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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
קח םישדק ןאצ וגו'',יע' בירקמה מ' רוקמ אתיא הנשמב ירה השקו וכו', ילימ ינה אנמ

. תוריאמ םינפו שדוקה תרהט ןתנ

,יע" לכוא בירקמה ןהכה קרד הרואכל ראובמד מ. תומבי יעו' וכו', הלוכ הרמשמ ירהו

יעו' , תונברק ראשל החנמ ןיב קלחמ טכ'ב' וא"ח קחצי תיבבו במ. הכוסב ןכו סות', ש

הב"לח"אב'ז'.

לטבמ אלה לכוא ןטק ךיא דלק' ךוניח תחנמ יעו' , לכואו יוטיחל יואר ןיאד ןטק ירה

גילפד הירא תגאש יעו' , ןושאר תיזכ לע קר הוצמהד הזמ קיסהו , םישדק תליכא תוצמ

. לכאייש רשבה לע אלא ארבגה לע אל הוצמהש קר רשבה לכ לע הוצמהד סו"ל

. וירבד רואבב תמא תפשב יע' ירהו דות"ה

הרותה לע ושוריפב "ן במרה תטיש ,יע' קלוח וניא יוטיחל יואר וניאש , קלוח יוטיחל יואר

בב"ק שר"י ,כו"כ הדובעה תרומתו ףלח איה תונברקבש הנוהכ תונתמד ז'ט' ארקיו

יעו' , רמשמ ישנא לכל קלחתמש רגה לזגב ןדש "ד ירות יעו"ש , קלוח םש "א בשרבו טק:,

קלחתמ ןיאש רגה לזג ןיב קלחמש ןאכ "ז ירגה יבתכ יעו' די', וזח"אב"קכ'ס"ק

טמ'. ח"ג המלשל רשא ,עו"ע םלוכל קלחתמש הזוחא הדשל רמשמ ישנאבש םיאמטל

םומ. לעב םגו ןטק םג הזמ דמלנ ךיא תמא תפש רכז,ויע' לכ אנמחר הייבר םומ לעב

. שדוקה תרהט יעו' , םהיניב תקולחמה רואבב הדות חבז וכו',יע' רמא ףסוי בר

,יע"ש. םיקלוח םאה וי"ר םיצוחר םניאשו ןיי ייותשב 'ןד הרע תווצמ ףוס ךוניח תחנמב

, ןאכמ קיידש המ ט. הגיגחל תוטמשה ןבא ירוטב יעו' "י, שרפ ,יע' אמט אוהו םומ לעב

"ן במרהו שר"י לש דוסיה יפ לע וצריתש המ םינורחאב יעו' וכ: תוחנממ השקהש המו

ישנאל ,ב' םידבועה םינהכל א' םיניד ב' הזב שיו , הדובעה רכש איה תונתמב תוכזהד

המ עירפמ אל אליממו , רמשמ ישנאכ לבקמש םומ לעבב הברתנש המ הזו , רמשמ

יעו' , קולחי םאה םומ לעב ןטק לש וניד המ ונדש "ז ירגה יחו' שדוקה תרהט יעו' , אמטש

דוד. יבר ירועיש ,יע"ש הדובע ללכב םהש ןיקלוח ןימומ ילעבש גנ. ןישודיק שר"י

וניא קרש ימ םא קפתסמש גק: ןמקל תמא תפש ,יע' ןניעב הליכאל יואר הנימ עמש

שדקמה ילכ "ם במר יעו' "אב"קיק. בשרו "ק מטיש ,יע' תורועב קלוח וניא הליכאל יואר

. םתקולחמ ראיבש זע' לאומש ןורכז יעו' ד'ח',

"ם במר יע' םנמא , םירוהט והובירקהש ירייאד שר"י יעו' והמ, רוביצ תונברקב אמט

וניא םירוהטל וליפא זא ירה השקו , םיאמט ובירקהש דמלש הארנש פ"י ףוס "ק העמ

