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תומוקמ יארמ ,ו תוראה

"א פשו הרוא ןרק םינורחאב יעו' ית', רל"י,יע' ץומקיו רוזחי אל המל ושקה , ץמק דות"ה

. ץומקיו רוזחי ןנברל םג אכהד הברדא ובתכד

,עו"עיח' אכהמ חיכוהל שמ"כ תמא תפש ,יע' רשכתת אמיא איה הברקה תבד חלמ לבא

הכ'זט'. וזח"א יעו' , חלמה תרטקה ןידב רוקחל שמ"כ "ז ירגה

םהרבא תחנמ ,עו"ע הציצח ןידב רוקחל שמ"כ "ז ירגה יח' יע' הציצח םושמ היל קופיתו

"ז ירגה יפלו םישדקב הציצח ןידב ןאכמ שדחל איבהש המ תמא תפשב יעו' , ומשב שמ"כ

. חרכומ וניא

וז. האוושה השוע היה ןכיה "ז ירגה ,יע'יח' תוושהל אלא

"א. בשרל יסחוימה יעו'יח' "דות"כט'י', באר יעו' , הרוא ןרק ,יע' תועבצא ג' הפוח

חע. אמוי קחצי חיש יעו' "כא'ז', הויע חל"מ ,יע' הניפח אכיאהו

, תועבצא ב-ד' היהש אנקסמל סש"ל הארנד םש סוקרוק "י רהמבו "קגי'גי' העמ "ם במר יע'

ב'ב'. ארקיו "ם יבלמבו , םייניע הפי יעו' ,יע'ית' אכהד אנקסמ הארנש ומכ אלו

יעו"שות"י. זמ:, אמוי סות' ,יע' ויתועבצא ישארב ןפח

"ק מהוספ "ם במרבו , ץמוקה שודיק לע יאקד שר"י יאמ,יע' אנמד הינפדב ץמוקל היקבד

המ יעו"ש ןכ, שריפ המל ח"גז'ה' םהרבא רבד ,יע' ילכה ינפדמ ץמקשכ יבגל ראיב הכ' אי'

. םהרבא תחנמ יעו' "קגי'בי', העמ לזאה ןבא יעו' , קפסה ידדצב דוע ראיבש

ר"א תנשמ יעו' יעב חמ.ד"ה אמוי ' סותו ןאכ שר"י יע' קפסה רואבב וכו', אנמל היכפה

חכ'ז'. אמק "א וזחו הכ' "קאי' מהוספ "ם במר יעו' יס'ד', תוחנמ

. הרבא תחנמ יעו' , התלוס הביר בתכ אל המל השקהש שדוקה תרהט יעו' , הנמש הביר

. ימלשוריהמ איבהש המ המלש קשח יעו' שר"י ,יע' התנובל רסיח

םישדק ןאצבו , בוטו רשי יעו' , םחלה יתשכ תיארנש שר"י יעו' ןיגול ינש הל שירפהש ןוגכ

המ"ת. אוהש עמשמ ' מגבד השקתנ שדוקה תוביתנבו היל, סירג אל

אכ'ח' וזח"א יעו' , ןיגול ב' אקווד יעבד "ם במרהו "י שרל ןינמ והמתש דוד דיו תמא תפש יעו'

. החנמל ףרטצמ וניא זא םלש גול ףיסומבש "ז ירגה ' יחבו

אכ'ח'. "א וזחו , בוטו רשי יעו' ולא, ןיגול ב' שדיקש ירייא ךאיה ל. םיחבז סות יע'

