוהכ רכזנה רמאמה ראבל ל"ת יל וחינה םוקמ ז"כב ,םינפ המכב וראיבְו

 תרואכל (א .הוב קיירל שי יכ המכ הז יתדנה רשא הא םג הוב  גיצהל ןוכנל
 .אל םא םש רומעי םא ול איה תחא יכ ,תורתוימכ ןנה אנמיאק םתהד תוביהה

 יכ ,םמצע ומחני יכ ,העהנ אושב םשפנ תא הולשהל ולכוי םיעמושה אלה (ב

 ש"בשרל ריגה אל עודמו המל ברכ ורודב ךורא (ג .והריטפב םהילע בר רפכי רעצמל

 .וילע רטפא המ שרופמ ןיא עודט (ד .ויעמוש וממחהי ןעמל וילע רופסי המ

 יעמוש יעמ ומה םנמא יכ וצפח השענו ותלאשמ האלמנ .םנמאה שרופמ ןיא המל (ה

 םיקוידה בטיה םיבשוימ רכזנהב הנהו . הרטו הלודג היכב וכבו דפסמה לדג יכ ודפסה

 םא .יארפסהב םיחא ,הנוכנ הצע ש"בשרל ץעי בר ןכ םנמא יכ ,םירכזנה

 לובנה לע רמוע יננה יכ רמולכ ,אנמיאק םתהתהר תוביתה יתלב םהל ריגת

 גישהל םדא ןב די לאל שי רשא לכ ירלח ימיב יתגשה רבב יכ ,ןוכנהו יוארה

 הוב
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 = יתתימ .יכ םש םידמועה לכ חבוי ןכ וילע דיפסי רשאכ יכ םנמאו .םלועה הזב-

 רשאכ ש"בשר וילע דיפסה ןכ יכ הנמאנ עדנ אלה ןכבו , ומילע ללכ תרפכמ הנניא
 < ויעמוש יניע ודרי םימ יגלפו , אוהה םויב דאמ דע דפסמה לדג :יכו , ותוא הוצ
 : ..ונרכזה רשא םיקויד השמחה ש"הזעב םיצרותמ ןכבו ,םהמ ורדעה לע תוגופה ילב :

 (א"ע ח"יד) הנשה שארב יכ תמסרופמהו העודיה אישוקה ש"הזעב תבשוימ הזבו
 הכיא שרדמבו ,וניהלא תיב תפרשכ םיקידצ לש ןתתימ הלוקש יכ וניצמ

 ןברוחמו תוחכוה האממ רתוי ה"בקה ינפל השק םיקידצ לש ןקוליס יכ , שרופמ
 שי רשא לכ םדלח ימיב וגישה רשא םיקירצה ןינעל זמרנ שרדמב יכ ,'וכ ק"מהיב
 ללב ורפבי לב הלאה םיקידצה יכ םנמאו ,לפשה םלועב גישהל ישונאה לכש חכב
 השק םקוליס ןכל ,הזב םלומלמ ומל רתומל יב [עי הרכהב םקוליס אלה  יכ םקוליסב
 ,לארשיל הרפכ חבזמ רעצמל היה אלה ק"מהיב ןברוח יכ ,ק"מהיב .ןברוחמ רתוי
 ש"מב לארשי לע ותמח ךפש אלו םינבאה לעו םיצעה לע ותמח ה"בקה ךפש יב
 אמוחנתב שרופמכ םהיתונוע לע ןיספופיא לארשי ולטנ םויה ותואב יכו (ג"ס) ר"יאב
 םרוד ינב לע ,םהדירפב ,ללכ ורפכי לב םירכזנה םיקידצה ןכא ,(ט"ס) ינימש
 ינב לע רפבל םתע אלב .ועוג רשא םיקירצה ןינעל זמרנ ש"הרב לבא .ראובמב
 ףרשנ רשא םויאה םויה רשאכ יכ ,וניהלא תיב תפרשב םתתימ הלוקש ןכבו ,םמע
 ךפש םויה הזב יכ ,םירופכה םויכ היה ,ונתראפתו ונדמחמ ,וניהלא היב וב ץתנו
 לבמ ותלוגס םע לארשי תא רהטו רפכו ,םינבאהו םיצעה לע ותמחו ופא ריעהו
 תשעת איה םג .יכ .,הלאה . םיקידצה  תריטפ אוה הככ ,םירופכה םויבכ םהיתאטח-

 . םהיתאמח לבמ םהתא תרהממו םרוד ינב לע תרפכמ יב ,ותנוכתמכ

 , ברחב .רקדי  יברד: הישפנ חנ רמאד ןאמ (א"ע: ר"קד). תובותכב ש"מ ל"י הזבו
 יכ ,וירבד ןיבהל יתיכז אל יכנאו, ל"הוב רכזנה ירפסב םש .ב"שמ םדקהבו

 לובג ול שי .ישונאה לכש יב רמאל ןכתי דוע דומלל. ותלכיב ןדע היהש ןינעל אחינה,
 םיבומ םישעמה ןינעל לבא ,ןוכנה לובגה לא הנש ח"כב עיגה ןוב יברו הלבתו,
 אלה יכ ,ןכ בשייל ןיא רוע יח אול תושעל ודי לאל היה רשא תונוכנה תוצמהו,
 םישעמו תוצמ הברה .דוע לגסל היה לוכי אלה ןכבו , לכשב םיולתה םירבד םניא םה,
 'וכ. , "ודלח ביבאב והומב דיספה םנמא אלה ןכבו ,םימי דוע ךיראה אול םיבומו
 היה אלה ןכבו ,"שו ד ק, םשב ורוד ינב לכ וראה אלה יב ר תא הנהו .ה"שייעי-
 לנסל ורי לאל היה: אלה : ןכבו ,ט"שעמו תוצמ דימת לגיס יכ ,הרובעה דומע םג
 יכ ,יברד הישפנ חנ רמאד ןאמ א'ול  ,ללכ תילכהו רועיש  ילב דוע .ןהתא
 אל יכ .רמולכ , תושודקה היתודובעו היתועיגימ הנידעהו הרקיה .ושפנ הטקש החנ
 אלה יכ ,ברחב רקרדי ,לכה גישה רבכ יכ ,דוע וייחמ תלעות ודובכל ההיה
 אל ודובכ .יכ , הולה ומגתפב לילעב הארי יכ , שודקה וניבר דובכב דאמ דע לולוי-
 תזב .כ"שמ ןייעיו ,ודבל הרותה דומע םא יב ,הדובעהו האריה דומע ו"ח היה:

 | .(ב"ע ז"ד) "ןורשי יעור, ירפסב ש"הזעב

 אל החונמ םהל ןיא ח"ת בר רמא ישא רב אייח ר"א תוכרב יהלשב ש"מ ל"י הזבז
 ןגוהכ תושעלו לועפל םהילע םא יכ ,םלועה הזב חונל ח"תל אל יכ ,ז"הועב

 .,ו"הועב גישהל םהל לבננ רשא לכ וגישי ןעמל האלה רימה רועצל םחכ לכב
 ליחמ ובלי רמאנש ב'הוע ב אלו .ראובמכ ףכית ועוגי אלה לכה וגישי רשאכו
 החונמ םהל ןיא ח"ת ה"דב םש בתכ א"שרהמהו .ןויצב םיהלא לא הארי ליח .לא
 םויל - החוגמ ולוכ אוה ח"תה ול ןיבווש ב"הוע אהד הזב קדקדל שי ל"זו ,'ומ-

