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ףדי.
הל. סות'ע"ז הזה,יע' ןמזב ןילוגמ ןיקשמ ןידבו , יוליג םושמ ןירוסא ןיקשמ השלש

המ שדח ירפ יעו' רגה"א, םשבו "ה לשה םשב הבושת יחתפ זטק',יע"ש "עוי"ד שוטבו

.. ןיקשמ ראשב וניד

"כ לאד , הקודב ןיכס התיהש ירייאד םינושארב ובתכו , המוגפ תאצמנו ןיכסב טחושה

ןכש ,עו"עוש"עחי'די' יריאמו אר"ש יע' םעטהו , הלוספ הטיחשה רחא הדבאנ םא ףא

.' הטחשנ המב ךל עדוויש 'דע ןושלהמ הזל אתעייס איבה םש רגה"א רואבבו , קספ

םג וא המוגפ תאצמנב קר אוה הלוספש אנוה ברל םאה םינושארה וקלחנ דוע

"ה ארהו "ן במרה תעדו , תרתומ הדבאנבד "א בשרהו "ש ארה תעדד , הדבאנב

יעו' א'א', תיבה קדבו תרמשמבו מגה' לע םהירבדב יע' , הרוסא ימנ הדבאנבד

"ה. ארהו "ן במרה תעדב רקיעבו םהירבדב ונדש "א קער נפ"י םינורחאב

ל ותוא המדמ ןכלו , יאדול בורק אלא , היילתו קפס הנווכה ןיאו וכו' המגפנ םצעב אמש

וניא ןכלו יאדול רתוס קפסה בצמש הנווכה דימתש ףאו ,' יאדו ידימ איצומ קפס 'ןיא

ןויכש אלא , םצעבו רועב ןיכסה םגפתש םהינש תויהל םילוכי אכהו , ותקזחמ ואיצומ

יאדוכ םצעב ןיכסה תמיגפ יוה שולק יוכיסהש רועה תמועל םגופ יאדול בורק םצעש

השקמ ןאכ קר המל הז יפל ראיבו , יריאמו "א בשר "ן במר , רואמה לעב ,יע' רועה יבגל

. תומוקמ ראשכ החפשו רבחמ אלו , הוקממ

לכבו , ןנברד אוהש ףוגה טועימב םג יריימש הארנ ןושלה , ץצוח רבד וילע אצמנו

ד'ב'. תואווקמ חמש רואו ד: ןיבוריע יע'נפ"י םעטהו , תוקיפסב הילע רימחמ

קסעתנב ירייאד אישוקב ריכזה אל המל םינושארה ושקהו וכו', לבט יאדוד אכה אהו

? אישוקה הז לעו תומצע הב רבישב ירייא ןיכסב םג אלהד ןימה ותואב

. בקעי תראפתו תח"ס "א בשרו "ן במר ,ע"ע ץרתל אב הזש אהו דות"ה יע'

דות"ה ?,יע' ןיכסב היולת המהבה תורשכש ףאו , יאערתיא אל המהב אערתיא ןיכס

וכו', איצומ קפס ןיא תרבסל עיגהל ךירצ הז יפל םאה "ארו"ן בשר "א,עו"ע בשרבו ןיכס

. ףסוי בר תטישב תונשילה יתש הזב הללתש עב"ב ןמקל תח"ס יעו'

יא הטמשנ דל"ה טחש ד"ה ןיב "י שרה ירבד תריתס יעו' וכו' וכו', תרגרגה הטמשנ

. בקעי תראפת ,יע' הפירט וא הליבנ יוה הזכ ןפואב

ע" ןמקל "א בשר '?,יע' הטיחשב קפס ' בישח המל הפירט קר יוהד אמינ יאד לי"ע הנהו

אתתעמש בש יע' םעטהו רוסיא תקזחב תראשנ הפירט קפסב םגד הנוי וניבר םשב ב

הכישממ "ח הבא תקזח ןכלו , רוסיאל רוסיאמ ןיקיזחמד םתטישל "ירו"י שרד ה'ט'

ש"בחי'-טי'. רשוי ירעשבו השקהש המ ה' קרפב יעו"ש , הטיחש רחא רוסאל

ע"ב
וניד, המ האבהו הכלוהב םצע הב ךתח שכ וקלחנש "ן במרו שר"י ,יע' םצע הב רביששכ

"א. בשרב ,עו"ע רימחהלו לקהל םהיניב רב"ןנה"מ יעו'

