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תא טולפל ידכ אוהד אכ' ו' ארקיו הרותה לע שר"י יע' , הפיטשו הקירמ ןידב .1

? הרותה ןמ רסוא וניאו "פ לטנ יוה םוי רחאל אה השקו , רתונה

תובושתה

, רעבל ןיד שי ומצע ותוא לבא רסוא וניא םנמאד ית' וע. ירה"ףע"ז לע רב"ן .1

יעו' "פ, לטנ ןיד ןיא םתליכא לע הרותה הדיפקהש םישדקבד בתכ םש יריאמהו

בותכה תריזג עד"כ בתכ דועו "פ, לטנ היהי אלש ה"ת שיד יתש' יס'ול' םש "ש ארב

דיק', תח"סוש"תוי"ד ,עו"ע הלעגהב יגס "ת הכבש ףא ןנוצב הפיטש יעב אהד איה

ןח תיוולהמ איבהש םש הע"ת הדמח ילכ יעו' קס"ב, םירואיב וי"דגצ' תעד תווחבו

וחד ' חמר א' בישמו לאושבו םשו "פ, לטנ ןיא ןכל חירסה אל שדוקה רשבש ןוויכש

אלו ומצע ינפב ןיד אוה "ם במרה תטישלש "קח'די' העמ "ז ירגה ןרמ יעו'יח' , וירבד

הז. ןיד םייקתהשכ השענ רוסיאה רתיה םג השעמלש ףא , רוסיא רתיה ליבשב

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ןמ רוסיאה רקיעשכש בל: רמ"ה השקהש המ ' הלקת וא"ח רזנ ינבא אוה,יע' ןנברדמ

הוצמה איה הסנכהה םצע אכהד ץריתו , החדנ וניא ןנברד אוהש הב"ת םג הרותה

גסש'ג ךוניח חת נמו הרוא ןרק יעו' הזבהזב ץריתש המ םיחבז םד ,עו"ע סוביכה דבלמ

תפש , דודל םינשוש יעו' , ןנברד אוה סוביכ ןידה ערקש רחאד בתכ היפ"מ "ם במרב

. וירבדב ונדש המ תורהט ירדסו , תמא

אבוהש "ן במרה לש ודוסי יפ לע ' סותב תוישוק המכ ץרתמש קדצ יחבז אל,יע' דות"ה

. םיידיב ערוקל וילאמ ערקנ ןיב קלחל שיש גכק. ןילוח "א בשרב

אכ' "קח' העמ "ם במר ,עו"ע תוינשמה לע רישע ןוהבו ' סותו שר"י ,יע' ףיצרמ ףיצרד

זל'ה'. אמק םישדק "א וזחבו אל'ה' דוד שדקמב םש,ע"ע "ז בדרבו

קר איה הפיטשו הקירמ ןכמ רחאלו , ורבושש ונייה ותחופש "מ היפב "ם במרה תטיש

אל'ה' דוד שדקמו , הרהט ירדס ןתנ, קח הע"מ, דודל םינשוש םינורחאב יעו' , ןנברד

. ונלש ארמגה תסריג םע רדתסמ ךיא

ךרוצל וליפא םערוקל רוסא ימנ הנוהכ ידגב ראש יא ונד םינורחאבו , אמטנש ליעמ

ח"אב'ה'. תשחרמבו אק'א', ךוניח תחנמבו ט'ג', שדקמה ילכ ךלמל הנשמ ,יע' סוביכ

, העירק לש לה"ת תא החוד סוביכ לש השע ןיא המל ןדש ח"אב'א'י' תשחרמב עו"ע

. בשיש המ אק' הוצמ תלוס תחנמ יעו'