 ולובש
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 (ב"ע צ"ר) ןיררהנפב ש"מב וקודקד ש"הועב 5"יו , 'וכ ייתל .החונמו תבש ולוכש
 ויתותפש ו"הועב וטשב הכלה הרמאנש ימ לכ קרצוהי ןב ש"ר םושמ ןנחוי ר"אד
 תוטביב ומצעב ל"ז א"שרהמה ש"מ ןייעיו , םינשי יתפש בבוד רמאנש רבקב תובבוד
 יכ ב"הועב החונמ םהל ןיא םנמא יכ א"ול ,'וכ הדוהי בר רמאד ה"רב (ב"ע ו"צר)
 וררועיו וריעי םישודקהו םיחבושמה םהירובדמ ורלונו וארבנ רשא םיינחורה תוחכה

 ,סהלש רובדה ילכ הא ובבודיו םהידילומ הומשנ
 בוט .ןמיס א"חו ,הבלהכ רפסנ אלש הסל בוט ןמיס א'ח שרדמב ש"מ ל"י הֶזְבְו

 יכ ,רשיו קידצ אוה יכ תמל הפיו בוט ןמיס יכ ,הכלהכ אלש רפסנש תמל
 היה אל רשאכ רמולכ ,הכלהכ דפסנ אלשב ,ודלח ימיב ותדועה לכ םילשה רבכ
 ןייח הופסוהמ תלעותו ךרוצ םוש ול היה אל תמאב יכ ,וילע דופסל המ ורוד ינבל
 תמל הפי ןמיס רמוא ןתנ 'ר (א"ע ז"מד) ןירדהנסב ש"מ ןכ ל"י ילואו .םלועה הוב
 רתומל יכ ,וילע ריפסהל המ ןיא יכ ,'וכ דפסנ אל תמ ,התימ רחאל ונממ ןיערפנש

 . גישהל וילע היה רשא לכ גישה רבכ יכ הוב ולוטלט ול
 ופילא יכ ,ותעב שידג תולעכ .רבק ילא חלכב אובת (ה"ס) בויאב ב"שמ ל" הזבו

 םללגב יכ ,םירמה .וירוסי לע םערתי לב יכ בויא ינזא רסומל הלג ינמיתה | =
 , רכזנכ דוע תויחל .ךרטצי לב יכ ,והעב והתימ יהה זאו תווע רשא לכ הא ןקת*
 יכ שירגהל רהומל רשאכ יכ ,ותעב שידג תולעכ רבק ילא אבי יכ ול רמא ןכל
 .םלועה הזב ותואיצמו והיוה ול יהת רתומל הככ הרשב ויתומולאו וירמע והמהמהתי
 הנש ח"כל תמ רשא ןוב יבר תתימ ןינעל הזב זמרמ בוהכה יכ ל"י זמר ךרדבו
 ,והעב שידג תולעב רבק ילא ךדלחל .ח" כ תנשב ח" ל כ ב אובח רמא ןכבו , רכזנכ
 .הלעמל ראובמכ וודלח ביבאב ותלועפ .םילשה יכ ,ואבצ אלמנו והע האב רבכ יכ

 רמאנש הלחה םיקירצה ןמ אלא תיחהמ הנואו (ב"ע ם"ר) ק"בב ש"ט ל"י הובו
 הלילח יכ ,רבכ שידג לכאנש לכאנו אלא רמאנ אל שידג לכאו שידג לכאנו

 ליחתמ ספא דוע ךכדזהלו ומצע ןקתל ןדע וילע רשא קידצה תא הזמ תחקל ה"בקהל
 ,םםילשהלו גישהל וקחבש המ לכ םילשהו גישה רבכ רשא קידצו יקנ המשנ תא לבקל

 .ראובמכו שידג ראוההב יוארכ ותוא ראהמ ןכבו
 ,החונמל איהש הרבאל אלו םילבאל וכב אנימא (ב"ע ה"כד) ק"עומב ש"מ .ל"י .הזבו

 תפסוהמ הלעות ול חתיה אלו גישהל ודי לאל היהש המ לכ גישה רבכ> יִכ
 אל רשא לעו ונממ ורדעה לע הרמ חנאתהל ונילע יכ ,החנאל ונאו ,הפ וייח

 יכ .ל"י ,והיילע היתעד שלח םש בותכ עודמ כ"א ת"או ,ל"נכ ונילע ללב רפכ

 וילע ןנוקל המ ןיא יכ ,הלא וירבדב וירכהו גאש יב ןדפסה .השע בוט אל ב"פעא
 ףצק םש ש"מ ל"י הובו .'ה דע ובש אלו ויעמוש וכב אל ןכבו , תמ והנועב יב ב"כ

 ונגמ רבע קסח יכ ,ודבל םלועה לע ףצקה אצי יכ , תושפנ ונממ סמחו ומלוע . לע

 תמשיו לגיו ותריטפב זלעתי אלה אוה יכ , רטפנה קידצה לע אל לבא ,ועשי ןרקו

 . ןוכנכו יוארכ ותרועת ול האלמנ יכ ,הזב ותדרטו ולוטלמ ול רתומל יכ ,וותרירפב

 המ הקרצ םא (ה"לס) בויאב בותכה םדקהב הלעמל ונרכזה רשא בותכה ל" דוע

 תרמ יכ ת"ישה הדמ םרא ןב תדמכ אל יכ רמולכ ,חקי ךדימ המ וא ול ןתת

 הנמס הנהי יב ,ונעמל התוא השעי רשאב קר ותלועפ דעב לעופהל םלשל םדאה

 לועפי לב רשאכ לבא ,הדעב ול עיגמש המ ול םלשי ןכל ,הנוקהו הבוטמ גנטתיו

 םוש ההאמ ול חמצה לב יכ ןעי ,תחא הרונא ףא ול ןתי לב וא ורובע .הלועפה

 תרמ אוה ךופהנ םלוא .ותלוז הנממ לבקי -שא הלעותהמ ול ןורתי הט יב , תלעות

 ה'בקה |
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 ןורתי המ יכ ,ול ןתת המ תקדצ םא ףא יכ ,והנה שדקב רדאנ יכ ,ה"בקה
 'תי ול חמצה תלעוה וזיאו דובעתו לועפת רשא ךהדובעו ךהלועפמ ש"תי ה"בקהל
 ,ויתולועפו וישעמ רעב ןגוהכ ורכש שיאו שיא לכל םלשי יכ יד אל ו"כב , ךתקדצמ
 ולאכ ןכו ,'הי ונעמל השעו לעפ ולאב והשעמכ ול םלשל 'תי ורסחב ףיסוי יב

 יכ ,שדוקב ותדובעמ שפניו תבש רבכ יכ ףא וישעמב ןרע חמשיו ןדעתיו .גנעתי
 'תי ההא יכ תטאו דסח בר 'ה ךל יכ לארשי תורימז םיענ רמא ןכו .ותמדאל בש
 דועו ,וישעמ דעב שיאל םלשה ז"כב שונא ישעמ ךל וחלצי אלו ונלסי אל יכ ףא
 ללכ השעי אלו לועפי אל רשאכ ףא םלשמ והשעמכ ךהלטחבו ךהקרצב ול ןתת
 .תקרצ םא,, והלחת יכ ,רכזנה בוהכה רמוח ןימכ ראובמ ש"מב יכ םנמאו ,רכזנכו
 הנש םיעבשה לכ ט"שעמו תוצמ השעו לעפ רשא םדאה ןינעל רמאנ "ול ןתת המ
 ותירחא יכו , ויתוקרצ 'תי ול המל יכ ,םולכ ול ןהי לב הז יכ , תומרא ילע יח רשא
 תנש ח'כ יהלב הנומאב דבע רשא ןוב יברכ שיא ןינעל רטאנ "חקי ךרימ המ וא,
 .תומדל ךזפחב לאוה םא אלה ןכבו .ראובמכ הנש םיעבש רעב םלשמ ורכש גישי ו"כבו
 .,תיעת יכ הזמ .הנמאנ חכות אלה םהילע גנעתיו םדא ינב ישעמב חמשי ת"ישה יב
 הנש םיעבראו םיתש המואמ לעפ אל תמאב רשא הזכ שיאמ ת"ישה חקי המ יכ
 :ךיתולועפמ םג יכ ךהוח תפוט הזמ אלה ןכבו ,םלשמ ורבש ותלמחב 'ה ול םלשי ו"כבו
 "ודסחב םדעב ךל םלשי ת"ישה ספא ,תלעותו ןורתי סוש 'תי ול ןיא ךישעמו

