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די. ףד
בכ'ח'. םישדק וזח"א יע' הז יפל ץרתל אבש המ איה,ו יבר ינמ אה

יבר אבש המו , תורישכ םה ףא םנמא , תולחא אלו ןברקא יאקו , רשכ הזש ינא רמוא

"א בשרל םיסחוימה ,יע'יח' ןברקה לגפתנ אל תולחה ולגפתנ םא םא אלה הזב שדחל

' סותה ירבדמ וקדקדש דמ: םיחבז הרוא ןרק יעו' , לגיפ אל םינפב השענה רבדב לגיפ

, םינפ לע םינפמ ןיבשחמד סו"ל קלוח "ם במרה נמא , לגפמ אל םינפא םינפ וליפאד

האזהבד וירבדל ושקהש המ דוע יעו"ש הז, ןיד דמל ןינמ ' דמק ךוניח תחנמ יע'

ר"א תנשמ זט., תמא תפש ,יע' ץוחא קר הבשחמ ךייש היהי אל םינפבש הנורחאה

ונר) ח"ב םיחבז םהרבא תחנמ .(יעו' וצריתש המ "קזי'ב' מהוספ לזאה ןבא זט', םיחבז

" ירגה ירועיש ,ןיע' תכורפה לע םדה תא קורזל בשיחש שר"י ,יע' םינפב השענה רבדב

ךייש אלש הליכא ןידמ הניא הקירז לע הבשחמד "ז ירגה חיכוה ןאכמש ט., םיחבז ד

אכ'. יס' םיחבז הק"י ,עו"ע הדובע ןידמ אלא תכורפב

םדד ובתכ במ: םיחבז ' סותהד "א קער השקהו , רתינ אלו ריתמ אוהש , לגפימ ימ םד

? הקירז ע"י םיירישל רתינ אוהד לוגיפ םושמ וילע םיבייח הקירזה רחא קרזמה ראשנה

. ריתמ בישח ןיידעו תוימינפה תואטחב םיבכעמ םייריש מכ"ד איגוסד "ז ירגה יבתכ יע'

( תרכ אלב ) רוסיא יא ונד םש םינורחאבו , לוגיפ םושמ ןהילע םיבייח ןיאש םירבד ולא

ראובמ תומוקמ דועו גכ: םש ' סותבו , רוסיא שיד קדקודמ םש "י שרבש , היהי ןכ לוגיפ

"ם, במרהו סות' תקולחמב תאז הלתש "קחי'ז' מהוספ למ"מ יעו' ללכ רוסיא היהי אלש

. םהרבא תחנמב דוע יעו"ש במ:, םיחבזב םש הרוא ןרקבו , לזאה ןבא יע"ש

, ותטיש בשייל בתכש המ זט'ד' דוד שדקמ שר"י,יע' לע ושקהש המב ץמוקה דות"ה

טי' םיחבז "א( וזחב המת ללכ, הלע אלל דריו הלע ןיב םיחבזב ' סותה וקליחש המבו

ד'. תוא במ: םיחבזב םש "ד ירגה ירועיש יעו' , הלעש ונל תפכיא המ גל')

ז'ד', דוד שדקמבו נה"ל םינורחאב יע' , הטמל ירייא ץמוק תצקמש וצריתש המבו

רגה"ח, םשב איבהש המ ו' תוא "ד ירגה ירועישב יע"ש םש אבוהש ר"ת תעדבו

לזאה ןבאב בכ',יע' תוא ןאכ "ק מטישהו םיחבזב ' סותה יתב' ןאמ ןאכ "י שרש םעטבו

בי'י'. םישדק ר"א תנשמבו "קחי'ז', מהוספ

יעו' , וירבדל היאר איבהש המ אל' ד' םיחבז תוינשמל "א קער סות' ,יע' הנובלהו דות"ה

. וירבדב ןודל בתכש המ בי' תוא במ: םיחבז "ד ירגה יש'

איבהש זמ' בבל שחר תובושת יעו' חמ:, אמוי סות' אל,יע' וא לוגיפ שי םאה תרוטקב

, הבדנ האב הניא תרוטקו הבדנ יוה הבוח םשל םילעבל הלע אלש ןויכש יולה תיבהמ

הזב. קפקפל "ח רגהמ איבהש המ ב'ח' שדקמה ילכ "ם במרה לע יולה יר"ז ןרמ יעו'יח'

ע"ב
דצ.צו"ע. ןמקל יעו' ," םיתש ד" ארקמ הדוחל אהש דומילהד בתכ בותכה שר"יד"ה

ןימב לגיפ םא אוה קפסהד בתכ "י שרבו והמ, הפאמ תחנמב וכו' הדות ימחלב לגיפ

תא התלת אל ' מגהש הזמש הרוא ןרקב יעו' , לספנ םחלה לש ינשה ןימה םא דחא

ןנברל םג קפסהש עמשמ םינימ המכ האב הפאמ תחנמש רל"ש אקווד קפסה

תטישב שריפ ןכו , םידרפנ םימחלב םיאבש םושמו דחא ןימ הלוכ הפאמ תחנמש

םהרבא תחנמ יעו' שר"י, ירבדכ "ם במרב שריפ 'י' דמק ךוניח תחנמב םנמא "ם, במרה

המל הרוא ןרקה ירבדכ םאש אישוקה תא ץרתל "ז ירגה םשב איבהש המ טיר'

ןיד הז םהבש אלא , תולח י' האבד החנמ לכב אלו הפאמ תחנמב אקווד וקפתסנ

םיקיקר אוה תולח הרותב ביתכד הפאמ תחנמב "כ אשמ , תודרפומ ויהיש םתיישעב

. החנמה םש רקיעב אוה

"ז ירגה ראיב צוריתבו , הלבק אלו ריתמל אבישח איה המל וראיב , הטיחש דות"ה

. שדקמה אוה וב לביקש ילכה הלבקב "כ אשמ , תשדקמה איה הדובעה הטיחשבד

, יאממ אמ:ד"ה םיחבז סות' ,יע' ןנברד אוה ריתמ יצח לוספש ןאכמ ,ו ירזג ימנ ןנברו

ג' תוא ח"בל' רזעיחא "םיע' במרה תעדבו , אתיירואד אוהש במ:ד"היכ םש שר"י יעו'

ןברק איבהל השע םוקב בייחי ןנברד לוספ ךיא "קו'זי' מהוספ חמש רוא יעו' , םיירגוסב

השקה ,ןכ הרוצ רוביע הכירצ אל היינשה הלחה המל ליו"ע , הפירשה תיבל ואצי

"ז? ירגה םשב םהרבא תחנמב

םפרשל וכרטצי אליממ ( םחלה יתש )ויו"ט( םינפה םחל ) תבשב ירייאד ןויכד וית'

לבא םויב אלא ןיפרשנ ןיא רתונו לוגיפ קרש השק לבא , הנילב ולספנ רבכו רחמל

רואבו גמק'ב', ךוניח תחנמ הז לכב ,יע' הלילב ףרשהל םילוכי ןילוספ ראשו אמט

לכ תפירש םאה ילבבהו ות"כ תקולחמב תאז הלת א' טי' "ק מהוספ חמש

בתכ ןכו , הלילב רשפא זאו "מ ללהמ דמלנש םוי,וא ךירצ זאו רתונמ דמלנןילוספה

ח"אטי'ט'. יולה תיבב
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