ןבא ןכו וט., תוחנמ "ז ירגה ' יחבו וכ'ב', דוד שדקמו תמא תפש יעו' ?,יע'ונ"כ, לכאנ

ד'די', שדקמ תאיב חמש רואו "א, קער ד'ט'יע"ש שדקמה ילכ "ם במרה לע לזאה

. המלש תלוע שר"ייע' תעדבו

םינפו םישדק ןאצ ,עו"ע יגילפ ' סותו שר"י םאה חבזה תכרב וכו',יע' יתרמשנ רמואב

.' סותה ירבדב ושקהש המ ןתנ קחו הרוא ןרק יעו' , תוריאמ

ע"ב

"םומ"מגי'ו'. במרבו ר"א םשב כ. הגיגחב סות' ',עו"ע סותו שר"י ,יע' היתרמש רמואב

"ם במר יעו' , הליבט ונקתש םעטה דכ: הגיגח יעו' , הלעמ ןנבר דובע הליכאב אמלא

,יע"ש ארמגב קחצי חישו "ם במרה לע הנשמ ףסכ יעו"ש בי'וט', תואמוטה תובא ראש

אי'ג'. הרפ ירזע יבא טל'ג',עו"ע תורהט דוד שדקמ יעו' , השקהש המ שר"ש

תמא תפש יעו' , םירסוא םניאד "טבי'וט' הובא "ם במר ,יע' הליבט םדוק עגמ ןינעלו

י'ז'. הדנ וית"ט יעו' וילע, השקהש דכ: הגיגחב קחצי חיש יעו' , ןייגוסמ וירבדכ חיכוהש

לע םישדח סות' יעו' סות', ,יע"ש הליבט ךירצש בצ. םיחספב ראובמ למש לרע ןינעלו

"ם במרה המל נה"ל ירזע יבאבו ויות"ט יעו' זט', ' בפר ךוניח תחנמו םש תוינשמה

הז. ןיד טימשה

לגרב לכוא ןנוא יא ןדש ג'י' לבא למ"מ יעו' , םישדקב אל לבא וכו' לכואו לבוט ןנוא

תויאר ואיבהש "קג'גי' העמ ךלמה רעש ,יע' רוסאד ותנקסמו , תונינא תגהונ ןיאש

דמ' קחצי רכז ומ"קדי:,יע' "ד ירותה לע גילפו איב"מב'ח', חמש רואב ןכו , רבדל

טכ'. ' דסר ךוניח תחנמבו דל', תורהט "י הקבו

חלשמ וניא ערוצמ ןינעב ומ"ק לע רגה"ח יבתכ יעו' , ויתונברק חלשמ וניא ןנוא

, ןברקה ינידמ םה ולאש הליכאו הברקה ןידמ הנוש חלשמ וניא ןידש בתכש , ויתונברק

ראיבש המ בכ: ליעל "ז ירגה יעו'יח' , ערוצמב ןכו , תונינאה ינידמ אוה ויתונברק חלשלו

ןיד ןכ אוהש בתכש אל' אר"ל יעו'יח' נה"ל, לאומש ןורכזבו דמ', קחצי רכזב ןכו הז, יפל

הז. יפל שמ"כ ,יע"ש םיננוא ויהי אל וילעבש םישדקב

"אומ"קוט: בטיר יעו' , ויתונברק חלשמ וניא םגש איב"מב'אי' "ם במר יע' לבא ןינעלו

. תונברק ראשל םשאו תאטח ןיב קלחמש

ידי םב םיאצוי אה תוברל ארק יעב המל המלש תלועו תמא תפש יעו' וכו', תוברל ןינמ

. החמש תבוח

"ז ירגה "םיע'יח' במרה תעדבו , הרוא ןרקו שר"ש תמא תפש יעו' "י, שרפ ,יע' םיצעהו

. ויתונברק חלשמ וניא לבא ןינעב רגה"חומ"ק יבתכ אי'ג',עו"ע דוד שדקמו כ:, תוחנמ

אל'. אר"ל יעו'יח' "א, פשו הרוא ןרק ' סותו שר"י ,י' הבסנ ידכ חספ

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