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זצ. ףד

, העילבב יולת לכהד ןאכמ הארנו , הפיטשו הקירמ ןינועט ןיא וכו' ונב"ט ןהב ןיא .1

? רסוא דבל לושיב הצ:יא ליעל "ח במר קפתסהש ומכ אלו

ע"ב

? םילוספ םישדק תליכאב הוצמ שי יכו השקו ל"ת, תא יחדילו השע יתינו .1

המל ושקהו , םיחספ תליכאד השע הזד "י שרפ , חספ ןברקב החדיד השעה והמ .2

השע ןושאר תיזכב קר אלו הליכאה לכב אצמנש םישדק תליכאד השע שריפ אל

? חספה תליכאד

תובושתה

לכש "ם במרה ירבד יפ לע וצרית לזאה ןבאו שדוקה תרהטבו , םינורחאה ושקה ןכ .1

ןאכד ץרית אל'ד' דוד שדקמבו , הריבש ןינעלו סרח ילכב קר אוה םש קפסה

ייע"ש. םעטה קר אלו הלטבתה ג"כ הכיתחהש רבודמ

ע"ב

אוה לבא עולבה דצמ רוסיאה לכד יתו' 'ד', במת וא"ח בקעי תועושיה השקה ןכ .1

רתיה אלו רקיעכ םעט אשונהש ןילוחב איגוסה יפל קר ןכ בתכו , רתיה יוה ומצע

, רוסיאל ףרטצי אל רתיההש םורגי השעהד ית' היח שפנבו , רוסיאל ףרטצמ

ןאכ בתכ הזל המודו , לוספ אלו רוסיא םישענד 'ית' חעק םיחספ םירועיש ץבוקבו

רוסיאו רתיה ךירצ ןיאש ןאכמ חיכוהש חכ: ר"ה ןבא ירוט ,עו"ע שדוקה תוביתנב

וי" גנועו רב"ה רנל ךורע יעו"ש קס"ח, החנמ שיר "ח חנמ תשחרמ יעו' , דחא רבדב

חפ'. טוי"ד

םישדק ןיד ונממ עקפ ןברקה לע חספ ןיד לחשכד ןכתיד אבמעז םחנמ יבר ץרית .2

םיצור ונא ותואש םצעה תריבשד השעד ית' דועו , חספ ןברק ןיד קר ראשנו םילק

. ונחדיש חספה תליכאכ רובידה ינפלד םילא השע ךירצו רובידה ינפל אוה תוחדל

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

, ןוביל ןינועט םניא המל ית' המכ מגב'ע"ז יעו"ש סות' ,יע' ןימחב ןליעגמ אלכסאהו דופשה

שמתשמ יתמ ישא ברו אבר וקלחנש אלא , ןוביל ןינועט ןיא רתיה ועלבש ןויכד רקיעהו

תעדל ושקהש המ "א בטירו "א בשר "ן במר יעו"ש , ורסאנש רחא וא רתיה ןדועב יא םהב

אל'ב' דוד שדקמ ,עו"ע םויו םוי לכ לש לושיבה ע"י לעגנ וניא המל אבר

רחאל קר ותושעל לוכי המל הפיטשו הקירמ ןיד לע אישוקה תוטשפב , ןופרט יברד מ"ט

אישוקהש םש "ז ירגה ראיב דימ, אוה ומ"ש ןידד "קח'די' העמ "ם במרה תעדל םנמא , לגרה

"ם. במרל היפ"מ מגה'יע' ' יתבו , רתונ רוסיא ןאכ שי ירה לשבל לוכי ךיא איה

"א בשר יעו' , םאו וצ.ד"ה ליעל סות' יע' וז הלעגה ירדגבו , וריבחל לועיג השענ ויום םוי לכ

, יגילפד "ש ארהו ' סותהמ איבהש גצ' יעו'ב"יוי"ד , הרומג הלעגה הניאד "אע"זוע. בטירו

ס"קב'. םש ווח"ד יעו' וילע, קלחנש קס"ב םש "כ הוקנ יעו'ש"ך

םש. "ז ירגה ןרמ ' יחבו אכ'א', וזח"אוי"ד סות'נה"ל,עו"ע יע' םיקלוחה םימכח תעדבו

וא רתונ השענש רחאל םאה הפיטשו הקירמה השוע יתמ תועד ב' איבה , ןיתממ דות"ה

ג. אל דוד שדקמו ח'בי'. םש לזאה ןבאו , ליעלד "ז ירגה ןרמ "א,יח' קער יעו' ןכל, םדוק

