
בליל שבת פרשת זכור יחל השיעור בשעה: 9:15 ויהיה בענין:

מצות זכירת ומחיית עמלק ואחרי זה דברי אגדה
השיעור יהיה לע"נ ר' משה נתן ב"ר יוסף שאול ז"ל.

משבת הבאה, פר' כי תשא יועבר השיעור לשבת אחה"צ ויחל בשעה 3:45.

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א
ראש ישיבת אתרי
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א

ר בוגי" לורר" ח '" י רפ(" עפמו" ש חל א" סל" )'וירפרפ" והנצי"ב 
ש ש'כב"לא"ר סגפ"אלא"ריר"ל ש'כ"וגים"א'ל"לא"
ידסגפ" שפ ן"פצפר ן"פשרי"י חן"ריסרש"לפ"וגים"'לא"ח'ר,"פרה"
 הרא"דבלא" סלשב"ידסגפ"רבוגיםב"אלפ"שם"ח'ר"כלה."אך"חגראש"
'ש'כים" ררמי" ד'רי" ורט" חי" שש" ' ירפץ" לשנרימש" ליש" גיכא" לא"

 פרש"רסיהר"דין"שח'ר"ל דגפ" בוגי"ש ש'כב.

ותירץ שנרימש"רא גם" הרא"שש"דבלא" סלש"' סל "סל" ש'כיב"
ר סגפ"סיהר"דין"סריי "שח'ר"רשפא"ח ש'כ,"חי"גראש"
ש ש'כ" ' הפם" ' סלפ " סלייש" אלא" שש" 'איעפר" גחלל" ראין"
חדח י'"בסל" ש'כיב,"פאם"סלש"ל ש'כ"' סלפ "'צד"אכר"-"לא"
לא" פשרי" אליפ," ע פך" אלא" 'חלל" ש'כ" שש" שש,"ראין" 'לאפ" ס'ר"
שרי" חך" חן" פאם" בסליפב," סרפפ פ" גנלי " פלא" בסל" ש'כיב" ועס"
פרם" דין" נפויש" רשח'ר" רמ " ' סלפ " לסלפ " רכ גא" ראער"
ב ש'כב"סליפ"פ חלל"נפופ"רל" ש'כ"שפאא."פשן"שן"ד'רי"ש חל א"
ב חאן"א רפ"סרש"ח'ר"ל ש'כב,"פח פ"רוררמי"רשפ"שיא"ילופ א"
שי ש" לא" ח ש'כ" גידפן" רשח'ר" רלפלא" שח'ר," דין" סיהר" סל"

שסלייש"רם"'חלל"שאיעפר.

קודם רג'פא"לדפן"'כלה"ד'ריפ"שגפנס"לסגיגגפ,"יר"ל'אר"פלשסיר"
'סיהר"ד'ריפ" ח ש"וגים;"-

דא ריגן" לשא" חפפג פ" סיהר" דין" ש'כ," לח'ר" ריר" רח '" מה 
' גכפ ")גש:("דלאפ"דשהטר "ראפר"פד'ר"איחא"ג י"'שהטרש"
סל"שח'ר."פחן"לדין"דש ש'כ" הדר"א "שועפלים"ראם"סלפ"לא"
ירדפ,"דג ר'ש"ח'ר"ח ש'כ")'ש'כים"ופ-וש(."פספד" 'פאר"'ר 'מם"
ראיעפר" )נ,ד(," ' עח " דפ " ש רגש" סומי" א,יש(" ש'כירש" )'י "

פועפל"א'גי"נשי "' ש'כ,"א פרים"נם"'ח'ר.

ג צא" חן" "- דהרא" ב ש'כיב" 'חלל" רשח'ר" שנרימש" רח '" ומה 
'ד'רי"שרל'מנ")'עפמו"י רפ,"'רפרר"שרלירי("ברח'ר"ש ש'כ"
דיגפ"'שש"דין"ש ש'כ"חי"שפא"כלה" ש ש'כ"פלשש"הראש"אפ פ"ש פרש"

 ש'כיב.

ואולם כידפר"שנרימש"ראין"ספ'ר"'לאפ"שש"אלא"חרסלש"' סלפ "
סל"שח'ר"פלא"'צד"אכר,"שש"איגפ" פחכ" ד'רי"שרל'מנ,"
פאדר'ש,"'וירפר"ר'גפ" יפכע")רם(" ר ס"רספ'ר"'סלייש"'עפלם"
רד'רי" גראש" א גם" חי" וירחא," אין" חאן" ]אחן" ח'ר'." ללא" אף"

שנרימש" לפיים"'ולפנ א"דה אי,"פחדלשלן[.

בסל" ש'כיב"שנם"ראיגפ" שש" פשרי" פספלש"סליפ" צמ'"שלא"אורר"לורר"ר ס יד"עפלם"'היר"ש ש'כ" א"
 ל סליפ,"פחדח י'"'דם"שועכ"בסל"ר י"ש שפשפ ב,"פחן"בסל" גפךב,"פחן"שריה "שדם"'חל" הפם"בסל"
ש ש'כב"שייגפ"'צדפ."פאמח" ש"ראיש" חאן"רשח'ר"ח ש'כ."נם"ד'רי"ש חל א"ב חאן"א רפ"סרש"ח'ר"

ל ש'כב"אין" ופרר"'שם"רשח'ר"ח ש'כ"סצ פ,"פשרי"שסיהר"כער" ן"שעור.

גראש"דשנרימש"דהדה"פרגש"פרילר"לח פ'"ראם"ספרש" סלפ "'צד"אכר"איגפ"ספ'ר,"א'ל"אם"ספרש" "'
בוגי" פשפא" פספ'ר," אכר" ח ש'כ" רגידפן" שבח'רב" ששפ" שרי" ח'ר," ספרש" פאיגפ" שח'ר" ' הפם" עפלם"

ש ש'כב."פאמח"אורר"רר'גפ" יפכע" יירי"'אפון"שש.
פראיש"לע'רא"שפ,"ראלמח"חיצד"י חן"לס'פר"חרספרש"עפלם"אפ" דרנפ "'לא"ח'ר"שלא"שח'ר" סח'" "
שבח'רב," שפא" שפא" דשעפלם" חרכך" פסל" חרר." סל" ש'כ" ' סלפ " סלש" ג צא"רלא" ש ש'כ" 'חררפ "

דרויר"הריגן"'יש"בוגי"ש ש'כב.
פאמ ,"עפמע"חרסרש" סלפ "ייועל" רפם"בשחל"'ח 'ב."אחן"לוי"ש 'פאר"'ש רך"אמר"ד'רי"שנרימש" "
איגפ" צפר " פשח'ר" ש'י ," ' 'גי " אלא" שס'פדש" 'שחרר" איגפ" סח'" 'ח 'ב" בשחל" רדין" לריט פ"

ש'י ,"חדלשלן"'וגים.

יר"לראפל" ש"טסם"לא"שפשחר"שח'ר"'חלל"סריי "ש רחן" א( 
ש חל א" וי" סל" ח '" חש,ש(" )'ורר " רפ ש" פררמי" פחליפ."
)'עפף" ליב" ב ש'כ"אד ש" סרש" רסריי "שח'ר"ר סגפ"'ורר "
עדר"י רפ("דח י'"לא" סלש"' סלפ "-"לא" סרש"לפ" סלפ "'ח'ר"
רלפ"אלא"ח'ר"כלה;"ל דגפ"רשיש"לפ"ח'ר."פ מ "צריך"טסם"רלא"
שפשחר"שח'ר"סם"ש ש'כ"פראר"חלים,"לא"'ציפפי"פלא"'שה ש.

פגריא פ" שח'ר" חיעפי" שפשחר" לא" לדהדה" דפס" יר" חן" כמו 
'ורר " ש ופרטים" שחלים" חל" סם" ירראל," ' עספ "

' ד'ר.

שיש" לא" ר' רחן" צדד" פג גפ(," דמש" )פיהרא" יופ " וגים" ובספר 
שיש" ' רחן" רש ש'כ" ש גאים" לדס " פ'ורט" ח'ר."
צפרך" אין" דהרא,"רלחאפרש" חורטיש" הפ  פ" א פ " ג פך,"רלר"
והפדי(  עפף" 'ילהמר" ) פ'א " ד מט" דפ " ''ריי א" אך" 'ח'ר."
ש פ'א "'ררמי") רפ ש"רם(" 'פאר"רשיש"רם"ח'ר"אף"לוי"דסש"
גש" פ' גכפ " ענ." )רם" פ' פעב" )הכ:(" 'ש'כים" 'ררמי" פחן" 'פאר" שפ."
ענ.(  )ש'כים" אפרש" 'הרן" פחן" לדפח ש." הפריא" שדרא" פאמח" עסמ'(."
ש ולא"רלא" ציגפ"' פרש"ד'ר" סגין"שח'ר"פ  ש"שיש"סרפי."

]בפשד'ר"גולא"סד"ינלפ"חלי"ש רחןב[.

ב( ל'אר"חללפ "שסגין,"יר"לש'יא" כילש"ד'רי"שנרימש")'ריר"שלב"
ר'בלא" סלש" שגמל" ררמי" ד'רי" סל" רס ד" ש'כירש(" 'י "
שפ"גא רש" ' סלפ ב"ר סגפ"ר'פגים"ח'ר."פשהרש,"שלא"אששרש"
סל" סרש"שסלייש"' סלפ ,"ח 'פאר"'ר 'מם")'י "ש'כירש"א,יש( 
לחך" שפ" אששרש" רייחפ " פ ש" לפהש," ל ש'כ" ' דרנפ " רשספלש"
ש ש'כ" רל" 'נפופ" שא פר" דין" רשפא" ל ש'כ" ח'ר" רספרים"
פ' 'גי פ."פא גם"ד'רי"ררמי"לחאפרש" ופררים"' חל א")'עדר"
ש"ח'ר"ל ש'כב,"אך" י רפ("בפלא" סלש"' סלפ "-" חאן"א רפ"סֹרֵ
רל דים" לא" אכר;" 'אפון" לש ורר" שיפ" יחפלים" ש חל א" ד'רי"
 חאן"סיהר"סריי "שח'ר,"חי"שא "ר סגפ"  הפם"אכר,"חדא ריגן"
'נ רא")ש'כים"ע'("הרן"פח'ר"פיעפד"פרי'פס" סח'ים,"רחל" הפם"
רגא ר"בש ש'כב"לסח'."פוררמי"רם"ד'ח'ר"ח י'")'ורר "צפ("באל"
וגי"ש ש'כב"-"שרי"רסיהר"דין"שח'ר"גל ד" בוגי"ש ש'כב"חלפ ר"
ו כ"פ 'פא"ש ש'כ,"אלא" שח פ'"בלא" סלש"' סלפ ב"ר סגפ"
פלא" ראפ פ"שח'ר"רידסגפשפ"  הפם"אכר,"צריך"לסרפ פ"כלה"
 דפרנ."א'ל"'ררמי" 'פאר"רחל"סיהר"סריי "שח'ר"גל ד" שך"

הרא,"פשש"איגפ" פ'ן.

