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יולת אה אתש יאה ארקנ המל ליו"ע , אתש אהד אריפמ הל ליכא אהו ןנירמא אק חבזמל

"ז ירגה יחב' הז לכב ?,יע' השדח איה רמוע יבגלו הנשי איה םחלה יתש יבגל המ, יבגל

. ארמגה ירבדב הז יפל ראיבש המו , ןיפסומו ןידימת

יוה השרשהכ הצנה בשחנ וליפא אלהו השק הנהו , הטנח וא איירש הצנה םחלה יתש

םחלה יתשד אטישפ תורפ ירוכיבד ליעלד וירבד יפל שריפש הרוא ןרק יעו' , ןרדסכ אלש

אוה קפסהד שריפ ומת"סז'כ' "ם במרב םנמא , ןליאה תוריפב קר אוה אכה קפסהו , ןריתמ

יעו" זש'י', ךוניח תחנמבו , וירבדב ראיבש המ י'ו' לאקזחי ןוזח ,יע' השירשהש האובת יבגל

. וירבד לע "א קערבו הנשמ םחלב ש

. הבברמ לוגדו "כ הוקנ יעו' , םימי ג' אוה השרשהד בתכ גצר'ב' "ךוי"ד שבו וכו', ושירשה םא

"אי'ה', כאמ "ם במר יעו' "י שרפ ,יע' והיילע ףילחו רמוע אתאו וכו' והניערזו והנידצחד

"מ. למב הילע המתש המו "ד בארה שוריפ יעו"ש , םהיניב קלחמש המ תמא תפשבו

יעו'נפ"יב" גק:, "םב"ב בשרכ אלדו , תועקרקב םג ירייא אברש ןאכמ וחיכוה רמאה דות"ה

. םהירבד בשייש המ לכ דות"ה מונ:

: םירואיב המכ ורמאנ הז יפל קפסה רואבבו וכו', הב יאדש רמאד אלא

אלש אצמנו ךירצש המכ ערזש רמאו הדשה תאובת לכ תא רכמש ירייא "יב"מונ: שרל

םש. "א בשר יעו' , וירבדכ

םידע ואבו לדגל היוארש המכ הדשב עורזל לעופ רכשש ירייא זט' גי' הריכמ "ם במרל

"ד. בארה םשב "א בשר ,יע"ש תוחפ ערזש

. םהימד ידכמ רתויב םרכמש ירייאד שרפמ םש "א בשרהו

. ירייא העובש הזיאב אר"ש ' סותו "א בטיר שר"י, ,יע"ש ןיעבשנ ןיא וא ןהילע ןיעבשנ

ןורסח ןיא רבכ םערזש רחאש עמשמו , אתושיחכ םושמ אמליד וכו'וא אתוסיאמ םושמ

" וסיא "ם במרב יע' םנמא , הרוא ןרק - הליחתכל קר קפסה הז יפלו , אתושיחכ קר אתוסיאמ

קפסש ללגב הצרוה דבעידבש המו , והייתוסיאמ אלזא םאה קפסה אפוג הזש מו'גי'

"ז. בדרב יעו"ש , הצרוה

ןיאש המל ןינע המ השקו שממ האמטנב ירייאד "י שרפ וכו',ו התאמוט לטבימל אמיליא

ילכ בשחייש ידכ הלע יתא לוכיע ןידמ אכהד , השעמ יונישב קר ןתאמוטמ ןילוע םילכה

יבר יח' יעו' ,' סותב ןאכ "ש שרו חי' טכ' םילכ וזח"א ?,יע' השעמ יוניש ןידמ אלו םיללכ

. יפנא ירתב שריפש המ ב"בזי'ב-ג לאומש

רד"י תוילע "א בשר בכ.יע"ש בב"ב אבומה השעמל ןייגוס ןיב וקליחש המב ליפ, דות"ה

. ךפיהל ושריפד "א בטירו

ע"ב

תינעת יריאמ יעו' , עלבד דות"ה ךרל,יע' השק רבד ןיב קלחמ ןייגוסב - אנקסמל לוכיע ירדג

"ש. ארו יעו"שר"ש יפ"אמ"ז, תולהא הנשמב יע' לוכיע רועישו בכ:,

ומת"סח'ג' "ק ירהמ יעו' , הילע השקה ןיטיח "ה דותבו "י, שרפ ,יע' םיבעב ודריש ןיטיח

ירייאד ית' דועו , ואיבי םיבעהש אלו ' ואיבת ןיד' שי םא קפסה קר אמ"י ועיגה יאדוש ירייאד

םיה ייאמ ועיגהש ירייאש "ז בדיר ,עו"ע רשכ הזכ בצמ יא קפסה אפוג אמ"יו םא קפסב

אמ"י. םיארקנ יא הלאשהו אל"י ברעממש

. רמועה תחנמ יבגל םירועשב םיקפתסמ אל המל הרוא ןרק יעו' אל, יאמא תוחנמל יא

ןמשל ןאכמ ןדש המ מ' תוא להקיו הדמח ילכ יעו' סנ, ע"י ואבש ירייאד , ןיטיח דות"ה

הפצמ יעו' הרותה יניד וילע םילח ,יא הכונחדו עשילאד ןמשל ןכו סנ, ע"י אבש םיאישנד

. ןתיא

הברהב ותעד וזש זש'א' ךוניח תחנמה בתכו , הצרוה קפסבד קספ ומת"סח'ג' "ם במרה

' תישאר ' ויהי םחלה ינשש ןיד שיש ןויכ לבא הצרוה ןברקה יבגל יתכאד ושקהו , תומוקמ

במ'. ח"ב ךורב רוקמ יעו' , קפסמ קר וליעוה םא םהירחא איבהל לכוי ךיא

. תמא תפשו הרוא ןרק "ק מטיש יע' קפסה רואבב וכו', שילש האיבהש תלוביש

זנ: םירדנב קפסה םע הז קפס תוושהל שיו , ןנילזא תפסות רתב וכו'וא ןנילזא רקיע רתב

יעו' אל, וא רקיעה ןיד ןילבקמ םילודיג םאה קפסהש רב"ן יע"ש רקיעה לע םילודיג וברב

, רקיעה תא םילטבמ ןילודיג םאה קפסהש םינושארה ראשל ו'ג', תיעיבש םיערז תרות

. שדוקה תרהט "ק,עו"ע מטישו שר"י ,יע' ןילודיגה תא לטבמ רקיע םא ךפיהל קפסה ןאכ

ןאצ גמ:,יע' הטוסב איגוסה םע ןייגוס וושהש המ רמאד דות"ה יע' הנקזב הכביסש הדלי

. בכרומה גורתאל ןאכמ דומלל שי בל'ב'יא וא"ח באוי תקלח יעו' , םישודק םימו םישדק

"ש. ארהו ' סותה יעו"שיפ' רה"ן יפל' והז חנ:, םירדנמ ושקהש המב לצב, דות"ה
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