"ם במר יע' םנמא , םירכנ ילועיגל מגה' המדמש ומכו הלעגה ונייה וטושפב ןימחב הקירמ

םושמ קוליחה םעטו , שאה לע הלעגה וניאש םש, "ז ברה קדקד וירבדמו "חח'בי' העמ

שדקמ ,עו"ע ליעלד וכרד יפ לע ראיב "ז ירגה ןרמ ' יחבו םש, לזאה ןבאב "פ,ע"ע לטנ יוהש

אל'א'. דוד

הקירמ דימתד "ם במרה תעדל נה"מ המ ןתנ קח יעו' שר"י ,יע' ןינועט םילק םישדק לבא

. הליכאה ףוסב הפיטשו

ע"ב

םש הנהו המ.ד"הר"ח, םיחספ ' סותבו ו'כ' ארקיו "ת העו ןאכ שר"י ,יע' הרשבב עלביש דע

םש םינושארב םנמא , רוסיאל ףרטצמ רתיה םישדקבש דצמ ןודינהש הארנ איגוסה לכ

םישדק ןאצה השקה ןכו , םעטה עלבנשכ קר אלו ןיעב רוסיאה ברעתנשכ לכה הזד ושקה

ריזנבו טצ. ןילוחב איגוסב שרופמש ומכ רקיעכ םעט םושמ שריפ אל המל ןאכ שר"י לע

. שדוקה תרהט יעו' זל:,

םישדק ןאצ ,יע' בותכה תריזג הז ןאכד ושקהש המו , הרוא ןרק יע' ותליחתב יתינ דות"ה

יתו' ל"ת, החוד השעה ןיא עשפש ןפואבש ק. ןיבוריעב סות' ןתנ,עו"ע קחו חבזה תכרב

םיאב השעהו רוסיאה ןאכ לבא , השעה םדוק לח רוסיאה םשד ג'ו' םירדנ ךלמה רעשה

. ץריתש המ ' סותב ןאכ המלש תלועו ,' אמק "ת ודהמ "ע הבא "י בדונ יעו' , וידחי

אלש רשבה ראשב םישדק תליכאד השעה םייקל לוכי ןאכד וצ' הירא תגאשה השקה דועו

תח"סוא" "ת ושו דלק'ב', ךוניח תחנמ יעו' רשבה לכ לע הליכא תווצמד ןאכמ חיכוהו עלבנ

. וירבד לע והמתש המ מק' ח

המכח ךשמו חכ:, ר"ה ןבא ירוט יע' רבדה םעט ,בו שדקמבש ל"ת תא החוד השע ןיא

דל'בי'. םירבד

הפ.ד"ה םיחספ סות' עו"ע , םהירבד רואבב איבהש המ "ז ירגה יח' יע' , דחאו דות"ה

איר'. "ש בוקו םש, שדח רוא יעו' , אוהשכ

יקספ ,יע' הליכאד השעה םייקמ אל ןיידע םצעה תא רבושש יתמד ושקהש ' סותה ףוסבו

ית' דועו 'זי', בכר "אוש"תא' קערו ב:, הגיגח ,יע'וט"א הינדיעב א"צ רשפא יאשכד טס' סות'

"א. פשו הרוא ןרק וז,יע' אישוק לע

דמ:, םיחספ קיש "ם רהמ ,יע' ןיעבהמ רימח עולבה רוסיאה המל השקו אוה, השע שדקי

ישא. בר ירבדב ונש"נ המ ג'ו' םירדנ ךלמה רעש ,ע"ע תמא תפשבו

תוחנמ תמא תפש יעו' , תורודמ העש אכה ןניפלי ךיא הדש ימורמ וכו',יע' קרזמ אמיליא

יאו , תרש ילכ םיכירצ ויה רבדמב המל טס. ליעל ןתיא הפצמ יעו' , איגוסה לכ בפ:,יע"ש

דומילה ךיאו שמ"כ, זמ.יע"ש ליעלו ג., ןילוח ' סותו די: הטוס "ש ארות יע' תרש ילכ ןיכס

. ליעל פש"א יעו' , בקעי תראפת זט.יע"ש ןילוחבו ןאכ סות' ,יע' תלכאמה תא חקיו קוספהמ

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