. סבכת וצד"ה המכח ךשמבו חל'ב', דוד שדקמ ,יע' אמטנש ליעמב תוראה דוע

תשחרמבו חל'א', דוד שדקמ ,יע' תצקמב האיב םושמ בייחתיש ושקה , וסינכמ דות"ה

תחנמבו הרוא ןרק ית'ב 'י',עו"ע חלק ךוניח תחנמ 'יע' סותה ץוריתבו ח"אב'ג'א-ג,

הזב. רקחש יס'טי' תורעה ץבוק ,יע' תצקמב האיב ןיד רקיעבו 'ג', טלק אנינת המלש

הק"יומ'בי'. יעו' , הרוא ןרק זמ.,יע' תבשמ ושקהש המב , ליעמ דות"ה

אוה שלש לע שלש רועישש הזמ חיכוהש המ בית'ב' רגה"ח ,יע'יח' יבישח ןהיבא בגא

. דגבה לש אדירג תובישח ןיד אלו רועיש ןיד

הז. ןיד ןינמ אל'ה' דוד שדקמו תמא תפש ,יע' ןינממס תעבש ןיכירצ וכו' תאטח םד

ימש ןאכמ חיכוהש המ ו. תותירכ עבש ראב ,יע' שדקמל םילגר ימ ןיסינכמ ןיאש

הזל. רוקמה המ "נ לורעבו יעו"ש , החדש המ רחשה תליאב יעו' , וטושפכ ונייה םילגר

ע"ב

ןאצ , הנשמ םחל ית'הז,יע"ש ריכזה אל "קח'י' העמ "ם במרהו , לפט קורב והל עלבמד

. חבזה תכרבו םישדק

יתמ םימלשב קפתסמש אל'ג' דוד שדקמ יעו' , םילק םישדק דחאו םישדק ישדק דחא

יתילפ יעו' , רועיבה ןמז תליחתב וא הליכא ןמז רחאל םהלש הפיטשו הקירמ ןידה היהי

וי"דגק'ו'.

םהב ולשובש סרח ילכב הפיטשו הקירמ הליעומד "קח'די' העמ "ם במרה תטיש

, שדוקה תרהט ,יע' הנשמהמ "ט ויותה קדקד ןכו ,( גילפד "ד באר ,(יע"ש םילק םישדק

"ז בדר ,יע' םלועל ויפד ידימ אצוי וניא אה סרח ילכל ינהמ ךיא והמת םינורחאה לכבו

ץמח ךלמה רעשבו גצ'א', יתילפ אל'א',עו"ע דוד שדקמו הרוא ןרק יעו' חי', הכלה םש

יפל יתש' "ם במרה לע "ז ירגה ןרמ יח' יעו' ב', םירואיב גצ' "ד ווחב ןכו גכ', ה' הצמו

ייע"ש. ילכב רשכה לעופ אוה ומצע הפיטשו הקירמ ןידש דוסיה

רואיבו , החדה יעבד י'ו' אתפסותב אתיא הפיטשו הקירמ ןינועט ןיאש םילכב לכב

זל'ח',עו"עוש" אמק "א וזחבו אל' דוד שדקמ אנת'ח',יע' רגה"אוא"ח רואב ,יע' רבדה

הנת'. מע' רגה"ח ' יחבו "קח'וט', העמ למ"מ וג"איע' ילכ ןידבו ,' הסש וא"ח רזנ ינבא ת

"ןע"זזע: במר "ם,ע"ע בשרו ר"ת תקולחמב , הריע דות"ה

במ'. סוס"י וי"דח"א השמ תורגא יעו' חס'גל', ,יע'ש"ךוי"ד תשוחנ ילכ

"ם במרה לבא , הלעגה ןינעל ףא םירונתה יגוס לכב קפסה וטושפב , רונת ריואב ואלת

רואבב ןאכ הרוא ןרק ,יע' הריבשל סרח ילכ יבגל םג קפסה לכ איבה "קח'די' העמ

אל'ג',עו"ע דוד שדקמבו וזח"אזל'א', יעו' ל:, םיחספ "א שרהמו "ל שרהמ יעו' , וירבד

, לזאה ,ע"עןא הפיטשו הקירמב ירייא הנשמהמ היאר ואיבה ךיא ותעדל תמא תפשב

. וכרד יפ לע "ם במרב ראיבש המ "ז ירגה ןרמ יעו'יח'

גק'ו'. יתילפבו "קח'די' העמ "ם במרהע חל"מ וכו',יע' תוחנמ ירייש אכיאד ןויכ

םש. "א בטירו "א בשר "ן במרב איק: ןילוח ,ע"ע םאו דת"ה

המל םש "א פשו "ח לצב ןכו ל: םיחספ דוד וניבר ,יע'יח' תכתמ לשב איהה הל יקומ בר

. ייליהא רב הבר לע ןכ וצרית אל