רררמי"כפלה"סל"שר 'מם"פעפ'ר"ראששר "בפלא" סלש" ולומר 
פלא" ש ש'כ" שפרא " 'גי " סגיגש" סל" ש'כיב" ' סל "
עפמו" ררמי" ד'רי" חן" ורטפ " נם" רגראש" פחוי" אששר " סרש,"
י רפ"-"ח '"שנרימש"רשש"איגפ"]פא גם"חן"וירר"שראמם"'חפפג "
ררמי"'עפמו"י רפ,"פג חפין"שנרימש"לשפציא" ע'ר פ[,"רשרי"ד'רי"
שר 'מם"שגמל" ופררים"לשדיא"' חל א,"רא רפ"באין"לי"אלא"
סליש,"ירידש" גין"פחפב."פחן"א רפ"רם"לרב"יר סאל"'וירפר"שלאפ,"
שפא" ששש" שלאפ" רסגין" שרי" ופרר" "- נעש" ועיסש" יועיס" רלא"
 סרש"שאדם"פלא" 'גי "ש ש'כ."פאם"חן," שפ"שש"רח '"ררמי"

לר פס"א "סיהר"סריי "שח'ר" שח פ'"ששש.

ח'ר"ש ש'כ
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דפהא"'רס "שס'פדש," פלאפ" ח'פד"ש ש'כ" שפא" רפם" רשאיעפר"
פכפ ר"פ ש"א'גים"שללפ"ראין" רחן"א רפ"רם:"פשלא"ד'רים"הל"
'שם"דס "לשהויד"סל"'שיפגן"א רש" פרש"שפאיל"פיר"'שם"צפרך"
לא" גשנ"'שם" גשנ"'שיפן,"כ'ירך"רשפא"'ד פ "יפצרך"פ הויד"סל"
'שיפגפ"סל"אכ "ח ש"פח ש."שרי" ר ס"רשפא" רפם"ח'פד"ש ש'כ.

גראש"לר פס" ד'רי"שנ רא"'גשיר") ש.(,"ראין"לורר"בו כ" וכן 
אשל" פסדב"שא פר"'נילפכ"שגשיר"ח ר ספ"שורפט,"'ו כ"
הל" סל" ש'כי," ' סלפ " לא" סלש" א רש" פרש" רשרי" ששיחל,"
פ אי" חלל" ס'פדש" ליחא" שגשיר" 'נילפכ" פשרי" 'שיפן." לדרך" פכפ ר"
רייטא"לאיעפר"סלייש"' סלפ "'ס'פדש"-"אלא" ר ס"ר רפם"

ח'פד"ש הפם"שפא"פלא" רפם"ח'פד"שס'פדש.

וכן  ר ספ "ד'רי"שר 'מם")'י "ש'כירש"א,יש(:"בפשספלש"' סלפ "
פחן"שגפ ץ"א'ן"אכ " ן"ש ש'כ.."לפהשב." סל"ש ש'כ"לפהש."
שרי" ר ס"רשסגין"שפא" רפם"'שיפן"ש ש'כ,"רשפא"סגין"אכד"סם"
פגראש" שס'פדש." ח'פד" פלא" רפם" שרכ ש," דרך" א'ן" שגפ ץ"
רשר 'מם"שפלך"לריט פ"'חך"רע ם"שד'רים")רם"פ'עור"ש צפפ "
לא- סרש"ו("רשלאפ"גפשנ"'חל,"'חשגים"פ'שרים"'שחרים"פ'גה'פ ,"

פחדס "עור"שכיגפך.

יר" ר א" אכ ," 'ריטש" שללפ" ש הפ פ " חל" לייר'" 'אגפ" ואם 
לכלה"'ין" סלפ "  ר"ר'שש"אער"שח פ'"אף"רלא"'רס "
ס'פדש," צד"נילפי"סרפש"סל"ש ש'כ,"פ'ין"דין"ועיסש"נעש"רגדרר"
רצריך" אלא" ס'פדש," 'רס " אלא" גאער" לא" רשש"  שח פ'ים,"

ל'עע"כילפה"שש"רלא"ג צא"לפ" הפר."פצמס.

עכ"פ ד'רי"שנרימש"רייחים"לוי"ששגכש"ראף"רלא"'רס "ס'פדש"
א פר"איעפר"שש,"פחוי"רג 'אר"'דס "שר 'מם"פשכיגפך.

ג( גשדר"לדידן." ש"רח '"שנרימש"]''אפר"ד'רי"ררמי"פש חל א["
רשח'ר"ב פר " ש'כ"סליפב"פב חלל"נפופ"רל" ש'כב"בפדין"פרם"
 ש'כ"סליפב"-"גראש"רנדר"שד'רים" לפי"' כלפה "שרארפגים;"-

' גכפ ")גש:"דמש"אין("גהטפ"ראם"ג ן"שדם"סל"שח'ר"לא" התוס' 
חיור,"פלא"שפי"חגפ ן"סל"ש ש'כ"רלא"' הפ פ"דגהטיגן"
)'ש'כים"חפ("דחיור."שרי"רלריט ם"אין"שח'ר"גידפן"ח ש'כ"סצ פ"
לחל"ד'ר,"פאיגפ"'חלל"בפאגי"ג  יפ"לחם"סל"ש ש'כ"לחורב"-"חיפן"
רשניס"דם"ל ש'כ"חיור."פרה"לסגין"ששלחפ "ש עפי פ "רג ר'ש"
דייגיגן" ועפלים," פהידפר" פד'ר," ראפר" איעפר" ח ש'כ," ח'ר" 'שן"

ליש"ח פשפ.

שסירפ"שאכרפגים"לר פס" ח ש"עפניפ "רשהטרש"סל"שח'ר" וכן 
שדין" חיצד"  היים" )וש("ראלפ" ש'כים" 'נ רא" חררש;" איגש"
לשסלפ ם" שח'ר" יחפל" איגפ" פשרי" שועפלים" א " דח'ר" הדר"
ל ש'כ"דשפמל"ירפד" רפם"שאפיר"ר'יגישם."פאם"חרר"לשהטיר"סל"
שח'ר"שלא" רחכמל"חנפן"ר הטיר"סל"שח'ר"סצ פ")סומי"ספל "
ספלש" דא'רי" שסירפ" שעפניא" פחן" גש(." ' גכפ " פשנרימש" רם" רל ש"
רג סר'פ"'כטא "ראין"לשם" הגש"-"פשלא"יחפל"לשהטירם"סל"
שח'ר"ל מד")' גכפ "גש:("ראין"לאפ"דבחל"ר  גפ"לאריםב"'ח'ר"
יט,חנ("רלא" )ש'כים" פחן"צדד"שכשפמא" )חן"שפחיכ"שרומא"'ש'כים"סש.(."
סל" לא" א'ל" שעפ''," סל" 'שהטרש" אלא" 'נ רא" רגכלהפ"  ציגפ"

שח'ר.

רע'ר "שנרימש"רשאיעפר" לפי"'רם"ב ש'כב"דפהא,"שש" ונראה 
גחפן"'שגכש"רסיהר"שלאפ"ששש"שפא" רפם"ח'פד"ש ש'כ,"
א'ל"אם"גגהפט"רסיהר"שאיעפר"שפא" רפם"ח'פד"שס'פדש"-"חגראש"
'דס "ח ש" שרארפגים"-" ע 'ר"ראין"כילפה"אם"רם"ב ש'כב"
סל"אפ פ"ש הפם"אם"לאפ,"דעפף"עפף"חל"רספ'ד"'ס'פד "ש ש'כ"

פספלש"' סלפ ,"ופנם"שפא"'ח'פד"שס'פדשנ.

ר כלפה "שרארפגים"שיא"'גידפן"שש,"פר א"אף"גכלהפ" ונראה 
ח '" ) א(" שכיגפך" 'עור" דשגש" 'דרשמל;" שדספ " 'שש"
ד ר ס" כיגפך" ' גכ " פח '" פ'גה'פ ." 'שחרים" גפשנ" רשאיעפר"
ס'פדש" 'גפ " איגן" גרים" דשא" ס'פדש," 'רס " דפהא" שש" ראין"
חיצד" 'ש ן("שהרפ" דמש" )ח'." 'יפ א" ירגים" פאילפ"' פעב" ' הדרד."
'רארפגש"שיפ"שחשגים"רצין"פסלים"'ח'ר"פחל"שהפדם"א "כ'רפ"שחש"
ל רפם"שדרן,"פשלא"אעפר"לחשגים"'ס'פד ם"לועפס"ועיסש"נעש"
דח י'"בלא" סלש"' סלפ "סל" ש'כיב."פ ירצפ"רם"' ירפץ"אכד,"
ר א"חיפן"רלא"שיפ"סדיין"סעפהים"'ס'פדש"יחפלים"לרפץש."]פספד"
 ירצפ"ר א"שיפ"רצים"סה'"'צד"נפדל."פשע מנ")לאפין"רצא("ח '"
רבסה'"'צד"נפדלב"לאפ"דפהא"אלא"שסיהר"רלא"ירכי'"שועיספ ,"
פח '"לר פס"חן" שא"דרצין"פספלין"'ח'ר[."שרי"רגהטפ"רשאיעפר"

איגפ" רפם"ח'פד"ש ש'כ"נרידא"אלא" רפם"ח'פד"שס'פדש.