. המלש קשח יעו' םש, יעו'זט'שו"ך , תקרפמה םצע רבישב ןידה המ יעו'וש"עחי'וט'

"א בשרהו "ן במרהו , תקרפמב עגנ יאדוש ירייא "י שרלו , םיגפיא תקרפמה םצעב אמיא

. םיעורה אלמ יעו' , תקרפמב עגנש תואדו ןיאשכ םג רישכהל אב אדסח ברש ס"ל

דע. ןושלה והמ בקעי תראפת יעו' , אתויח רסילת דע ףסוי בר ףרטו

אתיימק ןושלה והמ , אתיירתב ירושכאלו אדסח ברכ וא אתיימקב לספימלו אנוה ברכ

יע' , ןיכסה הדבאנב ילספד "ה ארלו "ן במרל , ילוספאל היל ירק המלו "א, בשרב יע'

"ד. בארה םשב "א בשרו , רואמה לעבו "ש ארו שר"י יע' הכלה ןאמכו "ק, מטישב

שאר ,ע"ע םכח אש"צ חינ"ל אנוה ברל המל "א בשר יעו' , םכח תקידב יעבית יכה יא

"ס. תחו המלש קשח ףסוי

ב:. ןיטיג ' סותו שר"י ןאכ,עו"ע םינושארו שר"י הזל,יע' רוקמהו , ןירוסיאב ןמאנ דחא דע

הקזחל רוקמה ררבמש םעטה , היקזחא אתלימ יקוא ןנבר רומאד אתלימ אה אנמ

רתב םיכלוהש םיאור ןאכש םלוכל ףתושמהו "ה ארהו "ן במרבו "י שרפ ןאכ,יע' אקווד

. תונושה תוקזחה יגוס תא הפי ראיבש ןאכ תח"ס יעו' , אלוקל ףא הקזח

ירדגבו וית"ט, יעו"ש ט'ב' ריזנ "מ היפב "ם במרה ןושל יע' , הקזח ירדגו ינידב דוע

דל'וט'. "מ היתנ יעו' ש"בפ"ב, רשוי ירעש ,יע' הגהנה וא רוריב יוה יא הקזחה

תראפת יעו' "י,יע'ית' הושרב ס"ט ןידמ תיבה תא אמטמ ילואד ושקה א מלידו דות"ה

יע"ש. האמוט קפס ןידמ תואמטל ךייש אל אכהד ראיב לק' רגה"ח ישודיחבו , בקעי

' סותו "ק מטיש ,ע"ע הקזחה הערואש אכיהל רוקמ ןאכמ היהי ןינמ דוע ושקהש המב

"ן. במר יע' אלוקל ןאכמ דמלנ ךיא אלא דב"ה ושקהש המבו , בקעי תראפתב אר"ש,ןכו

ןידה תקזחל עגונמה תיבמ דמלנ ךיא או"כ ףוגה תקזח הז םיעגנד ושקה םינורחאב

.' הסר תובותכ "ש בוקב ב'א'ןכו רשוי ירעש יעו' (יע'ש""שא'וט')?, רתוי הלקה

ונ: םירדנב םישרפמבו ןאכ, "י שרב וז,יע' הרגסה תישענ ךאיהו , תיבה תא ריגסהו

רובידב השענד ראובמ "מ למב םשו מוט"צדי'ה' "ם במרבו , השעמב הזש עמשמש

. דבעידב ינהמ יא תיבב ודועב ריגסהב ןידה המ יעו"ש שר"ש, יעו'

" מטיש "ן במרו שר"י ,יע' היתווכ אלד החכוהה ךיאו וכו', בקעי רב אחא ברכ אלד אינת

רב"ן. יעו' "א, בשרו ק

ןכו , דחא קיפסמ אלו ירבג ךירצ המל בקעי תראפת וכו',יע' ירבגד ארד ימייקד ןוגכ

. ריגסהו בבותסהו ליגר אציש אלו וירוחא ךרד אציש ימקואל ךירצ ליעל המל

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
ל- השקב חלש םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ו תנקותמ הרודהמ " טאלב עשיבישי ל"
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