 . ותלמחבו ותקדצב
 :תצצופמ תויהל לוק תב הדיתע רזעלא יברב הימרי ר"א (ז"כס) ר"קיוב ש"מב ל"יע

 תרמוא ק"הורו 'וכ ורבש לוטיו אבי לא םע לעפש לכ תרטואו םירהה שארב
 יכ א"זל ,ה"שיועי 'וכ המשנ ול יתתנ אלש דע ינפל סלק ימ ,םלשאו ינמידקה ימ
 ןווכתה ןכו ,םדוק ךטע השעו לעפ ולאב והשעמכ שיאל םלשת יכ רסחה 'ה ךל
 בותככו , ךתניהנ םדוק 'הָי ולש לכה אלה ,ול ןתת הס הקדצ םא בויאב ילואב
 ןינעל דיגה ,חקי ךרימ המ וא ,ךל ונתנ ךדיטו לכה ךממ יכ 'א םימיה ירבד ףוסב

 ייכ ,ללכ ךילע ולע דיבכה אלו לקו ןטק רבד יהלב ךמעמ שרד 'ה יכ , תונברקה
 .ש"מבו , ךל תויוצמ ןנניא רשא תויחה ןהואמ ול בירקת יכ וא הב-ה ול .בירקח
 םלוא הזב ךיראהל שיו .'וכ םכהא יתחרמה אל (י"5) רומאבו (ו"ס) וצ אטוחנהב
 ירמאט םייסא הגהו . דחוימ רמאמ הוב ךורעא *ה ינכוי םאו ערהשהמ עצמה רצק
 ררטא הוה ארקטה ןמ א"יו (ב"ע צ"ד) ןיררהנסב רשא םימחרו העוטי רבדב יחכונה
 :סיתמ ולוכ םלועה לבש םויב ,םויה םכלוכ םייח םכיהלא 'הב םיקבדה םהאו םהל
 .א"יה ירבד הרואכלו ,םימייק םכלוכ ב"הועל ףא םימייק סכלוכ םויה המ ,םייח םהא
 ייתלב יכ ,ו"ח תוחדל ןכהי אלה ז"הועט ב"הוע רומלנ ךיא ייכ ,הנבה ינלושמ .םנה
 םירקיה םהירבד ראבל ןוכנ יכ ש"הזעב המדא ןויעה רחאו ,אבב אלו םייח םכנה הוב
 .(ז'יפ) ינש קלח םיכובנ הרומ דטחנה ורפסב ל"ו ם"במרה לודנה רשנה כ"שמ םדקהב
 "חחא ומא התמו דלונ דאמ םדאב עבטומה עדטב םלש שיאש "וכ שדחתמ לכ ל"וו
 פיכשהו לדגש רע רזננ יאב אוהה דלונה לודג םילשה ודבל ויבאו םישדח והתקינהש
 :תפומה דימעיו הז שיחכהל ליחהי ס"לב אוהו "וכ וניצמנ ךיא 'וכ לאשו 'וכ עדיו
 םינפ םושב רשפא יא םדאהש 'וכ םיענמנ םהש םייתמאה הלא םינינעה לכ לע
 'רשא הזה רבכנהו דמחנה ןמאנה לשמהו .ה"שייע 'וכ ןנובההו הרוצה לע  הוהתיש
 ,םיהטה תייחת ןינעל א"יה ר"נעפל הזב ואשנ םלועה שודיח ןינעל ל"ו ם"במרה אשנ
 ,ןמבה ךותב והומי לבו ולכי לב םירבועה יכ ,םימיי ק םכלוכ םויה הפ יב
 .םדאה תייוהו תואיצמ לש םינינעה יכ , איבמ םוהיה דלונה רשא םיתפומה לכ יכז

 םיענמנ
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 ב"הועל ףא יכ ןמוא תנומאב ןימאהל ונילע הככ ,םה םיבזכו םירקש םיענמנ
 רשא גולגלה לכ יכ ,ןימיה ץק תעל םרבקמ םיאפרה ומוקי יכ .םי מייק םכלוכ
 רנלכש אוה ןטק יכ ספא ,בוכו .רקש אוה ויחי לב םיתמ יכ םיגלגלמ םיסרוקיפאה
 הלעמל אוה אלה יכ ,רכזנה ארונהו רבכנה לודגה רבדה ןוכנ לע ןיבהל לבגומה
 ךיא ונישוח הייאר יהלב ונלכשב םיניבמ ונחנא ןיא רשאכו ,ישונאה לכשה ןמ
 ןכ םנמא יכ ןיעב ןיע הזחנ כ"פעאו םימייקו םייחו םימלשו םיאירב ורלוי םידליה
 וננריו וציקי ךיא לבגומה ונלכשב םיניבט ונחנא ןיא יכ ףא ןכ ,דימה תואיצמב אוה
 השעי רשא הלענה תפומה ןמאנו ןוכנ ןכ ואצומ .ןוכנ רהשכ ז"כב ,רפע תמרא ינשי
 תואור וניניע אלה יכ , רפע ינכוש ודסח בורב היחי יכ ,םימיה תירחאב  םייח םיהלא
 םירוב לע םניבהל ההכה ונלכש .די הרצק רשא םיבר טירבד םנשי הז תלוז יכ לילעב
 ונחנא ןיא יכ ףא רכזנה בגשנה רבדה הככ ,םינוכנו םייתמא המה םה כ"פעאו
 וניבהל םדאה תניב הרצק רצק יכ ,הלרהו הנטקה ונהניבב וירוב לע ותוא םיניבמ

 | . ר"יכא ;ב"ב :,םויה ןוכנכ ןוכנו תמא אוה ז"כב ,ןוכנ לע
 הכרבב וכרבטה  ח"נולב ת"שורה וכרע םורכ וריקומה ודבכמ ודירי םאנ

 ל"ומהו ךרועה שוקלמ לאכ הרקיה והבושתל הפצמהו הרותב השלשמה
 .סקאווירט םייח הש

 :ח
 וכו ינעהש העשמ ה"ר 'סוהב (ב"ע 'ב ףד) תוכרבב ,ורפסב ןושארה רמאמב

 הרועס ןמזל םרוק יוה הלפת ןמוד ל"יו 'וכו ללפתי יתמ היפוג ינע אמית
 העשמ ינהקד 'ינתמב םג אוה 'סותה תישוק אה השקה ל*ו א"שרהמה הנהו ,'ובּו
 ק"הד ל"יד 'וכו הדועסב ליחתהל רוסאד המורהב זא ולכאי ךיאהו 'וכו םינהכהש
 *וכו דוע האמוט םהל יאו המורתב לוכאל ןירהומש ונייהד 'ובו םינהכהש העשמ
 םינהנהש העשמ ה"רב א"שרהמטה לש וצוריתל ןווכ ל"ו י"שרד הארנ הרואבלו , ש"ועי
 לוכאל םהע עיגהו ןשמש בירעהו ולבטו ואמטנש םינהכ ,ןתמורתב לוכאל םיסנכנ
 :ןייעו ,המורהב לובאל םתע עיגהו י"שר םייפר אה ל"ל הרואכלד ,ל"כע המורתב
 י'שר תנוכד יאדו אלא ,וללה תובית 'ד םייס אלו י"שר ירברכ בחבש ל"ז ב"ערהב
 עינהד ונייה םתע עינהו ושדק ירבדב בתכ  ןכלו וצוריתכ א"שרהמה תישוק ץרהל
 ב"ש הנהו .ש"ק ןמז ינפמ ןילכוא ןיא לבא , האמומה .ינפמ לוכאל ןירתומש [מז
 איהש המורת תליבאד ץרית (ינעהש העשמ ה"ד ב"ע 'ב ףד) םש ח"לצב ןואנה
 ח"לצה ראיב םינהכהש העשמ ה"דב הנשמבו , ש"ק ןמוב וליפא הרוסא הניא הוצמ
 לטיב ט"ר ירהו שדקמב הרובע הרובעכ איה הוצמ המורת תליכאש ןויכ בהבו רתוי
 הוב ןייעו (א"ע ג"ע ףד) םיחספב ראובטכ המורה תלינא ליבשב ר"םהיב :ןמז