ואמנם חן" ר ס"לחאפרש" ד'רי"שירפרל י")ריר"'רחפ ("ש פ'א"
' פמי"רם"]פשרי" פאם"שד'ר"סם"ריט ם"רצדדפ"ראין"
דין" "- אכ " דסש" לוי" "- רל דפ" ס'פדש[," 'רס " רלא" איעפר"
נפדל" 'צד" סה'" ר שלחים" ' וילש" שחשגים" שרנלים" שרפפא "
'ס'פד ם."פשרי"אם"סגיגש"רל"אששרש"שפ"שפא"ח'פד"ש הפם"פש ש'כ"
שש"ל וילשפ"-"אלא" ר ס" סגין" דפהא"'רס "ס'פדש," ש" פלאפ"
לס'פד " פרויר" ד יגן" וילש" שפא," שס'פדש" ח'פד" ר רפם"
ש ש'כ"רצריחש"לשסרפ "'רנלים"צ פדפ ."פחן" ר ס"  רנפם"
ל ר רא" דהיי ין" חשגיא" בפא פן" י רפ(" )'עפף" פירפרל י" יפג ן"

הד י"לא" עהפן"' עפהיין"סל" ד'כי"אלשן"'נירריאב.

מאידך ' חל א")ש פ'א "'ררמי"עפמו"י רפ"פ'עור"שכגפך"רם("גראש"

אם"חי"אין"שד'ר" פחרכ,"חי"אף"אי"גי א" רפם"ח'פד"שס'פדש,"דפהא"'ס'פד " ש'כ"אעפר,"פאם"שח'ר" נ"
לא"שיש"גידפן"ח ש'כ,"פחן"' סלפ "'צד"אכר,"שפי"ח פליך"'סשרש"דררי.

פאף"רחררפ "לרכפט,"גראש"ראם"אין"איעפר"שש"אלא"'רס "ס'פדש,"שרי"שש"רה"'ס'פד " ש'כ"פלא" ד"
'ס'פדפ "ראיגן"טספגפ " ש'כ,"דשא" כפץ"ל ש'כ"אין"איעפר"סלייש"' סלפ .

פשפצא "שדרן,"לוי" ש"רא רפ"'ירפרל י")יפ א("רלרב"אליסשר")רם"חנ("חררש"'שר,"לחאפרש"שמש" "
'ארש."אך"אין"גראש"לשס יד"ד'רי"שכיגפך"'אפון"שש"דשא"היימל"חכח ים"רחשן"'סמ "ועפל"לשפצאש"

פחמר"שר.
פנם" א,יא(," פירפרל י" נילש" )סב"' פעו א"הר'גפ "וימנ" גגהפט"רארש"חררש"'ס'פד "' ש" פאם" "
)פחן" ר ס"הצ " ד'רי" לפ"ח'ר" היים"אף"'' ש,"שנם"ראין"צריך" גא ר"ראיעפר"סלייש"' סלפ "
רא'מס"עפף"י רפ."פחן"  'אר"  פך"ד'רי"שר 'מם"'עש מצ")סרש"ח("דורטיש"דהרא"דב ש'כ"אד שב"

 יירי"' ש'כ"ר'' פ (,"רויר"יר"להיים"לאפ"שש"'גרים"'' ש.

לו רמח"'עור"כדפרים"פ'אפרים"רם,"רשיפ"רצים"לאכר"הידפר"ידים"פרנלים"סם" כ פ "'ידישם" ש"
פש ניס"רארפן" רם,"הרש"פחי"נרס"שש"רספלש"ל רפם" דרך"ירידש"רגאער"'ועיסש"נעש"חדא ריגן"

' חל א.

לחאפב"ימל"חיפן"רשספ ד"' וילש"רחיגש"חגנדפ"פשרישפ"ספ ד"לוגי"שב,"רויר"ילויגן"לש" שילפך"שחשגים" פ"
סל"ש ש'כ,"ד הפ פ"הדפר.

]' פראמר"יפ א"ח'."גראש"לחאפב"דלאפ"דפהא"סל"ש ש'כ"אלא"חל"שילפך"שחשגים"'סשרש"שיש"סה'"'צד" "
נפדל,"רשרי"ש'יא" ועכים")עש.("'חשגים"ש פליחים"א "שדם"'ועכ"רשיפ"  שרים"'ריצש,"פוירר"
רשלחפ"סה'"'צד"נפדל."פצמס"שלא"שיפ" סלפ "'סשרש."פסמח"לכלה"'ין"סלייש"' סלפ "לועיסש"נעש"

רשיא"שלשפל"טוי"'צפר "שס'פדש,"פנם"אורר"'אפון"אכר.
פ מ "הרש"דלשדיא"א רפ"' חל א"בסליפ"אי"א ש"ופעס"ועיסש"י ירש"רה"נפדל"'צד"סה'"פסה'"'צד" "
נפדל,"א'ל"א ש"ופעס"ועיסש"י ירש"'שיחל"פ'הדרי"שהדריםב."פר א"ל ד"חן"שראמר" שירפרל י"

רשרפפ" וילש"לחשגים,"פעפ'ר"רחן"שיא"צפר "חל"ס'פדש"פלמד"' ש'כ.
)צש(" 'טפר" פחד ר ס" צ פדפ ," 'רנלים" ספ דים" שחשגים" שיפ" 'ס ידש" שגסרי " ר'ס'פדש" פגראש" "
רש'יא"שירפרל י"ח לאחים"פחחשגים"פ ר ס"דלא"וליני"אשדדי"לדיגא"אלא"לחפמס"'רנלים"יררפ ,"
אלא"ראי"אורר"ללח "'רנל"יררש"לחך"שלחפ"שחשגים"סה'"'צד"נפדל,"'אפון"שהרפ'"לס ידש"'רנלים"
צ פדפ ")פח פ"רוירר"'כדפרי"שנשפ "רם(."פלוימש"אין"גראש" רמח"'סרפך"שרלכן")צש,'("ראדם"
ראיגפ"יחפל"לשצ יד"רנליפ"יס פד"סה'"'צד"נפדל,"דאין"טסם"לסרפ "חן"רלא"'רס "שליחש,"אלא"יחפין"
רנליפ"ח ש"ריפחל,"פח פרמח"'אנמ ")אפמכ"כמש"לכ,פ(" טסם"אכר."פ'ורט"לד'רי"שע מנ")לאפין"רצא("

רשסיהר"רלא"לועה"שרנלים"שר'ש[.



 ח'ר"ש ש'כ - ג ער"'רמה"ורר " רפ ש"שב רסמנ 

שוצ "פשדוע "שריספרים"–"לסמג"הל ן"'ן"רל ש"של ן,"לסמג"לאש"' "ר פאל"של ן,"לסמג"אילגש"' "לאש"פלסמג"אשרן"'ן"'רפך
לסמג"ר'הש"' "וגכע,"לסמג"'רחש"' "ירראל" רש"פלסמג"ישפדש"צ'י"'ן"יפעף

נ

רלוי"ד'ריפ"ר'עי ן"שהפדם"לא"הרש"-"חגראש"ע ך"סל"ש סיין,"פחוי"דרחפ"
'חמ ([."

רל" חנפופ" רשח'ר" שנרימש" 'ד'רי" ש 'פאר" סל" לשהרפ " ויש 
יעפד"ל ש'כ" גנ:("רלחך"לא"שיש" )'ש'כים"  ש'כ,"שלא"א רפ"
'הרן"דרפ י " שרכי ,"לוי"רלא"שיש"רטכ"שש"'בכלהפ"רל"טפרףב"
'כלהפ," ש ש'כ" לשיפ " הפם" שחש" ר'גי ין" ילויגן" הראי" פשרי"
פשפאיל"פשי ש"רצפסש" ר'ט"ישפדש"גחגע "לצד" שרכ"פלצד"דרפם"
ש ש'כ,"לחך"'אפ פ" הפם"לא"שיש"יעפד."פהרש,"אם"שח'ר"ח ש'כ"
שיש," 'דרפם" שיש"'כלהפ"רל"טפרף"רשרי" ג צא"רלא" ד'ר," לחל"

'כלהפ"רל"ישפדש.יא

',יש(:  ש'כירש" )'י " ש פהרש" שר 'מם" לרפן" סל" לס פד" יר" עוד 
באר'ס"הרגפ "רל" ש'כ"פיעפדפ"פר'פספ" סח'ין."פחל" ש'כ"
ראין"לפ"הרן"יעפד"פח'ר"פרי'פס"שרי"שפא"ועפל"ראר'ס ן" סח'ין,"
א'ל" ד "ארחפ"פ ד "רכ'פ"פ ד "הפ  פ"איגן" סח'יןב"פחפב."שגש"
חול" פ דפס" 'אר'סש." פעיים" ש סח'ים" ד'רים" 'רלרש" ו כ"
יעפד" פנם"ויצלם"לר י"כלפהפ ,"ה'פצש"אכ "רל"הרן" שד'רים"
נם" פח'ר," ש" רי'פס" יעפד" הרן" רל" גפעו " פה'פצש" פרי'פס,"

ר''ריי א")'ש'כים"ע'("רגפ"חפלן"'כדא" כ א.

יר"לשהדים"א "ד'רי"שר 'מם")'עשמ "סרש"ח."פחן" 'פאר"'ריר" ד( 
סריי " לי" הדרב" בפסרפ" ר'חלל" צפ " ש'כירש(," 'י " שלחפ "
שם" ש הדר" רחפלם" כלהי" פשפל ם," פש ש'כ" פשרלכן" ש גפרש"
פשחל"ייהרא"ב הדרב."פ'יאר"שנרמכ")ס מע"ש'כים,"'סגין"'נדי"חשפגש( 
שרלכן" שאם" ומד(" )'רהלים" 'ירפרל י" ש גאים" סומי" כלפה "
לאפ." אם" שהר'גפ ," א " פשורפח " סח'ים" פש ש'כפ " פש גפרש"
פחיגפגם" שחלים" סריי " חי" "- שנרמכ" וירר" "- פשטסם"ר סח'ים"
' הדר," ל'ד" ש"רגצרחים"שם"להיפם"ס'פד ם,"שם"נם" שפים"
כלה"  צפ "'גין"ש'י ,"רסל"חן"לא" גש"שר 'מם"א "סריי ם"
 צפפ "גורדפ "חגמל"]רלא"חל'יר "'נדי"חשפגש"ר גאש"ל צפש"
לסצ ש["חי"חך"שיא"צפר "ש'גין"פצ'יפגפ."פאוילפ"לכח ים"ראין"
כלה" צפר " שם" שהר'גפ ," מ " שהר' " א " שחלים" סח'ים"
פחן" פחכ" ד'רי"ש אירי" לי" הדרב." בפסרפ" להיפם" צפ " ש'גין"
שייגפ" רפם" איגם" סח'ים," רלכח ים" רוירר" ש" )'רהלים("
דעמל"ר הרי'ים"אסומי"ראין"'י ."שרי" 'פאר"ראוילפ"לכח ים,"
חן" 'גי פ" חי" 'י ב," חבאין" שש" שרי" "- אין" גפרש"אפ"רלכן" חארר"

פצ'יפגפ,"סם"שחלים"ש פגכים"'פ.

