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בי. ףד
הדובע איהד לוגיפ ןיא הכלוהבד גי. םיחבזב ר"ש תעדל ןודל שיו , ריטקמהו ךילומה

? תוחנמב הניד המ , הלטבל לוכיש

. שדוקה תרהטו הרוא ןרק ןהכ תחנמ יעו"ש , הווש ונידש ב: ליעל סות' יע'

? לוגיפ היהי תודובע ולאב תוצמקנ םניאש תוחנמב ,ולי"ע ךילומהו

שדקמבו , הנשמב לארשי תראפת יעו' , לוגיפ ןיא םיריתמ ול ןיאש המש במ: םיחבז יע'

ז'ג'. דוד

חכ.. םיחבז ' מגבו מח. אמויב "י שרו לכ, ד"ה ןאכ שר"י ,עי' החנמב לוגיפ ןישרוד ןינמ

הל שירד וזמ וז תואיצומ תובשחמש הז ןינע הנהו , ותכלהכ ריתמה ברקיש דבלבו

? ותכלהכ ריתמה ברק אלש ןידב ללכנ אל המל ,צו"ע בשחיי אלד ארקמ חכ: םיחבזב

הדוהי יבר תטיש תא וירבד יפל ראיבו הזב ךיראהש המ גי: םיחבז "ז ירגה יחב' הזב יע'

טכ:. םיחבז הרוא ןרק יעו' ,' סותה ירבד בשייש המ ןתנ קח "א,יע' כחו דות"ה

ולא םייריש לע אוה קפסה "י שרל הנהו , לוגיפב והניעבקימל הרטקה והל ינהיתד והמ

ח"בל רזעיחא יעו' , לוכאל וכרד ןיאש רבד לע בשחמכ יוה ולא לע בשחמה יא ולספנש

םאה קפסהד ראיבו שר"י, לע השקהש המ "ק מטישב יעו' , וירבדב השקתנש המ 'ה'

תפש יעו' , ותכלהכ ריתמה ברקנכ יוה םיירישה תא ריתמ וניאש הז ץמוק תברקה

םדוק "כ חאו , ורסחנש םדוק בשיחשכ םישוריפה ןיב נ"מ ובתכש שדוקה תרהטו תמא

שר"י. ירבדל ושריפש המ דוע יעו"ש , קפס "ק מטישלו רשכ "י שרלד ורסחנ הרטקה

םייריש אלה , ייומדל הליחתכל רבסק יאמ ליו"ע וכו', היניעב היתיאד אצוי ילימ ינה

הרטקה רחאל ורסחי םאש היארהו ( ןורסחב אלו ) הרטקהב לוספ הז יאדו ורסחש

? ותלסופה איה ותאיצי תמחמ אוה ולוספש יאדו אצוי לבא , םילספנ םניא

ול תלעומש הקירז םדוק רזחו אציב וקלחנש צ. םיחבזב ראובמה יפ לע "ז ירגה ראיב

. ופוגב ןורסחהמ ץוח הקירזב ןורסח םרגנ אצויב םגש םיאורו הליעמו לוגיפל הקירזה

ג'ט'. הליעמ חמש רוא יעו' , בוטו רשי דות"הה"מ,יע'

"ם. בשרהו רה"מ םשב גי. ןמקלו "י, שרב יע' החכוהה רואיב הל, אנימא אנמ אבר רמא

. אביקע יבר יפל קר ר"אוא תעדל םג וז החכוה םאה "א בשרל םיסחוימה יעו'יח'

ע"ב

לספנ אל "א רלש הממ ודמל ךיא ושקתנש הרוא ןרקו תמא תפש יעו' איה, ר"א ינמ אה

"ג. עצו , לכאי לכא םאו רמאנ םשש לוגיפ תבשחמל , ץמוק יצחב ץוח תרטקהב

טכ'ב' דוד שדקמ יעו' , םינפה םחלב ירייא "י שרל וכו', היתולחמ תחא הסרפנ םאש

הזל. םעטה יע"ש םיאולימה ימחל לע גי. ןמקל "ם בשרהו רה"מ ' יפלו , לספנש םעטה

תרהט יע' שר"י תטישבו , קוריפ רחאל הלחה הסרפנש ירייאד וחיכוה אוה דות"ה

. המלש תלועו םישדק ןאצ 'יע' סותה תחכוה לעו , שדוקה

ראשה ןהמ תחא תאצי םאש הדות ימחל יבגל קספש "קבי'די' מהוספ "ם במר יע'

תולתל הצרש הנשמ ףסכ יעו' ומ., ןמקלמ וילע השקהש "ד בארב יע"ש , תורישכ

ןפואב ראיבו השקהש המ אמ'ב-ה ח"ב רזעיחא יעו' ןאכ, איגוסה רואבב םתקולחמ

םש. לזאה ןבאב ,עו"ע רחא

רבדהש הרטקהל הצימק ןיב ורסחש םייריש יבגל זט'אי' "ק הוספ קספש המ עו"ע

אציל ימד אל ורסאנ םלוכ םיירישהש ףאו , הליעמו לוגיפל הרטקהה הליעוה םא קפס

ןבאו אי', תוא נה"ל רזעיחא יע' ץמוקה תא שיש אכה ינאשד , הקירז ינהמ אלד ולוכ

ג'ט'. הליעמ לזאה

ףידע אצויש קיידל אבר רבסו וכו', היל תעמש ןאמ תורישכ יאווג אכיאד תאצוי אה

עב"א רמאש ארבסה ךפיה והזד השקו , הרטקההו הקירזה הליעומ םהלו ןורסחמ

? הרטקה תעשב םינפב אצמנש ןויכ אצוימ ףידע ןורסחש

"א. בשרל םיסחוימ ,יע' ייבא תייחד לע בתכש המבו "ק, מטישב אבוה תוינוציח סות' יע'

הרטקההש הזל תולוספ תחא הסרפנש הממ החכוה ךיא ושקהש המב אוה, דות"ה

"ז. ירגה םשב ובתכש המו תמא תפשו ןהכ תחנמ ,יע' אמטו לוגיפל ליעות אל

חכ'אי'. וזח"א יעו' ןתנ, קחו םישדק ןאצ ,יע' םתיישוקב ןודל שיש המב , םאש דות"ה

תא קליחש שריפ אל: םיחבזבו , לוכאל וכרדש רבד לוכאלו לוכאל אה אמיא אלא

יצחו ץוחב תיזכ יצח לוכאל בשחד שרפמ ןאכ לבא , םיתז יאצח ינשל הבשחמה

? לוספי ( ומוקמל ץוחו ונמזל ץוח ) תונוש תובשחמ יתשב בושחיכד המ"ת השקו , רחמל

םדא ) תוליכא יתשו תחא הבשחמ ונייה ףרטצמ ןיאש ומכד "א בשרל םיסמוימה יע'יח'

. םהיניב ןוימדב ,ליו"ע תובשחמ ו-ב' תחא הליכא ונייה ףרטצמשכ םג ,( חבזמו
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