 ינקו ימח הנהו .ח"תפדב ּו"ע לפלפמש המ (כ"הצ העשט ינהילו ה"ד סש) 'ח"לצב
 ןיעמ רפסב ,אנפמעק ק"דבא ע"יז אדנאל הנוי לארשי 'ר ע"וסיצ שודקה ןואנה
 מ"רל כ"ג השקה ,תוהבש יברעב ןהפ לובאל ןיסנכנ א"'בש חעשמ .ה"ד םש תוכרבה

 ןמור ץרתל ןיא ןאכו ,סנכנ ינעהשמד אהב 'סותה תיטוקכ םרוק לוכאל רופא אה
 תליכאר ל"נה  ח"לצה י"פע ץרתמו י"שר  כ"שמב ןכומ לכה .ש"עב אהד םדוכ המ
 ןכא . ק"הדהכע ורסא אלו הוצמ כ"ג תבש תרועס תליכאד ל"י כ"א ,הוצמ המוחת

 תליכא יא (ב"ע ט"י ףר) הציב ח"לצב קפתסנש יתיאר ןאכ ח"לצהל היל אטישפד המ
 תוצמה לכ בשחשכ תומורת תוכלה :שירב ם"במרהמ םש איבהו , ע"מ יוה המורת

 םא קפתסמ ינאש ןפואב 'וכו הוצמ המורה הליכא הנמיש ללכ יתאצמ אל וז הכלהבש
 ךייש 2 ב
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 == תליאש ת"ושב הזב ןייעו ש"ייע  ת"לדע | ק"ק תליבאבו המורה תליכאב רמול ךייש =

 | .(ז"י *יס ת"המ) םולש |
 רוטה םשב (ה"לר 'יס) א"גמה פ"ע דוע "ית העשמ ה"ד 'פותב םש ח"לצב הנהו

 הדועס עמשמ ינע יבגו . ,רתומ המיעט לבא רוסא הדועס עובקל אקורד
 פ"ע 'יתש , תוכרב שיר ,תוכרבה ןיעמ 'סב ק"חגה ינקז ימחל יהיאר ןכו ,המלש
 ל"יו , הברה :תוריפ !יפא .רתומ זא ירש המיעט יאד תבש סות פ"ע ףיסוהו א"נמה
 הדועפ ונייהו ותפ לוכאל אתיא ינע יבגו תוריפ תמורתב יריימ המורהב םינהכבד
 'סותה תטישכ יאד ,אתיירואד תוריפ תמורתד ם"במרה תטיש פ"ע אקוד הוד ךיראהו
 רבדל שיו .ש"ייע שמש ברעה יעב אלו לכוא םוי לובט ןנברד המורתד ל"יק אה
 'ד ףד הציב) 'פות תרבס ןיעב אתיירואד הרקיעכ ייהד תוריפ תמורתד רשפאד הזב
 ינקז לדוד ת"ושבו ('ל ףד םיחספ) 'סותב ןייעו הלחתכל רוסיא ןילטבמ ןינעל (ב"ע
 ןינעל (א"ע  ב"ל ףד) ןיבוריע 'םותב כ"כו (ז"ק 'יס) אנסרהד אסכ ת"ושב ןואגה
 אמלד םיככוכה תאצ תעשמ ינתילו 'מגה תישוק לע השקי ז"פל ןכא ,ש"עש הקזח
 (תעשמ ינתילו ה"דב) ח"לצב השקהש ןיעכו ,ש"ק ןמוב ירש המיעטד ל"מק אה

 . ל"נכ לובאל רתומ המורתד ןינעל וצורית לע
 ,ידימ השק אל םינהכב 'ינתמב לבא ריפש 'פותב םישקמ אקורד ץרתל נ"דנעלו

 רנה רואל תורקל ןירתומ םינשד (ה"מר 'יס ח"וא) ע"שוטב ראובמ הנהד
 , הקידב ןינעל (ח"לת 'יס) ח"ואב ןייעו ,וריבח ונריכזי תוטהל אבי דחא םאד תבשב
 רופאר ושקה ריפש דיחי אוהד 'וכו ינעהש העשמ אתיאד אתיירבב אקורד ל"י כ"א
 ןהכהש העשמ ל"להד םינהכהש העשמ םיבר . ןושל אתיאד 'ינתמב לבא 'וכו לוכאל

 ריכזי .א"כד לובאל םירתומ םיברד םושמ םינהכ וטקנו ינעהש העשמ אתיירבב ומכ =
 םירבאו םיבלח רטקהבד י"שר תטישב תוכרב שיר ח"לצח תרבס :ןיעכו ,וריבח תא
 ושע אל חכפב ןכו , תולצעל וששח אלו םה םיזירז םינהכד םושמ גייס ל"זח ושע אל
 ףד) םיחספ ןייעו ,םה םיזירז הרובח ינבו ויונמל אלא לכאנ וניא חספד םושמ גייס
 ירבד לע :ורבעד :ג"ר .לש .וינב לע (ה"לר "ס) ז"וטה תישוק בשוימ ז"פלו  ,(ה"פ
 ינתילו .'מגה השקמד אהב השק אל םגו ,ויה םיבר אהד ש"ק ןמזב ולכאו.םימכח
 תאו ןניעמשא רבכד אחינ ל"נהל לבא ,ירש םיברבד ל"מק אה אמלדד כ"הצ תעשמ
 ןואגה ינקו ץריתש המ ןייעיו ,םיבר ויהד ןויכ ולכאש ג"ר לש וינבד השעממ | אפיסמ
 תשרפ) הרותה לע תופי םינפ רפסב ןיימד 5"5 ק"דבא ע"יו יולה סחנפ ה"ומ שודקה
 :.תוכרב רפוס לוק רפסבו תוכרבד ק'פ וישודיחב לארשי תראפתב ןייעיו ('ז ב"כ .רומא
 ר"מהיבב יתדגהש שורדב הוב יתכראהו (ט"י 'יס) ןגמה ףלא ת"ושבו ('ג תוא ג"פ)
 תעב ו"נרה טבש ג"י ורתי 'ג םויל רואב הפמ י"נ ןהכ קוצי 'ר בידנה ריבגה לש
 ןיב תותכסמה לכ וקלחתנש :. פד דמח ירוחב ןיב ל"ת יתרפיש ס"שה דומיל תלחתה
 : םרוג מ"האו הנשב םימעפ ינש  רומגל 'יש הפ םיאצמנה םלוכ הכלהכ םירוחבה

 .הפ ףסאהל
 תושקהל שיו ארבס א"עבא ארק א"עבא יגלפימק יאמב ה"דב (א"ע י"ד) ורפסב

 ב"ב) 'סותב ת"כ ןייעי ב"ב ,'וכו איה ארבסד רמא יאמל איה ארקד ןויכ \
 < ג"הבו , ש"ייעו ארק ךירטציא יאמא ןניעדי ארבסמד ןויכ ת"או ושקהש (א"ע ח"מ ףד

 ושקה רבכו ,אוה ארבס ארק יל המל ךירפד (א"ע ב"כ ףד) תובותכ ס"שב: אהיא
 ארבס א"עביאו ארק א"עביא ד"כב ןנירמא יביה ב"אד (ב"ע ב"כ ףד) תועובש 'סותב
 - ךירצו כ"כ הטושפ ארבסה ןיאש םירבד שיד 'יתו ארק יל המל ארבס אביאד ןויכו
 ישוריחב ןכא .ןויכ ה"ד (א'ע ר"עד) אמוי 'סותב ןייעיו , ארבסה ונעימשהל קוספה

 א"בשרה

2 
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 ,ת"כעמכ ,ארבס יל המל ארק אכיאר :ןויכ ךפיהל השקה םש תועובש א"בשרה .