נם"שפא" צפר " שנרמכ"ראף" יהפם"שחלים"ש עפיים," והוסיף 
ש'גין,"ראסומי"רחרר"לשדליה"ש גפרש"פלסרפך"שרלכן"
א'ל" צד" שורטי ," שס'פדש" שחרר" רה" צד" ששפ" "- ש'י " 'חל"
פחן" פחכ" דפהא." ' הפ ם" רישיפ" צריך" 'חללפ פ" ש'י "  'גי "

לחאפרש"יר"לפ ר"דשך"דיגא"דכלהפ"רל"טפרף"איגפ"א פר"אלא"לסגין"אחיל "ש ש'כ"דח י'"'יש"ב'גי ין" יא"
שא'"יטרף,"''הר"יאחל"סד"פלסר'"יכלה"רללב,"פאמח"לספלם"שח'ר"ח ש'כ"לחל" ילי"פ מ "שהטרש"
גש:(" )' גכפ " גראש" דלרמא" פחן" שנ רא." שאכרפגים" עפניפ " רשפחיכפ" ]פח פ" סליפ" חררש" איגש"
ש סלש"ד'ר"ר  גפ"לארים"סל"שח'ר"וטפר."פששיא"דיפ א"דעדרפ"שא'רים"סל"שח'ר"ימל"דעני"'שש"
רשח'ר" הדר"א "שועפלין"דלא"ייכר'"חירידש" ש ש'כ["פשייגפ" רפם"שך"דיגא"נפוא"דלא"ג חרר"
לשהטרש"פל  ן"ד ים"אלא"'כלהפ"רל"טפרף."פלשרארפגים"ד שגי"שריהש"סל"שח'ר"ימל"דשייגפ" רפם"

שדין"ש עפים"דהלטיש" ש'כ"פלא" רפם"רשפא" הפם"ד ים" צד"סצ פ"פחגמל"'שנשש.
;פחן"יר"לל פד" דס "לפי")'ש'כים"גד.("רשיש"יעפד"'גפי"נם"'כלהפ"רל"ישפדש"פ מ "לא"שיש"רם" הפם" "
  ן"ד ים."שרי"ראין"שהוידא"סל"סצם"ש'גין"רה"סל" הפם"שאחילש"]פימל"ראוילפ"ר'"לא"ולינ"אלא"
 רפם"דלא"גצרך"רם"יעפד"חיפן"רלא"שיש" הפם"ד ים[."פלוימש"גראש"רלראר"ד'רים" פדש"לפי"ראף"

סל" הפם"שש"יר"לפ" פר "ב ש'כב,"לסגין"איעפר"ועיסש"נעש"פהידפר"פשהטר "ועפלים"פחפב.

ואולם 'שנשש"ש פ'א "' פעב"'ש'כים")חפ:"-"פנם"שיא" 'סלי"ש פעב( 
גהטפ"ראף"שח'ר"'חלל"שריהש"סל"ש ש'כ"רלא"' הפ פ,"
שר 'מם" פחן" ד'רי" פחדב." ל טש" ל סלש" שגי גים" א " ג ן" ח פ"
ל ש'כש," רועפלפ " חרם" לח'ר" רועפלפ " נשי " א'גי" נ'י" שגמל"
'שן" רלא" ציגפ" שלחפ " לסגין" נם" ל ש'כ" ח'ר" ר רפש"  ר ס"
רי'פי" יפכדכ."פחן" פרש"ורט"ד'רי"ש ורר"'  יד")חכ."דמש"פאין"
אדם"פ'סמ'"דמש"צ'ר"פדמש"עפדרן("רשח'ר"ח ש'כ"בלחל"ד'רב,"רלחך"יר"

חלויפ"איעפר"חגיעש"שא פר"' הפם"רב'ין"שאפלם"פל ש'כב."

חן,"ד'רי"שנרימש" פע'רים"טוי"'ריט "שרארפגים"רשח'ר" ואם 
דיגפ"ח ש'כ"לראר"שדיגים,"פלא"רה"לאפ ם"דיגים"ש ופררים"
סל" ד ים" אף"  ן" אלא" ש הראפ ," רגל דפ" דרר " 'נ רא"
שח'ר"חררש"]חשריהש"רלא"' הפ פ["פחן"שהטר "חררים"חררש"
סל"שח'ר."אם"חי"אורר"להיים"ד'ריפ"אף"לש פעב"' גכפ ")פדפהב"

'לרפן"שנרימש(.

שא" רוירר" ד(" )'עפעמי" ש הדר-דפד" לד'רי" חאן" לציין" ]ויש 
ד גן")'  יד"לא:("רשיפ" גיכים"א'רי"ש  יד" כצי"שח'ר"
פל טש"פשיפ"שפלחים"ללרח "שנשי "להרפ "א "ר ס."פ ש"טסם"
שגיכפ" כציפ"פל טש"דפהא."פוירר"לוי" ש"רגהט"רם"דשא"דאין"
ליגש" פסל "'רארפ"רל" ש'כ,"איגפ" רפם"שדין"דש ש'כ" הדר"
'סליי " בשהר'שב" רם" כל" רח'ר" אלא" רפם" שועפלים" א "
שא'רים"לרארפ"רל" ש'כ"]פחן"דס "שנרמכט,"פדלא"חשנרימש[."
פשרי"שטסם"רשיפ" גיכים"שא'רים,"ויררפ"שרארפגים")'  יד(,"
חדי"לש ולל"הפדם"ששהר'ש"ריהפ'ל"הר'גם"לריכ"גכפכ,"פאם"חן"
חי" שסליפן," שח'ר" 'כצי" שא'רים" לשגיכ" רלא" שהוידפ" 'דפהא"
ש הדמד" שפחיכ" חן" "- רל" ש'כב" חברארפ" גכר'" ח'ר" שש"  הפם"
סומי"ש פעב"'יפ א") ש:("רשיפ"עפדרים"א "שא'רים"'סליפגפ"רל"
ספ'ר" לש ולל" רצפ" שלא" פשם" ששהר'ש" ש כילש" פשרי" "- ח'רי"

לשהר'ש"ר סלש"לרצפן.

)'עי ן"ש("רשפחיכ" עפף" ובזה  יפר' "הפרי "ש הדמד"סצ פ"
שיא," בשפלחשב" 'חלל" שח'ר" סל" א'רים" רשפלח " סירפ'ין"
פשהרש"סוימש"ע יר "שעפניפ ."אך"לוי"ד'ריפ"שגמל"יר"לכלה"'ין"
כציפ"שסליפן"רל"ח'ר"לכציפ"ש כ פן"פג יר'ש"שהפריא")פלא"שסיר"

פ הפרפ"' רגש"' דפ "נ,ד"אלא"ר'ר 'מם" 'פאר"ראף"'דיס'ד"ועפלפ ,"ראף"שח'ר"'חלל"הרא" ש"
דבא'גים"רל פ " 'גש"א " ש'כ"שבב.

נ'י" י'גשפ"סל" פלא" חך"רחלוי"שדין"רישא"ש ש'כ" כפ'ר"'אד ש" שימנ("ס ד"סל" )'עפף" פ' רלמ " "
נשי ."פ'ורפטפ"גראש"לוי"ראין" חוין"פ כילפ ,"לא"ששחיר"שר 'מם"ח'ר,"ח פ"רששחיר"לסגין"א'גי"
דרחפ"רל"שר 'מם"לש'יא"אלא"שדיגים"ש ופררים"' ל פד."אך"לוי"שא פר"'וגים"לשלן"רשח'ר"
דיגפ"ח ש'כ"'שיפ פ"גטול"אליפ,"אפלי"ימל"דדפהא"לסגין"נשי "א רש"ש רגש"דח'ר"ח ש'כ,דח י'"בא "
 ש'כב"פדרריגן"'סל א" בא ב"לר'פ "שטול"]פחדדרריגן"'ש'כים"וש." בא "ש ש'כב"רשח'ר" הדר"

ועפלין[." ראמח"'הרא"דב ש'כ"אד שב"אין"שח'ר"'חלל."חן"ח '"ש רמכ") 'א"חש,פ(.

)',י("רדם"שגי ן"סל"שח'ר"חיור"חשריהש"רלא" פחן"גראש" ורט"ד'ריפ"'שלחפ "ועפלי"ש פהדרין" כ"
' הפ פ"]אלא"אם"חן"גדכפה")חוי"רר ס י" שנררמח"רליטמא(" דח '"שר 'מם"בסל"שח'ר"רלא"
חגנד"שיעפדב"-"רלא"חלוגיגפ"' רגש"בפרלא"חגנד"שיעפדב"-"רששפ"ד'ר"אכד")ח פרמח"שרמי"הפרהפע("
פחפפג פ"רג ן"סל"ש ש'כ"לצד"שח'ר"' הפם"ראין"יעפד,"א'ל"לא"סל"שח'ר"נפוא."אך"גראש"רדפכה"
נדפל"לפ ר"חן"רשרי"ורט"שד'רים" ר ס"ראם"ג ן"סל"שח'ר"חיור"פאמצ"הר'ן"אכר,"פאם"אין"שדין"חן"

חיצד"יע פם"שר 'מם"פיע פך"רגפציא"ד'ריפ" ורפטם"לורר"בסל"שח'רב"-"'צדפ[.

פחן"א ר"שנאפן"שרפנאצפ'בר."פ'שש"ג גפ"טסם" דפס" גכ "שכ'י ין"דחשן"נדפל"רל"ר' "לא"יחיגפש" ט"
 סר'"ר' "פיסלפש"לרארפ"רל" ש'כ"חדי"רלא" יועל"'ליגש"-"חי"אש"ייכר'"רשפהר'ש"'סר'"ר' "

פאין"שפ"שהר'ש"'ש גש") שנררמח(.

