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אפ. ףד
אצויב בל' "קא' מהוספ "ם במרה תעדלש השקהש המ לאירא תחנמ וכו',יע' םחל יתייל

ימחלל המצע הדותה ןיב קלחמש יעו"ש ? הליכאב הקירזה הריתמ אל םימד תקירז םדוק

דע ומוקמ םשש םושמ אוה הקירז םדוק רתינ וניאש םעטהו , ינוציח רבד אוהש הדותה

. םחלל אלו רשבל והזו הליכאב רתינש

ןרק יעו' םא, "ה דותו תכ"י "י שרו שר"י ?,יע' הרזעל סינכי המכו וכו', הדהב םינומש יתיילו

םישוריפ ,יע'ג' םיעבראד הליכאב טעממ אקד םושמ ' מגה ' יתבו , שדוקה תרהטו הרוא

,יע"ש הנומש סינכיד שריפש המ יפל קר םניא םינושארה ד-ב'יפ' הרוא ןרקד ראיבו "י, שרב

. תמא תפש דוע,עו"ע

ומא. יעמב ודועב רבועה שידקיש הנווכה יא ץיורוה אר"מ תוהגה יעו' , הדות הדלוו אה

.? תורתומל הליחת שירפהל לוכי ךיא גל'ט' הרומת וזח"א יעו' , הדותד רתומ יוהל יאהו

גל'י'. הרומת "א וזחה יעו'ית' צב"ע, חינהו השקהש המ "ק מטיש ,יע' רייושמ וניא ירייש םא

ורייש יא תקולחמב הייולת יאנת ע"י תרבועמ המהב תשרפהד הארנ יא גוסה תנקסמל

ושקתנש גל'ו' הרומת "א וזחו תמא תפש הרוא ןרק - םינורחאב יעו' , רייושמ וניא וא רייושמ

בי'יה"ג קרפבו , רייושמ ורייש םאש רכ"י קספ "קד'ו' מהוספבש , ןודינב "ם במרה יקספב

ומא,יע'ית' ךרי רבועש תומוקמ הברהב קספ ,ןכו אייח יבר ירבד איבה

ע"ב

המתש הנר'ג' יעו'ש"ךוח"מ , שדקהב רוביד ידכ ךות הרזח הליעומ םאה ונד , הדות דות"ה

הזב,יע"ש ' סותה ובתכש םעטה לע המת םש "ח הצקבו םש, נפ"י יעו' גע:, במ"ק םהילע

הכ'ח'. וי"ד רזעיחאו קס"ג, "מ היתנ

ןיב "קזט'זט'נ"מ העמ "ק ירהמ יעו' , רבדל םעט ואיבהש ' סותו שר"י ,יע' ןילוחה ןמ המחלו

הפ. תוטישה ב' תא ראיבש םהרבא תחנמ יעו' , םימעטה

אלו םחלה ןמ המצע הדות איבהל רדנב ןידמ המ ליו"ע , איבי רשעמה ןמ המחלו איה

. וירבדב שמ"כ םהרבא תחנמבו תמא תפש ?,יע' וניד המ םחלה היהי הממ שריפ

. תמא תפשו ןתנ, קח , םישדק ןאצ ,עו"ע םתיישוק יתש' "ק מטישב ,יע' אמעט דות"ה

וקלחנש ראיבש תמא תפש ,יע' אברל ייבא ןיב לדבהה רואבב וכו', תעמשו רומש יאמ

אל. וא רדנה ףוגמ קלח םה םימחלה םאה

יעו' , הימחלא וא המצע הדותא יאק תכ"ייא "י שרו שר"י ינש,יע' רשעמ יטיחמ אלא ונש אל

ברו ןמחנ ברכ קספ זט'זי' "ק העמ "ם במרבו , םתקולחמ םעט ראיבש המ המלש תלוע

. םהרבא תחנמ יעו' , יגילפד הרוא ןרקו ןתנ קח יעו' םש, "ז בדרהו "ק ירהמ ,יע' אדסח

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ

, ומויב םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ארודהמ " טאלב עשיבישי ל"
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