 אלפ הוו ארבס ל"טק א"בל רחא ךלה םירדנבד היאר ןיא ארקמד א"והד ץריהו
 תוכלהב ןייעיו (ו"מד) ק"ב ס"שב ה"כו ךפיהל 'טגה רמאק םש הובוהכב אהד
 אפלאב החיתפב לודגה עורו רואב ןייעיו ,ס"שב ותסרינב תועובש 'ה תולודג
 .(חילס) בקעי ירבד אנראד ק"דבאגה ישפנ רירי ה"ושב ןייעיו ,ארבסמ אפירע ארקמ רמלנש המ מ"מ אתיירואר כ'ג ארבסמ רמלנה רברר יהנר 'כש (ד"ל תוא) אתיב

 ר"ומורא לש ושרק ירבדל ןווכ ינשה ושוריפב ב"נ וכו םדא האור םא (ב"יד) ורפסב

 ב"כר) .אטוז 'ילאב םיפוצ םיתמר רפסב אבוה ע"יו קצאקמ ע"ופיצ ק"הגה
 .ש"תי ל"ת יישורדב הוב יחכראהו (ב"ע

 .לילגהו קסנולפ ק"פדבא ןהאזלכימ לאקזחי יבצ

 :ט

 ןנחוי 'ר לע המת "תובגשנ תואילפ, (ב"" רמאמ) ב"ח "ח"שמ ירוכב, ורפסב
 רתוי הרות לש השומיש 'הלודג (ב"ע ו"ד) תוכרבב רמאש י"בשר םושמ

 איבמ (ה'ּפ) א"ברנהה ןְכו ,םימ קצי ביתכדמ עשילאמ היאר איבטו ,הדומילמ
 ןונ ןכ עשוהימ ואיבה אל עודמ ו"ע המת ת"כעמו וההרשיומ עשילאמ היאר כ'ג
 ראותש היאר הוו ,רימלת הכתכ אלו "רענ השמ תרשמ,| וילע הבתכ הרוחהש
 יל הארנ ,דומילהמ חקל בישקהל רתוי ליעומ שומישהש וא ,דימלתמ לודג הרשמ
 תונטק לע הרוט "תרשמ , יוניכהש רמולו הוחרל לכונ נ"ב עשוהימ רשאל רד"נעל
 ורמאש ל"וחל וניצמ רבכו ,החכוהה אלול הלמה הוארוה תוטשפכ ודומילב בצמה
 'םגב םשו , השמל ורסמנ הניב ירעש ט"מ (ב"ע א"ב) ה"רבו (א"ע ח"ל) םירדנב

 תגררמל עינה אל עשוהי םנש עמשמ 'וגו איבנ םק אלו ה"עמהשל הנעמ ובירעו
 וחכתשנ תוכלה הואמ שלש טורטורפב ובשח (א"ע ז"טמ) הרומתבו ,הנובתב ובר
 ב"בבו ,השמ לש .ולבא ימיב לכה וחכתשנ ם"קדו ש"זגו ו"ק הואמ עבשו ףלאו
 לע (ךליו 'פ) ירפסבו ,הנבל ינפכ עשוהי ינפ המח ינפַכ השמ ינפ (א"ע ה"ע)
 רע "וכו הכוב עשוהי היה השמ תמש ןויכ ל"ז ורמא תומל ךימי וברק ןה קוספה
 'וכ 'ה ארקיו רמאנש תמ יל םג אלה המ אוה ךרבל ךל יכו ה"בקה ול רמאש
 רסחי  תע המכחה תועפשה םוצמצ רשאל ר"נעלנ םתנוכ רואיבו , ש"ייע רפסמלו יבבל
 םראב ומכ ,הצילמה ר"ע ,'יבב לוכיבכ הניכ ה"ע וניבר השמ רדעה רחא לבקמה
 , םוצע ןובצע י"ע טעמל בלה יללח ץופקתו םדה ץורמב התעפשה םצמצת ובל הע
 תקרוהב ץמקי םא עיפשמ לכב ןכ ,עבטה ימכחל עדונב .היכבה אובת . הזמ יכ
 ןברוח לע ק"עהעב םג בתכ הול בורקו ,היכב םשה ּו"ע ץלמוו לבקט רסוחמ ובוט

 תרשמ עשוהי ארקנש רמול לכונ כ"עו ,(ז"5פ רעשב) ש"ייע יכבל 'ה ארקש ק"מהיב

 ד"פ .ימלשורי) ל"ג םרמאמכו ה"ערמ תמועל וחגררמ תולפש תאפמ דימלת אלו
 (א"י "יס בקע ז"ל אשת אמוחנת שרדמבו 'א .תוא ח"כ 'פ תומש שרדמו תינעהד
 תלוביב היהש הרותהה קלח םהש םילחנה דשא לעב 'יפו ה"בקה דיב םיחפמ ינש

 .לארשיל הרסמנ אלו והגרדמ יפל גישהל ה"ערמ

 ןירדהנסו (ב"ע 'ז ןילוח) ןייע ,וילא ובר חורב םינש יפל הי רשא עשילאמ םהייאר ןכ אל
 , רמל רשא אלו קצי רשא בהכו "דימלה ,סשב ותונכל בותכה ךירצ היהו (ב"ע ה"ק)

 . םכחיו םכחל ןהו ךיראהל רשפאש םוקמב יתרצק , היחר לכ ילב המוצע החכוהה בע

 : .יקדאבוינ ק'פוח י"נ עשוהי ה"ומב יחמק עטנ ןחנ
 כ"שמע
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 היובא ןב עשילא םשב ןניקסמש לע ץרהל רכונה "השמ תלודג, ירפסב ב'שמע
 תופסותב אבומ (א"ה ב"פ) הגינח ימ:שוהיב ש"מב תועיטנב ץצקש ףא

 ,רמפנ הבושה ךותמש המוד ריאט ר"א וכ םיבבוש םינב ובוש ה"דב םש הניגח
 ר"רוהמ .ת"שכ םלשו לוכשא ב"וח .הרוהב לודגה .ג"הרה ידידי דוְבבמ . יתלאשנ
 יתבשהו ,ורבקמ ןשע וסצעב מ"ר הלעה עורמ ,א"טילש ץרעפמאג ןנחלא
 .תויפטיאו 'וכ יולע היסרפו היתלוג בסנ יב שרופמ ימלשוריב תמאב יב ה"רתכל
 ש"ס םרקהב ל"יו ,ורבק .תא הפרשו םימשה ןמ שא האצי  המל השק ןכא.
 תושעל אלא 'וכ הרוהה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ ר"בש יתעמש (א"ע צ"ד) תומביב
 :ד"בה יכ עדונו ,ךכל הכירצ העשהש אלא ךכל יוארש ינפמ אל 'וכ הרוהל גייס
 יכ ,ךכל הכירצ ההיה העשה יכ ןעי ןכבו ,הטמ לש ר"בהכ םיקסופ הלעמ לש
 ושנעב יכ ,הרותה ןמ אלש היובא ןב עשילא הא ושנע ,דאמ ץורפ היה אוהה רודה
 קרצה ןכבו ,םימשבש טהיבאל םיבבוש סינב ובש יכ ,הרוהל ןוכנ רדנו גייס ושע
 וצוריה תא סליק רשא גרובצריוו ק"דבאה לודגה ןואגה ברה ונדירי דובכ סע