פיר"לשפחיכ" שש"רשח'ר"שפא" הפם"שהטרש,"ראלמח"שפמל"חשפרידם"סל"שרצוש."פחדי"רלא"יע פר" י"
לעפניפ "שגמל"ד ר ס"ראין"חרר"לשהטרש,"ר א"ימל"ד ליא"'ולפנ א"ר'נ ב"שאם"חרר"לשהטיר"

סל"שעפ''.
ד ים" שפא"'  ן" ימל"רדין" יפכד" ד ים," לסגין"  ן" ח ש'כ" 'ש'כים"רשח'ר" לש פעב" פגראש"ראף" "
חץ" )סומי"שנרמר" לסגין"שהטרש"ראין"חררש"סל"שח'ר" חש(,"א'ל" פדפ" )סב"'נ רא" דהלטיש" ש'כ"

רליטמא(.
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שוצ "פשדוע "שריספרים"–"לסמג"הל ן"'ן"רל ש"של ן,"לסמג"לאש"' "ר פאל"של ן,"לסמג"אילגש"' "לאש"פלסמג"אשרן"'ן"'רפך
לסמג"ר'הש"' "וגכע,"לסמג"'רחש"' "ירראל" רש"פלסמג"ישפדש"צ'י"'ן"יפעף

 ד'רי"ר'גפ" רפלם"פ ל יד"שרב"ר פאל"'מר"רגיאפר")'וירפרם"סל"
שירפרל י"רהלים(,"רלרמ "נם" יהפם"שחלים" סח'"א "שהר'גפ ."
'צ'יפגפ" ש'י " אין" ש עפיים," ' הפ ם" איגם" ראם" פשייגפ" רפם"

שראפי"פח פ"ראין"'י "ד י.

לשראפ "שא "'ורטי"ששלחפ "ר'חל"חלי"פחלי")חוי"רשארחגפ" ויש 
'שש"יפ ר"'ריספר"ורר " רפ ש" רעמש(;"שגש" גן"' גכפ ")חכ.( 
גרפ יש" סח'ין" ר'סש" שש," א " שש" הגי" גפרש" סח'ין" ר'סש"
ורכים" נ'יסים" ' רגש" כרי'" לא" ש פעב" דפס" פ  שפ" שאמש."
פר א" פח 'פ:" 'נ רא." חדא ריגן" שאמש" ש סח'ים" פחו פרים"
 רפם"דלי גשפ"'ראר" יגי"  חפ ."פ ירפצם"צריך"'אפר,"שלא"
 מ " צפש"לסרפ ש"רל"שש',"פאם"חן"שיש"לפ"ל גא"לשר יסגפ"

ר'אפון"שש"שם" סח'ים."

'נ רא" שפצרחפ" רשהרש" דפס" שנרימש" ד'רי" לשהדים" ויש 
לדרפר"סיחפ'"'ר'ס "שהגים" דח י'"'שם"לרפן"בשפישב,"
פשלא"חל"צפר "ש'י "פחליפ"גא רש"לג'יא"חדח י'"בשחל"'ח '"
 יד"שב"סלי"שרחילב"פאם"חן"אי"אורר"לסרפ "ש גפרש"'ריגפי"
  ש"רשרא ש"ל רש."]שהפריא" 'פעע "סל"יעפדפ"רל"שנרמכ"
'ח 'ב" בשחל" רא גם" פוירר" שש" סח'[." רדין" א(" ש'כירש" )'י "
רל ש" ש'י " צפר " ראין" לוי" לי" הדרב" בפסרפ" 'היפם"  סח'"
אלא"חוי" 'גי פ"ש עפיי  ,"א'ל"היפם"שחרר"שס'פדש"שורטי "
י חן"אף"חראין" 'גי "ש'י "'רל פ ש"]סחמו"לכח ים"דרמ ["
שהגים" סח'ים" רר'ס " לל ד" בישיפב," לח פ'" צריך" לחך" "-

'שחרר" צפ "ששדלהש.

חן"גראש"רשפאיל"פש גפרש"חררש"נם"'ראר" יגי"  חפ ," ואם 
פחרספרש" ראר"ש יגים"אין"צריך"חו פרים"פורכים"פלא"
לסרפ ש" הרש")חדדרריגן"'נ רא"רם(,"אמח"נם"חרספרש"רל"שש'"
פלא"סרש"'ש"חו פרים"פורכים," ע 'ר"רהיים" צפ "שדלהש"
חלהפטי" דלא" שר 'מם," סל" ש פריש" שר" 'עור" רצדד" ]פח פ"
פשייגפ" רפם"רחרספרש" גפרש" ראר" יגי"  חפ ," שלחפ [,"
אם"חי"כיער"'צפר "ש'י "רשרי"לא"סראש"חח פ',"א'ל" צפ "
שדלהש"חלרסצ ש" היים"אף"'שש,"פאמח"אף" גפרש"רל"שש'"לא"
שא " רגיגפ" לא" חן" פסל" שש" ראר" יגי"  חפ ." לסגין" נרסש"
' רגש,"חי"ש רגש"ספעה "'ד'רים"ש סח'ים"א "ש צפש" צד"
אלא" לסיחפ'א" איגם" פורכים" חו פרים" היפ ש," ראמח" שחרר"
ד'רי"ש פעב"רשפאיל" ספ ה" 'אפר" פשש" חליפ." סל" ש'י " ' 'גי "
פחררש"'ראר" יגי"  חפ "'לא"נ'יסים"חו פרים"פורכים"אמח"
נם"חרספרש"רל"שש'"ל ש" נרס" ראר" יגי"  ח "-"ד צפ "

שדלהש"היים"'ששי'.

שדין"'רלכן;"אם"חי" צפש"לסרפ "ציופיפ" שש',"חרר"שפא" וכן 
'דיס'ד"'ראר" יגי"  חפ "]רגל ד"  גפרש." גכ "כיגפך["
-"חי" צד" 'גי "ש'י "צריך"רישא"חשש',"אלא"רלשחרר"ס'פד פ"

עני"'חל" יגי"  ח .

פחן"יר"לשפחיכ"ר גפר "שש'"חררש"אף"ללא"נ'יסים"פחו פרים,"  ש"דאי א"'יפמד")ה א("ראעפר" י'"
לסרפ "ח 'גי "ש גפרש"אף"'לא"נ'יסיש."פ ר ס"נם"'רל"שש'")ח פ"רגהט"ש'חפר-רפר(."פשרי"גראש"
דס "שופעהים"רחל"רשיא"ועפלש"'דיס'ד"אין"'ש"איעפר"סרייש"ח 'גי ש")סב"רסהמא"רם"פאנמ "
יפמד"כמנ"לנ"סומי"שרמך"-"פדלא"חש'חפר-רפר(."פאמח" פחכ"רחררש")סומי"ריספר" רפ ש" רעמש(."
פר א"יר"לדכפ "שראיש"רא גם"אין"'שש"איעפר"סרייש"אלא" דר'גן."פספד"ימל"חיפן"רחרר"'ראר" יגי"

  חפ "ללא"נ'יסים"פורכים,"שרי"רסיהר"ב 'גי שב"איגפ" לפי"'שם."פצמס."
]פיר"לדייה"רחררש"אף"'לא"נ'יסים," דגהטפ"' גכפ "שלרפן"ב רסש"נ'יסים" סח'ין"שש"א "שש," "

 רסש"חו פרים" סח'ין"שאמשב"פחפב"-"פלא"א רפ" סח'ים"א "ש גפרש[.

וכן  פחכ" סררש"רלכגפ "פסרר" גפרפ "רסרש"רל ש"''י ,"
)' גכפ " דא ר" פלכד" אן" 'אכד," רה" פסרחפ" שנם"רשדליהפ"
צט("אין"חרר"לשדליה"פלסרפך"אלא"'שש"רסרש" רש."פאם"חן"ל ש"
שיפ" ר רים"שראר"-"פדאי"שצ' ם"שי ש"לצפר "ש'י "'ל'ד."
ש'י " צפר " פ'רלכן;" ' גפרש" יר" גורדים" סגיגים" ררגי" שרי"

פס'פד "שחלי.

והנה  ציגפ"דסש"אכ "'ילהפט"ר ספגי") לחים"הוש." פ'א"'כה"ג ן"
'ן" אלסשר" רב" דס " חן" פוירר" פ' רמכ" צפש," ב דראב" 'רם" דרר"
ר פס"' גכפ "רם."פסב"הרמא("רשיפ" דליהים"א "חל"סרר"ש גפרפ "
רסרש"רל ש,"פחן" עדרים"שלכם"סל"חל"שרלכגפ ."פשרי" צד"
 צפ "ששדלהש"פ צפ "סריח "שלכם"פדאי"די"'אכד"'ל'ד"-"אלא"
 פחכ"ר ל'ד"ש צפש"שורטי "רל"שחלי"גא ר"דין" עפים"'צפר "
ש גפרפ " 'חל" פשסריחש" ששדלהש" אף" שפ" דסש" פלוי" ש'י ,"
פשרלכגפ ,"כלה" צפר "ש'י "שיא,"פסל"חן"שיפ" דליהים"פ עדרים"
'חפלם"'ר'יל"צפר "ש'י "פלא"לרם"היפם" צפ "שדלה "שגרפ "

פעידפר"שלכם.

ש גפרש" שדלה " חן" 'פאר" ורפטפ"רל" הרא,"ראף" ואמנם 
פסריח "שלכם," צ'יפן"ש'י "שגש,"פאין"די"'שצ' "שחלי"
חרשפא"ריה"פדפ ם,"רסל"חן" גש"שח פ'"'חלל"שכפ רים"ש פ'אים"
פח'ר" להטפר ," פש'ר ים" ל אפר" שר ן" א " ש הדר" לסריי "
פשלא"שהר'גפ " לחאן" סגיגם" )ורב" רפ ש(" ש" 'סלי"ש פעב" ס דפ"
פש גכפ "לא"'אפ"  רפ ש"שפ"-"פויררפ"חי"חן"דרך"ש לחים"לשיפ "
שהטפר " הפטר "'' ישם"'חל"ס "פשגרפ "דפלהפ "'טרם"'אים"
רשן" הטפר ," ל'ד" פשהטר " שגר" רשדלה " שרי" ''י ." לדפר"
 צפפ "לסצ ן,"יר"'ש"היפם"דין"רל"סריי "ש הדר."]פ ש"רלא"
'ידישם" רשיפ" צפיפ " ימל" וגי" "- ללכם" כטים" רש'יאפ" שפשחר"

פאין"צריך"לששחיר"שא ינ[.

