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הניאד "ק מטיש יעו' , אנינת ימנ ןנא ףא אבר רמא , הרטקה תלגפמ הרטקה

ןיבשחמד קלחל קר אלא , אתידבמופד יפרח לש םהירבד לכל החכוה

יצח בשחנ אל הז ללגבש קלחל אל לבא , הנובל תרטקהל ץמוק תרטקהמ

. ריתמ

, דחא ילכב םהש ףאו לגפל לכוי אל הרטקהב םאד "ק מטישב השקה דועו

? וריבחל דחאמ לגפל ולכוי הצימקבש גי. ליעל וקלחנ יאמא

"א קער ' יחבו , הרטקהב "כ אשמ דחא ילכב ןיידע םה הצימקבד ית' "ק מטישב

, הרטקהל הנובלה תא תרתמ איה הצימקבד ית' ד'ג' םיחבז תוינשמה לע

תרתמה הדובע איהש הרטקה ןיב קלחל בתכ המלש לועבו , הרטקה "כ אשמ

. התריתמ הניאש רחא רבדב םג בושחל לוכי זאש תרתמ הניאש הצימקל

הקירז לגפת יא הקירזל הרטקה תלגפמ הניאש הרטקה תוושהל שיש המב

תחנמו אי' ןמיס "י הקבו , הרוא ןרק ,יע"ש ןיבשחמ י.ד"ה םיחבז סות' ,יע' תרחא

גנר'). ) םהרבא

בר. םשב הליחתב ול רמא אל המל ראיבש המ תמא תפש ,יע' ייבא א"ל

המ בכ'די' "א וזחו הרוא ןרק יעו' , םישבכה ןמ דחא טחש אנינת ימנ ןנא ףא

. הנובלו ץמוקל םישבכ ןיב קלחל שיש

יעו' ושוריפ ,יע' הנובלו "יל"ג שרבו וכו', הנובלו הנובל ריטקהל ץמוק ריטקה

סירגד "ם במרה יפל שריפש המ הרוא ןרק יעו' , הילע המתש המ תמא תפש

שרפל איבהש המ הנר') ) םהרבא תחנמ יעו' "א(בכ'וט'), וזחו פש"א יעו' היל,

. ןייטשנרוב "נ רגהמ "ם במרב

. היארה תוחדל בתכש המ פש"א יעו' , םישדק ןאצ יע' ץמוקהו דות"ה

"קט',. מטיש יעו' , וצוריתו ,יע'וק' לוכאל שר"יד"ה

ץוח ה" ןמז םאה ןדש גל'א' דוד שדקמ ,ויע' םדא תליכאל חבזמ תליכאמ

"ז ירגה יעו'יח' , םדא תליכאה יפל וא ולש חבזמ תליכאה יפל ןודינ ולש " ונמזל

. חבזמל הליכא ןושל בשחמב ןמקל

ע"ב

אל. םיחבזב ראובמ רבכ אה , לכאי לכאה םאד ארק יל המל ושקה , אלד דות"ה

, םצורית ,יע' הליכא יוה הרטקה לכש עדנ אליממו , הליכא המש שא תליכאד

תליכאל שא תליכא ןיב קלחל איבה "ז ירגה ' יחבו , םהירבד לע הרוא ןרק יעו'

יפנא המכב חבזמ

הרטקה ןיא מל"ד ףא תיזכב לוגיפש שורדל וכרצוהש המו , תיזכב הרטקה ףא

? תורטקה ראשמ הנוש היהי לוגיפש המלו תיזכמ תוחפ

ונייה תיזכמ תוחפב הרטקה ןיאש "ד ירגה םשב חנר') ) םהרבא תחנמב ראיב

יצח דחא לכ וריטקי םינהכ ש-ב' ןוגכ השעמה תניחבמ לבא , הרטקהה םויקב

מק"ל. תיזכ יצח לע לוגיפ תבשחמ םג ינהמד ס"ד ןכלו ינהמ תיזכ

תושעל הבשחמכ יוהד צד"ל בתכ גל'א' דוד שדקמב , רחמל ומדמ חינהל

וליפא ןכלד טכ' וי"ד רזעיחא יעו' אוש"ת, תבשחמ לע לוגיפ ןיאד רל"י, השעמ

המכ בתכש (' העק (ח"ב םיחבז םהרבא תחנמ יעו' , ךירצ ןיא הרוצ רוביע

הז. ןודינב תוקיפס

שר"יד"ה ירבדבו ב', אלו ג' רמא המל "ק מטיש ,יע' רבדב תוקולחמ ג' אכה

. המלש תלועו הרוא ןרק יע' אכהו

" ימויה קוזיחה "
םיקלאהו הדצ אל רשא קוספה אוה לולא שדוח לע םישרדנה "ת רהמ דחא

? תוכיישה ןיבהל שיו לולא אצוי רש"ת , המש סונל םוקמ ודיל הנא

סונמו דחפו המיא ימי םהש תוינשמה שוריפב "ם במרה ןושל עודי הנהש אלא

םדה לאוג דחפמ אוה טלקמ ריעל חרובש גגושב חצורה הנהו , ךרבתי וילא

םגפ לדוג ונב רידחהל םיכירצ ונאש לולא שדוחל דומילה והז , ונגרהיש

והזו , ךרבתי וילא סונמו דחפו המיא ךותמ היהת ה' לא הבושתהש דע , הריבעה

המש סונל ךל יתמש רשא םוקמה
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