 . 'ג ןטיס הלעטל בוהככ ,רכזנה
 .סקאווירמ םייח השמ ל"ומהו ךרועה העושהל לחימה ורידי אנ

 אי
 א'טילש רךיאמ ר"רוהמ ה"שכ א"דיו ריבג ב"וח גלפומה ברה ידידי רובכ ןייע רשאכ
 (א'ע .ט"ד) "השמ תלחנ, ירפסב  רעיימ ןבא ל"ז לארשי 'ר ברה ןב |
 ,בקרי םיעשר םשו הכרבל קירצ רבו (י"ס) ילשמב רשא .בוהכה ראבל יל ריגה
 ל"זו , הזב וגיצהל טפשמל בושחא יניעב ןח  אצמ ורואיב יכ ןעיו .םש יהרכזהש
 םייסמ ןיא יכ ,ותישארמ הנושמ | בוהכה  תירחא אלה קיידל שי  הרואבל
 ופוסב בוהבל היה יואר אלה הכר בל קי דצ רכז בותכ ותלחתב יכ ,חהפש המב
 ןיא יכ ,ומש םיריכזמ ןיא יכ עשרל בומ יכ ץריתו ,הללקל םי עשר  םשו
 ץפח םדא ןיאשכ רמולכ  ,ומש בקרי רשאכ איה רשואמ ןכבו ,והוא םיללקמ

 , דימה הכרבלו הבוטל קירצ רכז ןכא ,ללוקמ ונניא יכ , וריכזהל

 .ם' :

 ה"לד) אמויב ל": א"שרהמה וז הכודמ לע בשי רבב יג ועידוהל ןוכנל בושחא
 אלו 'וכ ם"'בטרה ש"ס ד"ע הזב הארנ ל"וו ;לנמ אהיירואדמ ה"דב (ב"ע

 תונגב לבא ןהוא ךרבי םיקירצ םיחבשמשכר םושמ הללקל ורכז םיעשר יבג ןכ רמא
 ומ לבו 'וכ קחצי ר"א (מ"ספ) ר"בב יהאצמ ןכא .ה"שייעי 'וב וללקי לא םיעשר
 שרופמ אלה , בקרי םיעשר םשו רמאנש השעב רבוע וללקמ וניאו עשרה ריכזמש
 ל"ן א"שרהמה דובב הוב שיגרה אלש אלפלו עשרה תא ללקל הוצמ יב: ךפיהב
 ונדמלי סדא לכמ םכחה יכ רכזנה קוירה בשייל ןכתי ר"פל יכ םנמאו . בשייל הוצמז
 ירפסב ש"מכו ,המע ברקב הלאל השאה ההיהו (ה"פ) ר"ברמב כ"'שמ ןושלה יונישב
 תערב ןיאשכ ףא יכ ךמולכ ,'וכ תינולפל עריאש םשכ ךעראי הב ןילא ויהיש םש
 םש אמויב א"ר רבד ןכ ל"י ילואו , העובשלו הלאל רכוי ו"כב יאנגל וריכזהל םראה
 .ל"טכא לבא הזב ךיראהל שיו ,הלפ הכרבל קירצ רכו לבא , וריבחמ עשרו ומצעמ קירצ

 ..סקאווירט םייח השמ ל"ומהו ךרועה ורידי םאנ
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 ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא (ב'ע י"ד) ב"בב ש"מ .ראבל ה"רתכמ יהעמש דוע
 ןייעו ,'וכ לודג :השעמ וא לודג רומלת ןישוריקר ק"פס ש"מ  םדקהב ,ודיב

 ב"ח "ח"שמ ירוכב , ירפסבו ,'וכ רמ רמאהו ה"רב םש תופסותבו (א"ע ז"יד) ק"בב
 יכ רמולכ ,וריב ודוטלתו ןאכל אבש ימ ירשא יכ א"ול ,"םיניע הארמ, רמאמ
 *6דומ להו, יכ ל"ר ,השעמהכ" דומילהכ םהינש םייק רשא שיאה אוה רשואמ
 יוארכ השעי יכ ןכהי אל יכ ןעיו .השעמ לע ומרמ "ודי ב, יבו' ,רומיל לע ומרמ
 לודחל קחרל הטמו תושעלו ברקל וילע המ ןגוהכ תערלו ןיבהל העד דומלי אל םא

 0 .השעמל רדומיל םידקה ןכבו , הושעמ רוסלו

0% 
 סדאה אוה רשואמ יכ הוב זמרט יכ רמאל ןכתי ר"נעפל יכ ה"תכעממ דחכנא לבו

 אבר (ב"ע נ"ד) םיחספב ש"טכו ,ןמשל הוצמ השעו המשל הרוה דמל רשא
 רציכ אה ,ךרסח םימש לעמ לּודג יכ ביהכו ךדסח םימש ךע לודג יכ :ביתכ ימר
 לעט לורג המשל תוצמבו הרוהב קסע רשאכ יכ ןבבו .'וכ המשל . ןישועב ןאב
 ןגוהכ עמש ןכל ,המימשה ותטשנ הלעה רשאכ ותומ רחאל אוה רשואמ יכ רמולכ ,םימש
 לודג ןכבו ,המשל השע יכ רמולכ ,ודיב ודומלתו ןאכל אב רשא שיאה ירשא יכ

 .םימשה ימשל וריב ודומלת איבה אלה ןכבו ,ודסח םימש לעמ
 .םקאווירט םייח השמ ל"ומהו ךרועה 'ה תעושתל הפצמה ורירי םאנ

 ,וט
 ינפמ ינא ארייתמ רטאה אמש שיא ינפמ ורוגה אל א"ד םירבד שאר ירפסב אתיא

 תא ץצקי אמש וא ישידג הא קילדי אמש וא ינב תא גורהי אמש ינולפ שיא
 שיא ינפמ דיחי ןושלב בהכ עודמ קיידל שיו ,שיא ינפמ ורוגה אל ל"ת יתועיטנ
 לב םיבר םישנא ינפמ םג יכ הנמאנ וערי ןעמל םישנא ינפמ םיבר ןושלב אלו
 בשייל שיו ,הלאה תוארי שלשה יתלב ירפסב ובשחנ המל רועז ,ודחפי לבו ורוג*
 תחאמ חא השועה יכ , בגשנו קומע ןינע הזב ונל וזמר ירפטהכ בותכהכ יכ ש"הזעב
 ריחי ןושלב בתכנ ןכבו , תומי ירירע וינבמ לובש ,ןלציל אנמחר ,ראשי הלאש
 ,ינב תא גויה אמש (א .ללכ םינב הב חיני לב יכ ,לבחב ורבל אוה יכ ,"שי א
 ןירה תדמ ןכבו ,ול ןיררומ הב רדומ םראש הרמב (א"ע ח"ד) הטוסב ש"מבו
 עיגמ הככ ותימע רכז הירכה אוה רשאכ יכ ,םימשה החתמ ורכו החמי יכ תנתונ
 הטוסב ש"מכו ,ישידג הא קילדי אמש וא (ב ,ל"חר ירירע תומיו וערז תרכי יכ ול