רשפא"חן,"רשרי"'חל"כ ר "שורריפ "שספעהפ "' רחן" תדע 
פחליפ," פשחרפ "סריח "שלכם"פשסלא "שגרפ "סם"סריי "
שחלים"סצ ם"-" וגי"רששפ"כלה" צ'יפן"ש רחן,"שיפ "שגר"דלפה"

פשרלכן"סרפך.

ויובן 'שש"דהדפה"שח פ'"'עדר"ששה ש,"דשגש"ח '"שנרימש"סומי"
לאכר" 'אש" ש גפרש" שס ד " רלחך" א פר(" )'עפמו" שנרמכ"
שרלכן,"חי"'חל" הפם"גשחר"ר הפם"ש גפרש"שפא"גפחכ"שרלכן"-"
רחן"צפר "ש'י "פצ'יפגפ"לשיפ "שגר" פל"שרלכןיד,"פסל"חן"חל"ספד"
לא"גי ן"שרלכן"אין"סדין"ב הפםב"לשצ' "ש גפרש."] אפ פ"שטסם"
וירר"שנרמכ,"שצ' " ש'כ"שספלש"הפד  "'ח פ'"לחיפר"פחגפ,"שנם"
רעדר"ששה ש"'חל"ש רחן"פשחלים"שפא" שוגים"אל"שכפץ,"פשלא"
שחיפר"ג פן"לוגים" ן"ש ש'כ"-"אלא" וגי"ר הפ פ"שפא"ב'ין"אשל"
פיר" ש ש'כ" כילש[." לשצי'" צריך" חן" סל" ש ש'כב" פ'ין"  פסד"
שש" שגא ר"'ורר "והפדי"רלאכר"ג יג "שרלכן" לראפל"לוי"
גא ר"רר פ"א " פרה"לאכר" חן" ' הפ פ"סרחפ"סליפ"סרך"לכם"
'ילהפט" ר 'פאר" ]פחוי" גרפ יש" פשסלפ" שרלכן" גפחכ" ש גפרש"

גשד גפ"לידם,"לא"שפשחרש" רפ ש" גע" פ'דרך" פ' ד'ר"לא"שיפ"ס שם"כטים" שפ:"שפאיל" אפ"חלך"לדרך" ינ"
פגד' "של'"'שן")סומי" דרר....(.

סב"'וירפר"רר'מם.")ר פ "חש,לש("רשו ילפ "ופגפ "לצד"שרלכן"רלוגי"ש גפרש,"פששפ"בפשאיר"אל" יד"
ס'ר"וגישב,"באל" פל"וגי"ש גפרש"יאירפ"ר'ס "שגרפ ב.
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שוצ "פשדוע "שריספרים"–"לסמג"הל ן"'ן"רל ש"של ן,"לסמג"לאש"' "ר פאל"של ן,"לסמג"אילגש"' "לאש"פלסמג"אשרן"'ן"'רפך
לסמג"ר'הש"' "וגכע,"לסמג"'רחש"' "ירראל" רש"פלסמג"ישפדש"צ'י"'ן"יפעף

ש

ו( ס ש"גרפ'"אל"שח'ר."שגש"יר"לראפל"סל"שא"דדרריגן"'ש'כים"
לספלש" פשש" ש'כ" שאלהים" שב" 'י " שפא" שש" דפיד" פיא ר" )ע'.("
לירראל"-"חי"'י ," ש"'י "ררים"א ש"אף" ש'כ"ררים"א ש."
א ש" ררים" סד" ש ש'כ" סל" דפ " לשפעיף" ררפ " ריר" פוררמי"
פשרי"אם"שח'ר"ח ש'כ"ג צא" אלא"רלא"שפצרחפ"לררים"א ש."
ר הפם"ש ש'כ"סם"שח'ר"שפא"עמ'"א ש."פ 'פאר"ראין"שח'ר"
'חלל"ש דפ "רגא רפ"'נ'פלפ "ש ש'כטש."פ ש"טסם"יר"'ד'ר.

ררגיגפ" חוי" רל" ש'כ" לשחררפ" גצרך" שח'ר" רא גם" ונראה 
''ריי א,"א'ל"שח'ר" צד"סצ פ"איגפ" חלל"צפר "ש'י "
לסגין"היפם"בפסרפ"לי" הדרב."פסל"חן"לא"הרש"שהפריא"ר'ו כ"
ראיגפ" ש רחן" וגי" 'סריי " שח'ר" פשחר" אין" לחך" חי" ד'ריגפ,"
  'גי "ש רחן."פ ש"רשפא"גצרך"ל ש'כ"פגידפן"ח פשפ"לשלחפ יפ"
כלה" איגפ" סצ פ" א'ל" צד" אליפ," טולפ פ" רה" צד" שש" שרפגפ ,"

  'גי "ש'י "ח פ"ש ש'כ"סצ פ."

ובכך י יר'פ"ד'רי"שר 'מם"ח ין"כפ ר;"' כילש"ו כ"שר 'מם"
'הרגפ "פיעפד"פרי'פס"רשם" סח'ים,"פשר יט"ח'ר"-"חי"
סד"ס ש"האי"סל"צפר "ש'י ,"פרה"אלפ"שרלרש" סח'ים"'צפר פ"
]פחגמל"' ש'כ"רגונם"רגכער"'צפר "ש'י [."פאכמח"שפעיף"בחל"
 ש'כ"ראין"לפ"הרן"יעפד"פח'ר"פרי'פס"שרי"שפא"ועפלב"-"חלפ ר"אין"
ר סח'" אלא" ש'גין" איגפ" צפר " שח'ר" חי" שהר'ש," שחרר" לפ"
'חררפ "ש ש'כ"'ל'ד"]פ  ילא"חיפן"רש ש'כ"ועפל"שרי"רש'י "
כער" ש'כ"פלא"ג היי ש" צפפ פיש,"א'ל"שח'ר" צד"סצ פ"איגפ"
ש רחן[." ' סרש" סריי פ" ופרר " אין" חי" ש'י "   'גי "
בא'ל" ד " שלחש:" 'אפ ש" ד'ריפ" ש רך" סם" שד'רים" פ פא ים"
'שחרר" חלפ ר" "- איגן" סח'יןב" הפ  פ" פ ד " רכ'פ" פ ד " ארחפ"
ששהר'ש"ד יירי"'יש"ס ש"]פחגמל"רש דפ " סח'פ "'צפר "ש'י "

א'ל"לא"'שחרר"שהר'ש[.

חן"רדין"שח'ר" שפוך"  דפ "ש ש'כ:"שח'ר"איגפ" אם" נמצא 
 צפר "ש'י "א'ל"גצרך"לשחרר"ששהר'ש,"פאילפ"ש דפ "
 סח'פ "'צפר "ש'י "א'ל"איגם" סח'פ "'שחרר"ש ש'כ."פאילפ"
חוילפ " ורר" פשש" שדיגים." רגי" פרי'פס" סח'ים" צד" יעפד" הרן"
'צפר "ש'י " חי"'רארי "ששלחש" יירי" אלפ," שר 'מם"'רלרש"

פ'עיוא" יירי"'ועפל"שהר'ש"פשם"רגי"דיגים.

לוימש"'דרך"ורפטש" דפס"אין"שח'ר"צריך"לשיפ "'כלהפ" ומובן 
רל"טפרף"אסומי"ר'חלל"ב ש'כיב"שפא"לחל"שלחפ יפ"-"חי"
ששפ"רה" צד"שיפ פ"טול"ל ש'כ."פרפגש" שיעפד"דהיימל"רצריך"

)פגע ייס" לרפן"ש פעב"-"דלא"חוררמי("רררים"א ש"חפלל"שח'ר,"פלא" א גם"שרומא"רם"ח '" טש"
שכרי'פ"שיעפד"פשעפ''"אלא" הפם"שהרגפ "פש סרחש"]פאל"   ש"סל"חך,"רשרי"נם" ד "ררים"רל"
ש'י "איגש"חפלל "ספ'י"שח לילם"ח 'פאר"' רג " דפ ."פאף"ררים"רל" ש'כ"שחפפגש"לב פחפב"פלא"

לבח ליפב"חלפ ר"ספ'י"שיעפד"פשעפ''[.
פגראש"לחאפב"רחך"ורר"שר 'מם"רשרי"ח '"ראין"לשפעיף"פלא"לנרפס"סל" דפ "ש ש'כ"שרגפיפ ." "
פח'ר"  שפ"ש וררים" ש 'פאר"'עפניא"רגי ן"לשפעיף"סד"ררים")סב"יד"דפד"פש'כ" פדש("אך"לוירפר"
שרומא"הפריא" סיהרא"לי א,"חי"אחן" דפ "ש ש'כ"רשיפ"'ופסל"שייגפ"שך"ברריםב"דא ריגן."פנם"

הפרי "ש פעב")'דמש"אף("איגש"הרש"לוימש.

סל"חרכך"לפ ר"חן,"רשרי"ורט"לרפן"שר 'מם"'ריר"שלב"'י "ש'כירש"ר ורט"פשפלך" צפ "סריי " יש"
ש הדר,"פשחליל")'שמש("שח'ר"'סריי "ש'י ."פספד" ר ס"'שטמפ"רש'פגש"א'ן"ונפ ש"'ין"' ש'כ"
לא" גש" חן" ]רסל" לי" הדרב" 'בפסרפ" גחלל" שש" דסרש" ש רלמ " פוירר" 'בסרשב" ספ'ר" 'ח'ר" 'ין"
שר 'מם" צפ "בא'גים"רל פ " 'גשב"ח צפש"לסצ ש["-"פסמח"לפ ר"ראף"חי"שח'ר" צד"סצ פ"איגפ"
 צפר "ש'גין"א'ל" אכר"ר סח'"א "חררפ "ששהר'ש"' ש'כ"שרי"עפף"עפף"ש ש'כ"ועפל"פ  ילא"

לי א"להיפם" צפ "פסרפ"לי" הדר.
א גם"גראש"לוי"שגמל"ראם"סרש"ח'ר"חל"דשפ,"רלא"חוי" ידפ יפ"ש ופרטפ "-"ש ש'כ"חרר"לשהר'ש" "
פנם"לא"כיער"'סצם" 'גי "ש'י ,"אלא"רלוי"שנרמכ" סח'"'דין"ש'י "''י "ספל ים" רפם"בשחל"
אפון" 'חל" חרר" "- לסרפ פ" חיצד" גא ר" פלא" 'וירפר," סריי פ" גא רש" רלא" ' רחן" אפלם" 'ח 'ב,"

רגסרש.

