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בושיב "א בשר "ש ייעו , קסעתמ לש םינושה םינפואב גי. ןילוחבו ןאכ סות' ,יע' םישדקב קסעתמל ןיינמ

וניאשכ ינשהו , ןילוח אוהש רובסכב רחא שי קסעתמ יניד ינשד םהירבד ךותמ ראובמו שר"י, תטיש

, קסעתמ לוספ ןינעב רגה"ח ישודיח יעו' "אכ'י-גי', וזחו ד', ןמיס וי"דח"ב רזעיחא יעו' , הטיחשל ןווכתמ

ג'א'. ןמיס ךורב תחנמו

םינהכ הל:יא םירדנד איגוס ,יע' םילגפמ םינהכש רמא א"כימ תושקהל שיו , םילגפמ םילעבהש יתעמש

,יע' םילעבה וא ןהכה , לוגיפה רוסיא לע רבוע לי"עימ ןכו , המלש תלוע יעו' , אנמחרד יולש וא ןדיד יחולש

הלוכי אה הטוס תחנמ ברקית ךיא העודיה הלאשב קסועש םינומש תורובג סרטנוק יעו' , הרוא ןרק

. קדבית אלש ידכ הב לגפל הצרתו

ןמקל היל ימדדממ םנמא , הילע ארק יתיימדכ , אשרדמ ותעדד הארנ הרואכלו "י, בארד אמעט יאמ

. הדוהי תחנמו הרוא ןרק ,יע' ארבסמ אוהש עמשמ תבש לש האצוה תבשחמל

יעו' ז'א', דוד שדקמו ג'ט', אמוי ויות"ט ,יע' הרזעה ןופצ וא חבזמה ןופצ ןיד והז ליו"עיא , ןופצב ןתטיחש

ח"ב בייל הירא יבר ישודיח יעו' ה'וט', הריחבה תיב ( לקנרפ "ם( במרה לע םיטוקילה רפסב "ז ירגה ירבד

תועיבק והז יא ןופצ ןיד רקיעבו , דחאו דחא לכב יטרפ ןיד הזש וא םישדק ישדקב יללכ ןיד והז םאה חע',

"מ. ירגה וניבר יעו'יח' ןכש, גס.ד"ה ' סותבו , דחו הנ:ד"ה ןמקל שר"י ,יע' רתוי הרומח השודק וא םוקמ

"ק מטיש יעו' , תרש ילכ תויהל הכירצ הטיחש ןיכסה ןיאש קדקדש םירפא יבר ירבד ואיבה , ישדק דות"ה

ב דוד שדקמ יעו' "ם), במרה תטיש "קד'ז'(ייע"ש העמ לזאה ןבא ,יע' תרש ילכ אש"צ וז הטיש רואבבו טכ',

"ז. ירגה םשב ץרתל איבהש המ םהרבא תחנמבו 'ב',

. וירבדב קדקדש המ אר"לח"בזי' ישודיח ,יע' היזה שר"יד"ה

ע"ב

בל'. אר"לח"ב ישודיח יעו' , ומוקמ ןכיה בתכ אלש "קז'ד', העמ "ם במר ,יע' ןשדה תיב

םד ומכ ) הלבק יניד ראשו , ןופצב תויהל הכירצ םאה ןכו וז, הלבק לש הרדג המ ליו"ע אוה, דיב ומד לוביק

. הלבק יניינע תוכיראב ראיבש אר"לח"בחי' ישודיחו בי'ו', דוד שדקמ הב,יע' תובכעמ םאה וכו') רפהמ

ארקיו המכח ךשמו "ם יבלמבו טכ', "ק מטישב םיצורית ןהכ,עו"ע הארמ ,יע' םתיישוק רואבב ףא, דות"ה

די'די'.

. ןתיא הפצמ ,עו"ע םהירבד לכב שדוקה תרהט ,יע' תאטח המ דות"ה

"ב ערה ירבד לע ושקהש המ , הנורחא הנשמו שר"ש יעו' , ילכב דחאו דיב דחא ומד, םילבקמ םינהכ ינש

דחא הליחתד בתכש וחמ"כד'ב' "ם במרה לע ושקה ןכו , אתפסותה ירבד תא רת וסש הלבקה רדסב

הלבקה םאה א'ז' תונברק אתפסותה לע דוד ידסח ,עו"ע תמא תפש יעו' דיב, דחא "כ חאו ילכב לבקמ

. לאמשב וא ןימיב תישענ דיב

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