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ףדו.

תומוקמ יארמ ,ו תוראה

, הובגל רתומ טוידהל רוסאהש השנה דיגמ וחיכוה אל המל ושקה המ, דות"ה

"ז. ירגה יע'יח' םצורית רואיבבו

וניאש המד השקהש "ז ירגה יח' יעו' , הרוכבב שודק וניא ןכש ןפוד אצויל המ

וניאש ןויכ ןברקל לוספש המו ," םחר רטפ " וניאש ינפמ אוה הרוכבב שודק

. ןינעב ךיראהש המו םהיניב ",יע"שנה"מ דלווי "יכ ללכב

.' סותה ירבד רואבב םישדק ןאצו חבזה תכרב םומ,יע' לעב דות"ה

ינידב ומכ הפירט ןיד והז םאה , תונברקל הפירט לוספ רדגבו םידומילה ןינעב

המ הז חצור ינידב ומכ הפירט לש תואיצמה ,וא ןברקל ולסופש המ הז תופירט

תחנמבו "ז ירגה יחב' ןייגוסב חיכוהל שיש המו הז לכב ,יע' הברקהב רוסאש

. םהרבא

גל'ג'. דוד שדקמ ,יע' ןילוחב ' סותל ןייצש המ שה"ס ןוילג ,יע' בתכ דות"ה

וגו'", ךיתחפל אנ והבירקה ד" ארקמ הפירט רוסיאל איבה "מב'י' וסיא "ם במרב

הטיחש ךלמה רעש יעו' , ןנברדמ אוהד "ם במרל סש"ל רשפאד םש סכ"מ יעו'

תמחמ הפירט ןיב קלחמש בע' תח"סוי"ד יעו' המ"ת, רוסיאש חיכוהש אי'א'

. ןנברד אוהש ד"א תמחמ הפירטל המ"ת, אוהש הסירד

תרהט יעו' , םיחבזב וראבתנ הנשמה ילוספ לכד שר"י יע' וכו', רז ןצמקש

יתו' רזב, הלוספש הצימקל דחוימ דומיל יעבד עמשמ םינהכ תרותבד שדוקה

. םילוספה לכל הזמ ןניפלי חבזבכ החנמב לסופש רזב בותכה הליגש רחאש

יעו"ש רבקנ אלש ןמז לכ אוהד וט: םיחבז שר"י אוה,יע' יתמ דע ןנוא ןידב ןנוא,

אר"ליס' יעו'יח' , חבזמה שארבו שדוקה תרהט ,יע"ש הילע המתש "א קערב

םג םויה לכ לח זאו ורבקל וילעו וינפל לטומש המב אוה תונינאה תולחש אל'

. תונינא ןד אכיל , וינפל לטומש העשב ול עדונ אל םא לבא , הרובקה רחאל

יעו' , תולרעל רמומב ירייאד ר"ת תעד בכ: םיחבז סות' יעו' ןאכ שר"י לרע,יע'

, הדובעל רשכו סנואמ ףידע מ"מ ויחא ותמשכ ותטישלד חמ'טי' תורעה ץבוק

. הדובעל ותלסופ איה וב הקובדה הסואמה הלרעה םצעד וראיב שר"י תעדבו

םש. "א פשבו "ק מטישב וט:, םיחבז סות' םוי,יע' לובט רחא ואנשש המבו , אמט

רוזחיש רוזעי המ אמטה ע"י אמטנש רחא השק , ץומקיו רוזחי רמוא אריתב ןב

אכ'ג' "א וזחבו , אמטנ ומוקמ קרד "א בשרל סחוימה שוריפב יע' ,? ץומקיו

האבה החנמב ,וא האמוטל הורשכיש ןיקשמ היה אלש םינפוא המכב הדימעה

וניאד הציבכמ תוחפ ץמוקה היהד ית' "יא'ה' הקבו "ז, ירגה יח' ,יע' האמוטב

. האמוט לבקמ

ןתנ קח ,עו"ע םצורית רואבב םישדח סות' םשב "ק מטיש ,יע' אריתב דות"הןב

. תוינשמה לע "ז מרה לוקבו "ש שרב סות'יע' לע םיצורית דועו , שדוקה תרהטו

הדובע םיללחמ םלוכש וט: םיחבז סות' ,יע' הנשמב ורכזוהש ןילוספה רדגב

יעו' ,( תוריאמ םינפב (יע"ש הרותב שוריפב םהב רמאנש ולא ורכזוה אלו

אלש ,וא םצעב לוספ יוה יא הדובע יללחמ לכב רקחש המ וט'א' דוד שדקמ

ןילוספ תצימק מגה'יא ןודינב דומעה ףוס עב"ב יעו' , לספנ ןכלו הדובעה התלע

,יע' ינהמ אל דיבע יא ןיד ןאכ ןיאש המו "ז, ירגה יחב' יעו"ש וכו', איה הדובע

"ד. מרגה ירועישו שדוקה תרהט דוע יעו"ש וט:, םיחבזב םש "א קער

ית' לעו הזב, ימנ גילפ אל ב"ב המל י: ןמקל סות' ,יע' רורצ ודיב הלעו ץמק

. תוינשמב וית"ט יע' ינשה

א'. ךוניח תחנמב יעו"ש ' הכק ךוניח ,יע' רבדה םעטב , רדוהמ ונברק אהי אלש

ע"ב

. חבזה תכרבו ןתנ קח יע' איה אכריפ ואלד ובתכש המב , אלש דות"ה

. שדוקה תרהטו הרוא ןרק םישדק ןאצ "ק, מטיש יע' וירבד לע ,ית' ליאוה דות"ה

ערזו הרוא ןרק יעו' "כ, הויב ארישכה הל ןחכשאד לאמשב אלא וכו' אמיתד והמ

שי לאמשבד '(ע"אד"הןב) סותה "כ שממ הכופה ארבס והז הרואכלד קחצי

אכ'ד'. וזח"א יעו' , םישרפמבו "ק מטישב ,יע"ש רישכהל ארבס רתוי

ןחכשא הנשה לכבד השקהש ומת"ס תוכלה "ם במרה לע חר"ה ישודיח ע'

. םהרבא תחנמ ,ע"ע הכלה ןיד ןיא םתהד ,תו' לאמשב תרוטק

אמינ אד"כ "א בשרל סחוימב יעו' רזב, הרישכד "י שרפו איה, הדובע ואל הטיחש

איה,יע'ית'. הדובע ואל לאמשב הרישכד "כ הויב ףכ תליטנד

תרהט , הרוא ןרק "א, בשרל סחוימ שר"י,יע' תטיש בושיבו , אמית יכו דות"ה

"ז. ירגה ' יחבו םישדק ןאצ שדוקה

. םהרבא תחנמ יעו' , חבזה תכרב םישדק ןאצ ,יע' םהירבד רואבב , ירהש דות"ה

"ז. ירגה יע'יח' ילכ ןתמה תלועפבו "א בשרל סחוימב יע' ןמחנ בר לש וקיפסב
' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ


