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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
וגו'" הרותה תאז מ" אוהש לכ דות"ה יע' הזל רוקמהו , ןמשל אלש וצמקנש תוחנמה לכ

אשרדל ורקיע יאק " םשאכ תאטחכ ד" ארקש ובתכש המבו , םיחבזל תוחנמה וושוהש

"ז. ירגה ישודיח יעו' שב"ס ןוילגב השקהש המ "ח,יע' רדב רד"י

אלש ידכ הנובל טוקיל תעשב םג בשיחש צש"ל וזח"אזכ'א' ,יע' ןמשל אלש וצמקנש

יבגל אלו יכה ןנירמא לוגיפ תבשחמ יבגל קרד הק"יא'א' יע' םנמא ," ריתמ יצח " היהי

"קזט'ז'. מהוספ חמש רוא ,ע"ע המשל אלש בשחמ

ךילומש המ והזד "קגי'ו' מהוספ "ם במר -יע' הכלוה רדגב , תוחנמב תוכאלמ ד' רדגב

הקירז רדגבו ז., ןמקל הרוא ןרק יעו' , ךלמל הנשמב ,יע"ש חבזמל ץמוקה תא ריטקהל

וט'ב' םש למ"מ יעו' , שאל ותקירזב םיבשחמד "קגי'ו' מהוספ "ם במר -יע' הרטקהו

ב' הזב חנומד "ם במרה תעדמ חיכוהל וכיראה םינורחאב םנמא , הקירז דגנכ אוהש

יעו' ג'ג', הליעמ חמש רואו רפ'וצ הע"ת יולה יר"ז ןרמ ,יע'יח' הרטקהו הקירז תודובע

תיצתש המו שאל הקירזה , תודובע יתש םג הפ שי תמאבד "קזט'ז' מהוספ לזאה ןבא

םהב ךיישד ז, ןמקל "א בשרל םיסחוימה -יע'יח' החנמה תודובע ראשבו , ובורב שאה

ב-ד' אלא ךייש אלד לכ ד"ה ןאכ ' סותה ירבדכ אלש אוהו , המשל אלש תבשחמ

. הרוא ןרק יעו"ש , תודובע

הנוהכ יעב כ:יא הליגמב םהירבדל ןאכ םהירבד ןיב הריתס השקש המב לכ, דות"ה

. הליגמב םש ןתיא הפצמבו חי: שדוקה תרהט ,יע' השגהו הפונתב

שר"יע"בד"ה ,יע' ויפב איצוהש אלב דבל בשחשכ קר איה םא , ומשל אלש תבשחמ

' סותה םשב "ק מטיש ,יע"ש בשוחה גמ:ד"ה סות'ב"מ םש,יע' שדוקה תרהטבו לבא

יס' ךורב תחנמ יעו' , אדירג הבשחמב בייחימד "קגי'א' מהוספ "ם במרה תטישו , ץנאש

א'. ןמיס םיחבז הק"י יעו' א',

. םיחבז תליחתב שמ"כ ,יע' ומשל אלש לוספ רדגב הריקחה ןינעב

. םרדג המ "ז ירגה ישודיחב ,יע' תואנק תחנמו אטוח תחנממ ץוח

ע"ב

הק"י עו"ע , םיחבזב םש שדוקה תרהטו םישדק ןאצ יעו' "ק מטיש ,יע' הבדנו שר"יד"ה

בכ'. "שח"ב בוקבו ה', ןמיס םש

יעו' , המלש תלועבו "א קער ,יע'יח' ידכמ שר"יד"ה ,יע' םישדקב בשחל רוסיאב דוע

יעו' , וירבדב ןדש המ מע'ד' ח"א םיחבז םהרבא תחנמב "קחי'א',יע' מהוספ "ם במר

. וירבדב ןדש המ ןאכ "ז ירגה יח' ד',בו הוצמ ןיואלה תחכש תווצמה רפס לע "ן במרב

אלש תוחנמה לכב םג םירבד ב-ב' םתקולחמד שר"י יעו' רכ"ש, אלד ןיתינתמ אמיל

יעו'יח' , תורשכ וא תולוספ יא תואנקו אטוח תוחנמב םגו , הבוח םשל ולע יא המשל

ידימ איצומה השעמ יוהד םיחיכומ הישעמ רדגב הזב ראיבש המ ד' ןמיס אר"ל

. ירמגל הרישכהל םג אלא האצרה יבגל קר אל ינהמד "ל מקו תלסופה הבשחמ

"ק העמ "ם במר ,יע' תושענ ויה ךאיה הישעמ שר"יד"ה ,יע' תשחרמו תבשחמ תחנמ

"ז. ירגה יעו'יח' םש, "מ חלבו גי'ז'

,ע"ע תמא תפשו הרוא ןרק ןהכ, תחנמ ישדק ןאצ ,יע' םהירבד לע ,ית' הטיחש דות"ה

"ז. ירגה ' יחבו שדוקה תרהט

אר" יעו'יח' םש, ' סותבו טמ. ןמקל ר"שיע' ירבדב אריז יבר תטישב "ש, רדא רד"ש ימרו

ליס'ד'.

לועבו תחנמ אי.ד"ה םיחבז סות' ,עו"ע שדוקה תרהטו םישדק ןאצ ,יע' תחנמ דות"ה

םש. המלש

אר"לד. יחו' "ז ירגה "א,עו"עיח' בשרל סחוימב ,יע' הברד אקוריפו ייבאד אישוק רואבב

בכ.יא ןיניק זרו"ה "ד באר יע' הכלהלו , הרישכ חבזמב םוקמ לכב הקילמ רמ רמאה

ןאכ "ז ירגה ' יחבו "קז'ט' העמ "ם במר יעו' , הרזעב םוקמ לכב ינהמ וא חבזמ אקווד יעב

,יע'ית'עו"ע לידבמ היה ןאכש המב קוליח שיש השקהש "ק מטיש וכו'ויע' ףועה תלוע

"ז. ירגה ' יחבו , שדוקה תרהט

יע"ש היה דס:ד"ה םיחבזב וירבדל רתוסו ןאכ, שר"י ,יע' יוצימל האזה ןיבש קוליחב

. יוצימל יוצימ ןיב קלחל שיש המ שדוקה תרהט יעו' שר"ש,

" ימויה קוזיחה "
וליאכ תסנכה תיבב ללפתמה היעשוה ר' םשב סחנפ ה'א'ר' תוכרב ימלשוריב

ומכ אוה םירבדה תנווכד קצולסמ ףסוי וניבר תושרדב ראיבו , הרוהט החנמ בירקמ

ןיחיכומ הישעמש ןויכ הרישכ המשל אלש החנמבש ןועמש יברל ןייגוסב ןנירמאד

היהת אל ותליפת םא ףא , תסנכה תיבל ותכילהב השעמ השעש ןויכ אכה ,ה"ה הילע

יוה ותנווכ לע םיחיכומ תסנכה תיבל ךלהש וישעמש ןויכ , היוארהו המילשה הנווכב

ארגפד ימי רחאל לולא שדוח תליחתב הזה ןמזל םירבדה םיאנו , הרוהט החנמ

. ךרבתי ארובה ינפל תלבוקמו הצורמ ותליפת אהתש הזב קזחתהל

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