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חמ. ףד
, תולועה כבל אוה ןופצ ןיד תמאבד ןויכ השקו היל, אנמ רקב ןאצ,ןב ןב ןחכשא .1

? רקב ןבב אלו שבכב רק ןופצ ןיד הרות הבתכ המל

ע"ב

תאטח תקילמד א'א' םינק "ד בארה תטישל השקו , ןופצב ףוע ןב ןיאו ןופצב ותוא .1

חבזמש וא , ןופצב אליממ חבזמש וא ממ"נ ירה חבזמה יבג לע תישענ ףועה

? ןופצמ ףוע ןבל טועימ ךירצ המ זאו םורדב

תובושתה
" בקה ינפל ןופצש קחצי לש פארו לע זמר מ ןופצד ץרית א'י' ארקיו המכח ךשמב .1

אוה ןופצה רקיע ש ראיב רבד קמעהבו , קחצי לש וליא לע זמרמש ןאצ בתכ ןכלו ה,

םש. הע"ת תח"ס יעו' , ןאצה ןמ האבש דימתה תלועב

ע"ב
חבזמש הדוהי יברב וייס יברל ירייא ארמגהד וצרית דוד שדקמהו הרוא ןרקה .1

חבזמה שארב היהתש הקילמה השעמב ןיד הזש ,יו"א םורדב ויצחו ןופצב ויצח

. אכהד ארק יעב הזלו ק לומה ןהכה לע וא ףועה לע אלו

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

.' סותה ירבדמ קדקדש המ הדש ימורמ יעו' , שדוקה תרהט ו הרוא ןרק ,יע' ידייא דות"ה

קוספ והזו ," תאטחה טחשת הלועה טחשת רשא םוקמב ד" ארק איבה , אשרדמ שר"יד"ה

רמאנה " הלועה םוקמב תאטחה תא טחשו ד" ארקמ אוה דומילה םנמא חי', ו' ארקיוב

טכ'. ד' ארקיוב

הק"י יעו' "מ, ירגה וניבר יח' יע' , םהירבד לע השקהש המ תמא תפש יע' המ, דות"ה

יס'ד'. םישדחה

יעו' אי', תוטמשה "ק מטישב ןכו םש, "י ותבו , ללכמ י:ד"ה תותירכ סות' ,ע"ע תאטחו דות"ה

. שדוקה תרהט

שקיה ןיאד 'וס"ל שפנ םאו מ' ףילי ילואד השקהש "קח' מטיש היל,יע' אנמ ארבס אה רו"ע

ןתנ. קחו םישדק ןאצ ,יע' הצחמל

ואדו מו רומח וקיפס אהי אל תרב סש םצורית יפל השקהש המ "א קער ,יע' רמג דות"ה

לעג"ש,צו"ע. אפידע

היהי לבקמ שה ןיד וניאד וט'ה' תערצ תאמוט ירזעיבא יעו' , ןופצ איעבד ןלנמ תאטח

תיבל וירוחא סנכנב ומכ אלו , ולוככ ובור הפ ינהמ ןכלו ןופצב היהת הלבקהש אלא , ןופצב

מוט"צזט'ח'). יולה (יע'יח'ר"ח ולוככ ובור לד"א עגונמה

ו'. תוא טמ. ןמקל "ק מטיש ?,יע' בכעמ םשו הלועמ שקיהמ דמלנש ףאו ןינמ, בכעל

ע"ב

הנ:ד"הוא תוחנמ סות' יעו' , םיריעש טעמל אבד שר"יד"הוא יעו' , ןופצ ןועט רחא ןיאו

',עו"ע סותה ירבדב המלש תלוע וייע"ש תואטחה לכ טעמל אבד שרפמ םשד השקהש

ןאכ. שר"י ירבדב ןהכ הארמו תוריאמ םינפ

םוקמבד ארק ףמ לינ אל המל דוד ישדקו שדוקה תרהט יעו' , ןלנמ בכעל תואטח ראש

. הרואכל רתוימ אוהד וגו', טחשת רשא

שר"י. ירבד ראבל ג' תוא תוטמשהב "ק מטישל ןייצש המ רשי רוא ,יע' תוברל שר"יד"ה

הטיחש יעב םישדק ישדק בד ס"ד ןאכד וצריתש הדש ימורמו הרוא ןרק יעו' , ותוא דות"ה

ונייה , םינפב תויהל ךירצ טחושה ןיאד ליעל ורמאש המד ית' תמא תפשבו םינפב ימנ

"קא'ח'. מהוספ לזאה ןבא ,עו"ע אכהד אשרד ירחא

,יע' ףועה תאט ח טעמל יעב ןנאו , הלוע ב יאק ארק הרואכלו , ןופצב ףוע ןב ןיאו ןופצב ותוא

. תמא תפש

המ ןרק יעו' , םישדק ןאצו חבזה תכרב יע' , ץוריתה רסחש הארנ , ופוסב המ דות"ה

. וירבד לע השקהש

בתכ המל שר"י ירבדב ליו"ע ה, אמוטו תבש החודש הזב ות רמוח הרואכלו ןמז, ול עבקש

." םייברעה "בןי ןמז ול עבקש

, ןופצב תויהל ךירצ לבקמהד םידמול ריעשד ' ותוא בד' "י שרפו , ןופצב טחוש יטועימל ואל

. ןימינב תחתמאב ייע"ש , ךפיהל שריפד ונ. תוחנמ יעו'

ןיד רקיע לע ' סותה ושקה אל המל ראיבש "א קער יעו' בי', תוא "ק מטי ,יע'ש הלבק דות"ה

. ןופצ יעבילד הלבק

" ימויה קוזיחה "
רוהרה לע בהא הלועד " לאומשמ םש ה" ראיבו , הלועב בותכ תונברקב ןופצ רקיע הנה

, שמשהמ ןופצ אוהש ןויכ ןכ ארקנ ןופצ דצ ןכו , תוירבה יניעמ רתסנו ןופצ רבד אוהש , בלה
איהש ןויכ , ןופצב םג תאטחש המו הזל, ךייש הז ןכלו , ןופצ דצב םעפ ףא תאצמנ הניאש
תא שיגרמ וניא םדא לש ובלבש מהז הליחתמ גגושב הריבע לכו , גגושב הריבע לע האב

. ןופצל ךייש גם הז ובולןכ לשכהלמ רהזנ אל ןכל ו רוסיאה רמוח
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