רקחש המ םהרבא תחנמ יעו' , ןאכד טרוק והמ "ז ירגה ,יע'יח' דחא טרוק לע הדמעו הרסח

הז. יפל

, תובושתו תולאש לש ךרדב ( םבורב )" תומוקמ יארמ ה" ויהי רחממ זעב"ה !! שדח

" ףדה דומיל "ב" תוקמעהו ןויע ה" דודיעל

ע"ב

תעדו , הרטקהה תעשו הצימקה תעש ונייה שר"י תעדל , ףוסב ץמוקו הליחתב ץמוק

תמא תפש יעו' "קאי'ח', מהוספ ,יע' השרפהה תעשמ אוהד הדות חבזב בתכ "ם במרה

. םהרבא תחנמ יעו' , וירבדב וראיבש המ חמש רואו

, ןיטרק 2 בירקמו הנובלה לכ הראשנב ןידה המ ליו"ע , ץוחב ןיטרק ינשו הליחתב ץמוק

אלד בתכ אכ'ט' "א וזחבו , המלש תלוע יעו' ינהמד םהרבא תחנמב אבוה רגה"ח םשב

. ינהמ

רחא דחו , ףוסב ץמוקו הליחתב ץמוק ד"ה המצע ינפב האבה הנובלב לבא וכו', יגילפ

? וקלחנ יאמב וזב,ליו"ע תקולחמ ךכ וזב תקולחמכ

ןאכ לבא , הצימקה ןמזב תועיבק הל שי המצע ינפב האבה הנובלד םהרבא תחנמב ראיב

החנמה תא עובקל ידכ יגס תאזכ תועיבק םאה וקלחנ הזבו ילכ שודיק קר הצימק ןיא

אל. אמש וא לספית אל חא"כ רסחת םא םגש תורשכב

ןיגולל םיצמק ןיב קוליחה המ , הילע השקהש המ ' סותבו שר"י ,יע' ןיצמק ינש הל שירפהש

? לוספל ארבס אוה הזבו רישכהל ארבס אוה הזבש

יפל בשייש המ "ז ירגה יעו'יח' אכ'י', "א וזחו שדוקה תרהט "א,יע' בשרל םיסחוימה יע'יח'

קלחי אלו םיצמק ינש רועישכ שירפישכש שדיחש המ ח'ב' דוד שדקמ יעו' ,' מגב הז

. הרישכ

יעו' אכ'י', "א וזחב ורואיבו ,יע'ית' דחי ןשידקהשכ ןיצמקה וב' שדקי ךיא ושקה ןוגכ, דות"ה

"ז. ירגה יחו' תמא תפש

יבג ח. ליעלד השקו מק"ל, אימד הקירפד ןאמכ הקרופל הנמז עיגהש ןויכ וכו' אמיתד והמ

? ימד קרפנד ןאמכ קורפל ונמז עיגהשכד ןנירמא , םחלה רבשנ

החנמ לש אפוג והזש םחלה רבשנ ןיב קלחל ץריתו "א, בשרל םיסחוימה יחב' השקה ןכ

המ ז'א' דוד שדקמו "קאי'חי' מהוספ חמש רוא ,יע"ש,עו"ע אכה ןנירייאד רתיו רסח ןיבל

. וצריתש

יצח ןיד היהי אל לוגיפ תבשחמב המל ושקתנ םינורחאבו , ץוחב היריישמ תיזכ לוכאל וא

? רוסא אהי , הילע הקלי אלש ףאד המ"ת רוסא רוע

לע לוחל לוכי אל הבשחמבש תורמואה תועד איבהד גי' ללכ ח' תכרעמ דמח הדש יע'

טכ:. םיחבז שדוקה תרהט יעו' הזב ןדש המ ,יע' רועיש יצח

הרוא ןרק יעו' שר"י, ,יע' תיזכב רועיש בישח אל המל ליו"ע , ץוחב התנובל ריטקהל וא

יתש' תוינוציח סות' "ז,עו"ע ירגה םשב םהרבא תחנמו שדוקה תרהט וילע,עו"ע המתש

. לאקזחי ןוזחב ,יע"ש תיזכב רועישהש שרופמב רמאנ ב'א' אתפסותבו , רחא ןפואב

יע' רחא רוקמ בתכ גס. םיחבזב "י שרו ןאכ שר"י הזל,יע' רוקמה ןינמו רחמל הירייש לוכאל

. ןתיא הפצמו שה"ס תרוסמ
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