פששדלהש" יסרגש" רשסריחש" ראפי" שיש" פלחאפרש"  לחים??[,"
לאכר"שצ' "רגי"שחלים"-"אלא" פחכ"רשלכם"פשגרפ "שם"ח פ"
שרל  "סריי "שחלי"סצ פ,"שלחך"אין"ש גפרש"בגחכ"שרלכןב"אלא"

חרשרלכן"סרפך"'לכם"ראש"גרל ש"צפר פטפ.

ש וררים" שהרפ" שגש" שספלש;" לסגין" ש'כ" אפ ר" א ש" פחן" ה( 
)'ומ'" שלב"'י "ש'כירש("לסגין" ידפ " ע יר "ד'רי"שר 'מם"
אפ פ"  הפ פ" פאין" רגין" 'יפ ר" ש ש'כ" הפ פ" חפפן" ש ש'כ:"
סל" ד פ" לשפעיף" פאין" שר'ש.." ש ש'כ" חפפגפ " לספלם.." דפ "
אכד" שנפלש," ס שם" ן" סלפ" ג'יאים" פרלרש" לנרפס"  גפ." פלא"
פאילפ" לשן"סל" דפ יפ." פאכד"שסיד" לשן"סל" הפם"ש ש'כ" שסיד"
איגן" הפ  פ" פ ד " רכ'פ" פ ד " ארחפ" ח ':" ד " שורה" 'עפף"

 סח'ין,"פשפא"רלא"יוכפ " א ש"סל"א ש.

וכן יר"לראפל" דפס"צריחים"רי'פי" הרא"רשהרן"פשיעפד"פשרי'פס"
'ח 'ב" בשחל" ע'.(," יופמל" רפם" )'ש'כים" ' ש'כ"  סח'ים"
פחד'רי"שנרמכ"דשפי"לסחפ'א"]פחהפרי "שנרימש"שגמל"לסגין"סיחפ'"

'הגי"ש גפרש[.

)'להפטים" )כמ'"חש("פשנרימד"עפלי'יצביה" שנראמל" אלין" ופירשו 
ש ש'כ" ר דפ " ל'(" עפטש," ס מע" שנרימש" כדפרי" ר'עפף"
א גם"גא רפ"לג'יא"חח פ'"בשחל"'ח '" יד"שב"סלי"שרחילב"דהאי"
נם"סל" דפ "ש ש'כ"ח 'פאר"'כפלין")ונ:(,"פשייגפ" רפם"רש ש'כ"
שפא"כלה"  חלפל"צפר "ש'י ,"פ'גיי פ"חלפלש"' צפ "בפסרפ"לי"
ראין" 'יפ ר," ש דפ " חפפגפ " שש" דין" פחלוי" חגמל,"  הדרב"
ח ד פ" איגפ" ש ש'כ" חארר" ש'כירש" 'י " 'גין"   היי  " צפ "
רלא" סרש" אם" אף" שהר'ש" שחרר" לסגין" פ מ " לג'יא." רגי גש"
'ח 'ב" דבשחל" דדיגא" 'עורפ" שנרמכ" רח '" ]פ ש" חרר." ח ד פ"
 סח'"' הדר,"שייגפ"לסגין"'גין"ש'י ,"א'ל" סרש"ששהר'ש"חרר"
אף"חרלא"ש היים"ש'גין"חחל"צפר פ[."סמר"'אריחפ "'ד'רישם"
ש אירים."פ פ'ן"'שש" דפס"צריך"הרא"לסח'"'הרן"פח'ר"פרי'פס"

-"דשייגפ"סיחפ'"'שחרר"ששהר'ש.

ובזה יר"לייר'"עפני "שנ רא"'ש'כים")גט.("דוריך"סל"ר'"רא ר"
 ש'כ"רגונם"חל"שהדרים"רגרכטפ"רם"ועפלין"פשא ר"ר'"
פ רגי" ' הפ פ." הטפר " רגסהר" הטירין" ר'" ש'כ" א ר" נידל"
 פדש"ר'"'ד ים"רצריך" ש'כ,"פרה"לסגין"הטפר " הטירין"'לא"
 ש'כ."פשהרש"שהרן-אפרש," ש"סלש"סל"דס "ש הרש"פשלא" גן"
ל רץ" ]פיר" הפם" ' ש'כ." ופעל " רשוני ש" פ'כפלין" ' דפ "
רלוי"שעלהא-דס ין"שטסם"רועפל"שפא" רפם"כציצש"לרצוש"
חיפן"ראין"חאן" ש'כ"חרר."פאף"סל"וי"רלחאפרש" 'פאר"'עפני "
פליר'" לשאריך" יר" כציצש," לועפל" טסם" ראין" רם" שנ רא"
שד'רים."פאחמ [."אך"לוי"שגמל"יר"ליר',"רשש"רשוני ש"ופעל "
שייגפ" רפם"רכער"'צפר "ש'גין"פחאילפ"לא"'גש" ש'כ"פלא"שרלים"
שעלהא- ]לוי" לפ ר" יר" א'ל" חגמל," 'רל פ פ" ש'י "  'גי "
דס ין["רשחרר"שהר'ש" ישא"איחא,"סל"חן"אין"לשהרפ " ש רגש"

דבגונםב"סל"דין"גסהר"ש ש'כ"ר הטירין"הטפר "' הפ פ.

פאפלם"'ר 'מן")והפדי" ,יש(" 'פאר"רסרחפ"שלכם"פשדליהפ"גרפ "רה"לאכר"רשפהם"חל"ש רחן"פג רכ" טפ"
שפא"פחל"חליפ.



פ ח'ר"ש ש'כ - ג ער"'רמה"ורר " רפ ש"שב רסמנ 

שוצ "פשדוע "שריספרים"–"לסמג"הל ן"'ן"רל ש"של ן,"לסמג"לאש"' "ר פאל"של ן,"לסמג"אילגש"' "לאש"פלסמג"אשרן"'ן"'רפך
לסמג"ר'הש"' "וגכע,"לסמג"'רחש"' "ירראל" רש"פלסמג"ישפדש"צ'י"'ן"יפעף

רישא" שהודש" אין" שלחך" ב'כירשב" חלל" גא רש" לא" שח'ר"  הפם"
'כלהפ"רל"טפרף,"רשרי"דין"בכלהפ"רל"טפרףב"א פר"חלוי"'כיר "

ש הפם"חח פ'"'שאי"הרא"דבארר"י'כר"שב"'אכד"ר'טיךב.

שיט'"שהפריא"דלסיל" דפס"אין" הפם"שח'ר"גחלל" ומיושבת 
' ד "ררים"א ש"רג ה'לש"סל"ש ש'כ,"רשרי"דין"
ש ש'כ" 'כיר " הפם" רל" נפויש" הרא" פדררפ" שאי" ארחכפ" שש"
שא פר"'דפד,"בשש"שפא"'י "שב"שאלהים"פשש" ש'כ"לסלש"לירראלב,"
רגא רש"'כיר " הפם"''י "פ'כיר " הפם"' ש'כ,"פחרם"רשש"
חלל" שפהרפ" לא" הדפרש" לסגין" א'ל" שש," נם" חך" א ש" רל"ררים"
פלא" חא פר" 'כיר " הפם" 'פ" גא רש" רלא" שח'ר" פאמח" לשדדי,"

ג הדר"אלא"'שיפ פ"טול"אל"ש ש'כ,"איגפ"'חלל" דש"שפ.

ומובן  דפס"אין"שח'ר" ופרט"' רא"'גי"לפי"-"רשפאיל"פאיגפ"
'לפיים," גריאש" דין" 'פ" אין" שחלים," ש'גין"חראר"  צפר "

פאף"ירראל"חררים"לרא פח.

שאכרפגפ (  )' שדפרפ " רליטמא" לשנרכמה" דהרא" טס א" ובספר 
צדד"רשפאיל"פלא"גשחר"שח'ר"חלל"פלא"גא ר"  ש"שפא"
סרפי"פאפון"סריי פ,"ר א"אין"'פ"דין"סריש"ח'ראר"שחלים,"אלא"
פחדב"פלא"גראפשפ" 'חל" הפם"ר'אפ"שיפ" הי ים"ח'ר" שאד ש"
ס שם"חלל."פ פ'ן"שיט'"לוי"שא פר,"ראין"שח'ר" צפר "ש'גין"
ששחא"א י"רויר"חא פר," וגי"רא גם" חלל."אך"נם"'לא"כידפר"
איגפ" סצם" 'גי "ש רחן" גצרך"לשחררפ"רל"ש ש'כ"א'ל" שפא"

ארר"שראש"א " רש"'שר.

עיקרי דברים

גראש"רשח'ר"ח ש'כ"לחל"שלחפ יפ;" א(  ד'רי"ח ש"רארפגים"
ש פעב" שנש " ר 'מם," )סומי" פספד" פשהטרש" ד ים" לסגין"  ן"
' גכפ " ' פעב" פאילפ" שרל'מנ(." לשע ייס" וירפר" יר" פחן" 'ש'כים."
שלחפ " עפי פ " לסגין" אלא" ח ש'כ" גידפן" איגפ" רשח'ר"  'פאר"

רג ר'פ" ן"שח פ'.")נ"'(

גראש"ראף"אם"גפהטים"רדין"שח'ר"ח ש'כ"לחל"ד'ר,"ששפ"רה" ב( 
כלה" שח'ר" אין" סצ פ" א'ל" צד" ש ש'כ," אל" טולפ פ"  צד"
שנרמכ[." ]חוי"רא ר" שחלים" פראר" ש ש'כ" ח פ" ש'י "   'גי "
ר'שסדרם" פרי'פספ," הרגפ יפ" ש ש'כ" שח'ר" יעפד" כלפה" פ'שש"

כער"'חללפ "צפר "ש'י .")פ"ש(

שטסם"לחך"רשח'ר"לא"גשחר"' סרש"ש רחן"פחליפ,"פנם"לא" זהו 
אלא" ש רחן" איגפ"  'גי " חי" "- ר' ד'ר" ש עספ " 'עדר"

צמס"שלא"נם"ש כ פ "פש להכים"פחפב"איגם" צפר "ש'גין"פח פ'ים"' ראפ ,"פל ש"לא"ג גש"ס שם" ח"
שח'ר."פר א" וגי"שיפ פ"טול"ל ש'כ"חא פר,"שרי"שפא"'חלל"בחל"חלי"ש ש'כב"שא פר"סם"ש כ פ "

פשיסים"]רשרי"אם"שיפ"גפראים"אפ פ"  הפם"ל הפם" ע 'ר"רסראפשפ" יטלטל"פכרי'"בחליב[.
פחן"יר"לשסיר"אפדפ "שא'ן"רשי ש"לוגי"ש גפרש"פ'ש"רלר" סלפ ")  יד"ל:("רלא"שפשחרש"'סריש" "

פ' רא,"פר א"שיא"'חלל"בפא "חל"חלישב.">"ל'דפה"' פמר"<

פ'הרמא")ש'כים"ענ.("  ש"סל"ע'רא"שפ"באטפ"'חל"ס "כגיי ן"סרפ"ח'ר" כדר,"פנם"  ש"סרפ,"חי" חא"
 א'גים"לא"ג צא"ר ש"'חל"חל"ש רחןב.

