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

ףדו.
השוע ר פכתמו שמוח ףיסומ שידקמה רא"י ר"א רמאהו וכו', והל אינק אל אא"א .1
לוכי וניא םילעב וניאש ימ הז ילב ירה ר"י, ירבד איבהל ךר הצו המל השקו , הרומת

? רימהל
יאהב יגס אל החנמ יבגל המל ליו"ע , ארפכמ איפוקמ , ארפכימ אל אעביקמ .2

ןכ? הרומת יבגלו םילעבל שרוי בישחהל ידכ הרפכ

ע"ב
? םויה ףוסב דחא ריעש קר ושירפיש א"כ השקו הזל, הז ןיב הערואש האמוט על .1

ןידל ךירצ שודק אל ערפמל ןברקהש רמול אכה הא השקו , ןהילע הנתמ ב"ד בל .2

? הרירב יאן אתיירואד בו הרירב

תובושתה
,( תורעהב "ד(יע' בארה ירבדב ינשה ץוריתה לע ןייגוסב דכרו יפל "ז ירגה ית' .1

לועפל לוכי שרויד הזג"כ שי קר םילעב וניא שרויהו הובג ןוממ יוה תמאבד

השק היה אל , הרומת השוע רפכתמש יעב היהש הז ילול ןכלו , ויבא לש םישדקב

אם לבא , הרומת ןינעל םילעבכ בותכה ואשע ואפע"כ םילעב וניא שרויש ןכתיד

. הרומת תושעל לכי אל ומצעב םיל עבה היה וליפא אלה רפכתמ וניא

םתושעל וז הרפכב חוכ ןיאו תולע בב היולת החנמש ראיב שדוקה תרהטב .2

ו'. ןמיס הק"י ,עו"ע הרפכב היולתש הרומת "כ אשמ םילעבכ

ע"ב
חרכה היהד ( אנקסמל ) ראיב שדוק תרהטבו ייע"ש רב"הח:, "י נפה השקה ןכ .1

ונל שי הלועל תאטח תמדקה ןידמו הוצמלו םחלה יתש םע דחא ריעש איבהל

הז. יפל ךשמהב שריפש המ ,עו"ע תונברק ראשל ומידקהל

לוחת ילוא דחא רבד לע השודקהשכש ץ ריתו אי. תועובש "א בטיר ב השקה ןכ .2

אנקסמלו , םירבדב ןדש חכ'ז' תוחנמ וזח"א יעו' , יאנתכ יוהו , הרירבל א"צ אל ילואו

. אבהלו ןאכמ ןתשודק תא עיקפהל ליעומ ב"ד יאנתד בתכ

וניצמש ומכ םעטהש הארנו , העש לכבו תע לכב בירקהל לארשי ויה ןייואר :" ימויה קוזיח ה"

עודיה רואיבה יפ לע אלא סנו, הלצה לע האב איה הרואכלו , הבדנב הדות בירקהל ןתינש

תעו ןמז לכב ונל תושעל םיממוז םה המ םיעדוי םה קרש וגו'", םייוג לכ ה' תא וללה ד" ארקב

ונייה וניניע תא חקופ היה "ה בקה םא תמאבד ראבל רשפ א הז יפלו , םתצע לכסמ "ה בקה ךיאו

תויהל דיתע היהש דחפה תא בותכה ךסיחש אלא , םיסינב ייחם ונא עגרו עגר לכ ךיא םיאור

ונל ותבהא תא שוחנו ארובב ק בדנש ע"י םיכירצ ונא הבוח ידי תאצל תמאבו , תורצה לכמ ונל

. ונממ הרקוהל הפצמ וניאש ונב תא ליצמש באכ ןידה ןמ היהת ונל ותלצה אליממו וינב ל באכ
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

לע "ד בארה שוריפב וכו',ו שרויה תא תוברל לאגי לאג םאו ביתכד רשעמ יבג התעמ אלא

הנתמב ינש רשעמ לבקממ מו"ש דחוימ יוביר ךירצ המל השקה םש םינהכ תרותה

"ש עמד רל"מ יאקד הוא שוריב רבוע "ש עמד שדחתנ אפוג הזד יתו'וא ,? שמוח ףיסומד

"ז ירגה יחב' יעו' , שירפמ ויבא םוקמב דמועש שרוי שמוח שירפמ וניא לבקמו הובג ןוממ

"ד. בארב ינשה ץוריתכ ןייגוסמ חיכוה המ

אל שרויד אכהמ השקו , רפכתמ וניאש עא"פ הרומת השוע םילעבש ז: הרומת סות' יע'

"ז. ירגה ,יע"שיח' רפכתמ וניא כי רימהל לוכי

שדוקה תרהט ,עו"ע םהיניב נה"מ שר"י ,יע' ורפיכ אל וא ואבש המ לע ורפיכ והל, איעביא

תאטח וזיאב היהת נד"מ בתכש תוכלה יטוקיל ,עו"ע הייפכ יבגל נ"מ אמינד ה שקהש

,יע'ית'. אטה םשל בושחל ךרטצי

תרהט ו תוריאמ םינפ םישדק ןאצ יעו' ה., ליעל ר"ל תיישוק שממ הזש ושקה , אלא דות"ה

. וצריתש המ שדוקה

רחאד אטח ל הליעומ הניא וכל"ע תאטחבד םהירבדב השקהש "א קער יע' וא, דות"ה

קלחל ס' ותה יתב' ראיבש "מ ירגה יחב' יעו' , השרפה א"צ אכהד אוה קוליחה לכו , השרפה

תאטחמ הנוש הלועד הביסה הזו , השרפה יעב אל םשד תונברק ראשל םילגר תאטח ןיב

בלח לע ותאטח שירפהש ג'ג' תוגגש "ם במרה תא רואיב הז יפלו , הברקהב תרפ מכ איהד

תווש תוריבעהש ןויכ תאטח הזש ףאד , םויה לש בלח לע םג תרפכמ דבעידב לומתא לש

תיישוק הז דוסי יפל ץריתש א' תועובש הק"י עו"ע , הריבעה םשל השרפה היה רבכ

עב"בואג'. "ק מטישה

ע"ב

ארבגה לע אניד איה הכימס םאה אנוה ברו אבר תקולחמד וראיבו , אימש יפלכ רפיכ אל

אנוה בר רבס ןכח , ותיישע ינידמו ןברקה לש אצפחב איהש ,וא ןברקה ףוג יניד מ הני או

. רפיכ אלד ארקנ ןכלו

אמויל "ז ירגה יח' סרטנוק ,יע' רפיכ אל עו"עבותס'ד"ה תמא תפש ,יע' רפיכ אל שר"יד"ה

"ש. שרבו פש"א וחמ"כד'ב',יע' "ם במרה תעדבו , םהירבד רואבב בכ' מע'

ה'ו תוא "ק מטש יעו' "י, שרב הריתסה ובשיי ש חבזה תכרבו םישדק ןאצ ןיכס,יע' דות"ה

םש. ת וטמשהב