 ןב חינמ וניא וריבח לש והאובת ףרושה לכ ירימג רטא אדסח בר (ב'ע י"ד)
 ץצקי אמש וא (ג .ל"חר וינב ולכי יכ ול עיגס יכ שרופמ אלה ןכבו ,'וכ ושרויל
 ץקד אלא ירב תחכש ביכש אל אנינח ר"או (א"ע .ו"כד) ב"בב ש"מבו ,יתועיטנ

 ,ל"חר וינבט רכז םוש ול ראשי לב יכ עינמ הול םג ןכבו ,הינמיו אלב אחנאת
 ריחי ןושלב םירכונה םירבד השלשה ירפסב ורמאנו דיחי ןושלב בוהכה בחכנ ןכבו
 , ירירעו יריחי ראשי הלאה םירברהמ רבד הזיא ול השעי רשא שיא לכ יכ ונעידוהל

 ךרי לאו .רחפי לא יריחי ןד אוה רשאכ ףא ןכבו ,הברעב ררוב רערעב , ל"חר
 ןכבו , אוה םיהלאי טפשמה יכו ,הכ ול תושעל ושפנב זוע ביהרי לב יכ , וינפמ ובבל

 .ר"סב כ"ו ,םדו רשב תארי לטבל ה"ישה תארי חכב

 .דועו "השמ תלחנ, :"חט סקאווירט םייח השמ ל"ומהו ךרועה םאנ
 ה ב
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 "ת'בקה , ו'עז םידיעמ 'ג ל"ומא לע רפוימ תבשל ןטק ריש .לארשיל תודע .ה"ב
 = ת"בקה ,חונמ םוי אוהש תבשה לע םידיעמ לארשיו ה"בקה , תבשהו לארשיו

 <  ,רךחא אוהש 'ה לע םידיעמ תבשו לארשי , דחא םע םהש לארשי לע םידיעמ תבשו

 ,הז לע הז םידיעמ המה ד"הש יביטמ המה השלש
 ,הז וניהלא םולש רש דע--יבא לכה רצוי
 ; הזה לודנה יוגה רע--םע םינומא רמוש קירצ
 , הזה שודקו לודג םוי דע--תשדק םימיה תדמח
 ,הוה יוגה ומע םישודק לארשיו דחא לא דע ןכוש שורק
 ,הוה םויה השע םיהלא דחא ולו רצי םימי ודיעל
 ,הז םע לארשיו יעיבש םוי ודיני דחא 'ה וניהלא 'ה יכו
 ,הזה יעיבשה םוי 'ה םויו דחא בא ריחי לא יעלס
 .הו םיהלא הנחמ תחא הפשו דרחא םע לארשיל תודע םהירבד חתפ

 .ןזח ףסוי קחצי

 . םימש תארי ,י

 תארי וב שיש םדא לכ אנוה בר רמא ובלה יבר רמא (ב"ע ו"ד) תוכרבב אתיא
 ,'נו ארי םיהלאה תא עמשנ לכה רבד ףוס רמאנש ,םיעמשנ וירבד םימש

 ר"ח "ח"שמ ירוכב , ונרפסב םירואב הרשע יחכונה רמאמה לע ונראב רבכ יכ םנמאו
 רשע השמח דוע ונלכש תדוצמב ונילעה ש"הזעב הנהו .ה"שייע ('בו א"ע א"בר)

 :סיפדהל ונידי תישילש 'ה תוצרב ףיסונ םינייעמה יניעב ןח ואצמי םאו וילע םירואיב
 (ה"פ ןמיס) םילהה ט"ושב ש"מ םדקהב וראבל שי (א . ר"יכא וילע ירואיב רתי םג
 ררצק הקרצל םכל וערז רמאנש והלפת תעמשנש רשובמ אהי םידסח למוג אוהש ימ
 הנענ אוהו ה"בקהל ללפתמ אוהש 'ה תא שורדל .תע וירחא ביתכ המ רסח יפל
 "לב םימש תארי וב שי רשא םדאה הנהו .'וכ תעמשנ ותלפתש רשובמ אהיו
 "ותאירקו .ותלפת ירבד .לכ יכ ול עיגמ אלה ןכבו , דימת תוירבל םיבוט םידסח למוג
 ךמחל בערל סרפ אלה (ח"נס) היעשיב בותככו ,םדקהב וילא ונזא הטיו 'ה עמשי
 ש"מב (ב .'וגו יננה רמאיו עושה הנעי 'הו ארקת וא 'וגו ךרוא רחשכ עקבי זא "וגו
 ףתשמה לכ רפקה רזעלא יבר םושמ היכרב רב אנוה ר"א (א"ע ג"סד) ןיתליכמב
 'ר ,ךל תופעות ףסכו ךירצב ידש היהו רמאנש , והסנרפ ול ןילפוכ ורעצב םימש םש
 הזבו , ךל תופעות ףסכו רמאנש רופצכ ול תפפועמ והסנרפ רמא ינמחנ רב לאומש
 ינפל ותנחת ךפושש םרא לכ ןושל הנעמ 'המו א"ד (ז"טס) ילשמ ט"ושב ש"מ ןיבנ
 םש ףתשי יב 'ה ינפל ותנחת ךופשי רשאכ יכ רמולכ , ןושל הנעמ ול ןתונ ה"בקה
 ףתשי חטב םימש אריה הנהו .ושדק ימשמ והנעיו 'ה עמשי ותגאדבו ורעצב םימש
 =  תלפוכמו הלופכ ותסנרפו םילבוקמו םיעמשנ וירבד ןכבו , ונוגיבו ורעצב םימש םש
 "" רמא (א"ע ח"ד) תינעתב ש"מב (ג :. ויתולאשמ לכ 'ה אלמי יב ,רופצכ ול תפפועמו
 ,עשונו םלוע םהב רמאנש םלועל העושי איבמ וולע ןיאבש ןירוסיב חמשה לכ ל"ביר
 לב דעב ויתונחתו וירבד לכ ןכבו  ,הנופת ילב-וירוסיב חמשיו לגי אריה הנהו
 אתפסותב ש"מב (ד .םלועל הבר העושיו הלואג איבמו םיוצרו םילבוקמ םלועה
 םוקמה ינפל הלפתב חותפ םהיפ תוצמב םיקסועה לכ ינש רשעמ תכסמ יהלשב

 'וב
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 חותפ ויפ ןכ לע רימה ט"שעטבו תוצמב קוסעי אלה 'ה הא אריה שיאה הנהו .'וב |
 ש"מב (ה .םימיוקמו םישענ ,םיעמשנ ויתפש חתפמ לכו ה"ב םוקסה ינפל הלפתב =

 ה"בקה לש ויהודמ תכפהמ םיקידצ לש םתלפת ךכ 'וכ קחצי ר"א (ר"סד) תומביב
 תא ךופהי והלפהב יב ןעי םיעמשנ וירבד יכ א"זל , תונמחר תדמל תונזגר תדממ
 שרדמה םשב רואמה תרונמב ש"טב (ו .םימחרהו רפחה תדמל וגורהו ןידה תרמ
 םבל ןיכה רמאנש ךתלפת עמשיש רשובמ אהת הלפהב ךבל תנווכ םא ג'בשרא

 ירבד תא 'הל רבדי רשאכ ובבל תא ןווכי חטב אריה הנהו ."וכ ךינוא בישקה
 סחנפ יבר (א"פ) יאמד ימלשוריב ש"מב (ו .םיעמשנ וירבד יכ הכוי ב"עו ותלפת
 יל ענמ תא המ ייניג יינינ היל רמא ריבג ייניג הוהו רעוו תיבל ליזא הוה ריאי ןב
 ןאמ ןול רמא ןירבע ונא ןילוכי וירימלת היל ורמא ,רבעו יומוק גלפו דעוו תיב ןמ