'גי ין,"רשרי"ח 'פאר"לסיל"'ד'רי"שר 'מם," חפלפ"'כלה" לשיפ "
שיעפד" צד"סצ פ"שפא" סצם"ש'גין," ראמח"שח'ר"ראיגפ"אלא"

ח ע וכ"אל"ש ש'כיכ."

גפעף."שגש"ח'ר"שארחגפיט"סומי"ד'רי" יר"לשפעיף"'שש"ספ ה" אך 
דין" ספל ים," ל'ד" ר''י " עורפ(" ר'עפף" )' ח '" שנרימש"
בהדפרשב"ריר"'פ,"גא ר"'פ"דין"ב'כירשב"סל"ש הפם"סל"ידי"דפד"פנד"
שכפשש,"רג'כר"ש הפם"לשיפ "'י "ספל ים"פ גפכש"סדי"סד."פ צד"
שש"גפ'ס"איעפר"' ש,"חח פ'"'ורר "ראש"'שהרר"איעפר"ש' פ ,"
בחי"אם"אל"ש הפם"ארר"י'כר"שמא" חל"ר'טיחם"לרפם"א "ר פ"
רם,"לרחגפ" דררפ"פ'א "ר שב."פייר'"'שש"ע יר "עפניפ "שנ רא"
דפד,"רסצם"'כיר "ש הפם"גסר ש" אם"רל ש"הידר"שסשרש"אפ"

סמי"דפד"פרה"הידפר"שרצוש"'ופסל"גסרש"סל"ידי"רל ש.

דהדהגפ"שיט'"לרפגפ "שר 'מם,"ר'ריר"שלב"'י "ש'כירש" ובזה 
ח '"ב צפ "סרש"לסרפ "'י "לשב"רגא ר"פסרפ"לי" הדרב."
פאילפ"'ריר"שלחפ " לחים"ח '"ברלר" צפפ "גצטפפ"ירראל"'רס "
חגיע ם"לארץ.."פל'גפ "'י "ש'כירש"רגא ר"לרחגפ" דררפ"פ'א "
)פח'ר"ס ד"סל"חך"שלכמ (," ר שב."שרי"רש'יא"רגי" הראפ "רפגים"
גא רש" לי" הדרב" בפסרפ" שלא" צפ " 'ד'ריפ" טפ'א" הרש" פספד"
גצטפפ" רלר" צפפ " 'שלחפ " לחים" רח '" שש" פ שפ" ' ד'ר,"
חגיע ם"לארץ."אך"לד'רי"שנרימש"שחל" פ'ן,"ר' ד'ר"לא"שי ש"
'כיר " הפם"חלל"אלא" צפ "'גיי "'י " הפדר"לשב,"פאילפ"''פאם"
שועפה" פשפא" ראש." 'ורר " חח פ'" ג'כר" סל" הפם" גצטפפ" לארץ"
רש'יא"שר 'מם"'שלחפ " לחים"בחי"אם"אל"ש הפם"ארר"י'כר..."
לרחגפ" דררפ"פ'א "ר שב."פרויר"ח '"שר 'מם"רם"ב'חגיע ם"
רלנ'י" צפ " שר 'מם" לרפגפ " שיט'" פ דפיהים" דפהא." לארץב"
'שלחפ " פאילפ" 'י " ל'גפ " ר צפש" רה" ששחיר" לי" הדרב" בפסרפ"
 לחים"רוירר"ש צפש"רגצטפפ"'חגיע ם"לארץ,"ח '"בל'גפ "'י "

ש'כירשב.

שנרימש"רם,"רחרם"רגא ר"'כירש"סל" הפם"ש'י ,"חך" והוסיף 
גא רש"ב'כירשב"סל" הפם"ש ש'כ"'יכפד,"חח פ'"' הרא"
שא פר"'דפד")דשימא"ח'(:"בשש"שפא"'י "שב"שאלהים"פשש" ש'כ"לסלש"
לירראלב."פשן"שן"ד'רי"שר 'מם")רומ'" שלחפ "'י "ש'כירש("ש ש'כ"
]שכיצפן[" הפ פ" חפפן"'יפ ר"פאין" רגין"אפ פ"לספלם"רגא ר"שש"
 ש'כ"לספלש"לירראל."פסב"'ררמי"'ורר "ראש"סל"שח פ'"בחי"אם"
)י',יד(," סל יךב" רם" סלש" ר'טיך" 'אכד" שב" י'כר" ארר" ' הפם"
שי'פעי" ארפגש" נפרן" ר הפם" 'גי ן," רל" 'כלהפ" "- ר'טיך" 'אכד"
רהגש"דפד,"'כלהפ"רל"'גי ין"שיש."פשרי"דין"בכלהפ"רל"טפרףב"גא ר"
רה"סל"ש ש'כ"פלא"סל"ראר"ש הדר,"שרי"רש'כירש"שא פרש"חאן"

שייגפ"'כיר " הפם"ש ש'כ."סמח" ד'רי"שנרימש.

כלה" רשפא" סצ פ" ש ש'כ" סל" רה" א פר" רשש" שרי" פ'ן" חן" ואם 
סל" א'ל" ש הפם," סל" ב'כירשב" גא רש" פ'פ" ש'י "   'גי "

פללפי")'ש'כים"גד.("רשיש"יעפד"'חל"שרי'פס"אלא"רלא"שיש" הפם"  ן"ד ים,"ימל"דשפי"חח'ר"רלדס " יכ"
ש פעב"'ש'כים"פשר 'מם"אם"ג ן"רם"חיור,"חשריהש"רלא"' הפ פ.

יפצאש" כלהפ" ברצפסש" שנ רא" יעפד," לרפן" רם" שיש" רלא" רא ר" לר'" שסירפ" גד." 'ש'כים" ]ש פעב" "
רל"ישפדש"פגחגע "לכלהפ"רל"'גי ין"פ'ש" ש'כ"'גפי"-" ר ס"רשיש" ש"'גין."פיר" הפם"לייר'"הצ "

רשחפפגש"לח'ר"ראף"שפא"'חלל"ב ש'כב"חגמל[.
 

"'ריספר"יכ"אפ יפ "נ"ד. יט"



 ח'ר"ש ש'כ - ג ער"'רמה"ורר " רפ ש"שב רסמנ 

שוצ "פשדוע "שריספרים"–"לסמג"הל ן"'ן"רל ש"של ן,"לסמג"לאש"' "ר פאל"של ן,"לסמג"אילגש"' "לאש"פלסמג"אשרן"'ן"'רפך
לסמג"ר'הש"' "וגכע,"לסמג"'רחש"' "ירראל" רש"פלסמג"ישפדש"צ'י"'ן"יפעף

ש

ש ש'כ.")פ(

לד'רי"שנרימש,"אששר "בלא" סלש"' סל "סל" ש'כיב"א פרש" ד( 
רה"' הפם"ש ש'כ"פשח'ר,"לא"חרספלש"' סלפ " צד"אכר."

פ ד'רי"ר'גפ" יפכע"אין"גראש"חכידפר"שש.

ש ש'כ" סל" ' סלפ " סלייש" איעפר" שאם" שרארפגים" נחלקו 
א פרש"רה"'רס "ס'פדש") פמי("אפ"'חל"ס ")סומי"שכיגפך"
פשר 'מם(."יעפד" כלפה ם:"שאם"שאיעפר"שפא" רפם"ח'פד"ש ש'כ"
רשמל" שדספ " 'שש" רגכלהפ" לחאפרש" פגראש" שס'פדש." ח'פד" אפ"

'ירפרל י"פ' חל א"פ רנפם"יפג ן.")'(

שאעפרש" נעש" ועיסש" 'ין" פלכלה" שדספ " לשרפפ " יר" ושמא 
סל" שאעפרש" ' סלפ " לסלייש" דפהא," ס'פדש" 'רס "

ש ש'כ"  יד."פצמס.")'(

]פכלפה" ר ן"ל אפר"פ'ר ים"להטפר ,"ראף" טול"שפא"ל ש'כ"
שם"  'גי "ש'גין"סצ פ"ח 'פאר"' הפם"אכר[."פאין"'פ"דין"חיעפי"
פגריאש"סל"ידי"שלפיים,"פיר" י"רצדד"רלא"שיפ"גפראים"אפ פ"אלא"

'פגים"אפ פ" כדר"'חל" הפם"פ הפם")ד-פ"א(

שדין"ש כיי'"רש ש'כ"יס פד"'גכל "'גי ין,"איגפ"א פר"חלוי" ג( 
שח'ר.

שד'ר:" אכר"פשח'ר"איגפ"ח ש'כ"אלא" צד"טולפ פ"אליפ" הסבר 
פלא" צד"דיגפ"שסצ י,"אין"שהודש"סל" הפ פ."פספד,"שפאיל"
פדין"שיפ "ש ש'כ"'בכלהפ"רל"טפרףב"רייך"לב'כיר ב" הפם"ש ש'כ"
פלא"לבהדפר פב"]חד'רי"שנרימש[,"לא"גא רש"ב'כירשב"אלא"' הפם"
ש ש'כ"סצ פ"רשפא"כלה"  'גי "ש'י ,"פלא"סל" הפם"שח'ר.

'שן" רשפנ'ל" ' דפ " גחלל" איגפ" שח'ר" 'שש" דפס" ומתבאר 