 ק"פב ןייעו ,הכנמ אלו רובעי יומוי ןמ לארשימ שנ רבל ליקא אלד הישפנב עדיד +
 לכ יכ הכלהכ הכוי ןכבו ודלח ימי לכ לארשיל הזבי לב אריה ם"לב הנהו . ןילוחד
 (ג'ס) תלהקב כ"שמ ל"י הזבו .עבטה תא לטבל וליפא םישענו םיעמשנ וירבד
 הכלהכ רבדל הבוי ירבעל תוזבלמ ויפ םולביו השחי םא יכ ,רבדל תעו הושחל תע
 םלועל (ו"טפ) אטוו והילאב ש"מב (ח .םימיוקמו םיעמשנ וירבד לכ יכ דימת
 ךמחנו הלעמל בוהא אהיש ידכ וכ םימש תאריבו ט"שעמבו הרותב וינע םדא אהי
 יכ ןעי ץראבכ םימשבכ םיעמשנ וירבד יכ א"ול ,'וב תוירבה לע לבקתמו הטמל
 תויהואב ש"מב (ט .הטמל םיענו רטמחנ והנה הככ הלעמל ביבחו בוהא אוה רשאכ
 םוי לכב הרובש ובלש ימ לכש דמלט בל ירבשנל 'ה בורק ('ח תוא) אביקע יברד
 לבא 'וכ םוי לכב הכלהמ הניכש ומע םוי לכב ויפב טעוממ ורובדו הכומנ והורו
 ירבשנל 'ה בורק רמאנ ךכל המא לא המאמ םויה לכ ולצא בורק ה"בקה בל ירובש
 וניצמו ,םכח אוה אריה ןכבו ,הארי ןיא המכח ןיא םא (ג"פ) תובאב וניצמו ,בל
 ,'וכ חור לפשו וינע ח"ה לש ןכרד רמוא הדוהי יבר (ג"פ) הלכ תכסמד אחיירבב
 ול אלמי ןכבו ,ומע 'ה אלה ןכבו ,לפשו אכדנ ,רבשנ אוה אריה בל אלה ןכבו
 לא שגנ השמו ןרהי אתליכמב ש"מב (* , תופיכה שלשהכ ףכית ויתולאשמ לכ 'תי
 ימ לכש בוהכה ריגמ 'וגו דאמ וינע השמ שיאהו רמאנש ותונ;וונע ול םרג לפרעה
 דרחו אריה םדאה הנהו .'וכ ץראב םדאה םע הניבש תורשהל ופוס וינע אוהש
 תא הרשי והונהונע ידי לע אלה ןכבו ,יגס ןהונע םג חטב אוה אלה 'ה רברל
 רשא הניכשה ינפל המה םה ויתודיהעו וירבד לכ אלה ןכבו ,רכזנכ ץראב הניכשה
 תושענ ויתוריזגו תולבוקמו תוברע ויתוריהע לכ םיעמשנ וירבד לכ אלה ןכבו ,ומע
 קסועה לכ אייח ברר הירב הדוהי ר"א (ט"מד) הטוסב ש"מב (אי .רימה תומיוקמו
 אל וכב םילשוריב בשי ןויצב םע יכ רמאנש תעמשנ ותלפת קחוד ךו-ינ הרותב
 ,ץחל םימו רצ םחל ינדא םכל ןהנו הירתב ביהכו 'וגו ךקעו לוקל ךנחי ןונח הכבה
 , ךרומ רוע ףנכי אלו רמאנש וינפל לעננ דוגרפה ןיא ףא רמוא אנינח רב אחא יבר
 קוסעי יכ ןעי וינפל חותפ רוגרפה יכ רימת םיעמשנ םימש ארי ירבד יכ א"ול
 ימ ,ררריו םימש הלע ימ (ל"ם) ילשמ שרדמב ש"טב (בי .ץחלו קחר ךוהמ הרוהב
 אוהש וינפחב ויתורשעמ קלחמש והז םימשגה רדירומו םימשל הלוע והלפתש אוה
 אלה ןכבו ,ןוכנכו יוארכ ויתורשעמ קלחי חטב אריה הנהו .'וכ רטמו לט דירומ |

 םכח לכ (ד"פ) אבר והילאב ש"מב (גי . םינוכנה וירבד לכ םימשה ימשב םיעמשנ <
 לש ןרובב לעו ה"בקה לש ודובכ לע חנאהמו והמאל ת"ד וב שיש לארשימ םכחו
 העושיה לעו ק"סהיב לעו םילשורי דובכ לע הפצמו הואהמו דמחמו וימי לכ לארשי
 םשה היא רמאנש וברקב ק"הור הרוש דיט תוילג סוניכ לעו וניטיב בורקב חמצתש

 וברקב



 -< 2 ;קדצב ןכבו , טורטורפב לכה ס"לב םייקי אלה :אריה הנהו ,ושדק חור תא וברקב
 =  םש ש"מב (די .לכה רברי שדקה חורב יכ ןעי םישענו םיעמשנ וירבד לכ יכ רמא
 < = םימחר שקבל אוה לוכיו םלועל הבוט איבמ הז ירה הרותה תא דמולש ןויבו (ח"יפ)
 , = ןוצר קפיו רמאנ ךכל םלועל רממ איבמו עיקרה תא קפקפמו ה"בקה ינפל .ללפתהלו
 < = וילע .תוברע ויתוריתע יכ ;םימשבש וניבאל םיעמשנ וירבד לכ יכ:רטא ןכל ,'המ

 'החטבמ וע דרויו םכח הלע םירובג ריע (א"נס) ילשמ םוקליב ש"טסב (וט .ךרבהי
 םירחאו רזוג אוהש חוטב הב עגיש ימ לכש החטבמ הרוה וז זוע רמוא הימחנ יבר

 רמא ןכל השוחקה הרותב ודלח ימי לכ ומצע לומעי אלה אריה הנהו .ותוא ןימייקמ
 ינפלמ ןוצר יהיו ,םדקהב םהוא ומייקי םירחא יכ םישענו םיעמשנ וירבד לב יב
 ימי לב 'תי וינפמ דרחנו ארינ יכ והלמחבו ותקרצב ונכזי יכ םימשב רשא וניבא
 וניתוקוצמ תוראבמ  ונצלחיו ונרלח ימי לכ השודקה ותרותב לומענ יכו ונייח ינש
 תא ראפיו ןנוכיו וניתובא ץראב וננרק םוריו ,ונקדצ חישמ תא ונל חלשיו , ונצחלו

 .ןמאו ןמא ר"יבא ב"ב ונתראפת היב

 ,ח'ב "ה"'שמ ירוכב,, ירפס רבחמ ,סקאווירטמ םייח השמ ל"ומהו ךרועה םאנ

 תלחנ,ן ח'ב "ח'שמ תיב, ,"ןורשי יעור, ,"םיתעל הניב, ,"תועמד דאג

 .הלעתיו ת"ישהזעב םיבותכב דועו "השמ

 ו:

 6 ו

 תות טנמ

 ץיקמו ררועמ ,םלשו לוכשא ב"וח לודגה ברה יריוי דובכל

 ,,םינומרקה ונימכח ילורגמ ,םיטלוע רוצ רזעב ,םימררנ

 ..א'טילש רענילרב םהרבא ר"רוהמ ה"שכ ,םינשב תובר הו
 , רקיב םדאל ,רקיו דובכ ישגרב

 וכרע םורכ וריקוסו ודבכמ האמ

 ל ₪ רש .ךרועה
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