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כ. ףד
א'ה הריחבה תיב "ם במרב אה , רויכה ןיעקשמ ויה ךאיה תושקהל שיו וכו', ועקש אלש רויכ .1

לטבמ ועקשמכש אצמנו קמדש', יל ושעו ' תוצמב ללכנ לכהו , שדקמה ילכ ללכב רויכ הנמ

? השעה

ע"ב

תא"ל לכד "ם במרה תטיש העודי הנהו וכו', האיצי לבא שירפ אלד , הלספ אל הניל תא"ל .1

, תלסופ הנילד קספ "ם במרהד השקו , האיצי ,כ"ש תלסופ הניל מל"ד או"כ איה אתוטישפ

? הרישכ ותדובע דבעו אצי םאד בתכ "כ פעאו

םיידי תאמוט ןיא אה , השקו , רתונ וא לוגיפב עגנד "י שרפו , ואמטנו וילגרו וידי שדיק .2

? שדקמב

תובושתה
ןכו , אישק לא םילכ ללכב וניא רויכש ל'חי' תומש ונרופסל הנהו "ז, ירגה יחב' השקה ןכ .1

ל"ק, ימנ תיבה תא ןיבכעמ םילכה ןיאש גל' ע' תווצמה רפסל תוגשה "ן במרה תטישל

ךופיהל אמינ וא , הרזע תשודקב השודק התיה רובה תפצירד וא "םי"ל במרה תטישלו

ןכלו , רובה ךותב אוהשכ וליפאו חבזמלו םלואה ןיב אלא םייוסמ םוקמ ןיד ןיא רויכבש

. ומוקמ לע בישח

ע"ב
םינורחאהו , רוזחל ודיבד , רשכ אציבש דצ שי תלסופ הניל מל"ד םגד בתכ תמא תפשה .1

הנילש דצה לעו , תעדה חסיה וא אצוי אוה םא קפסה ימעטב ארמגה לש "ל תאה תא ולת

תקולחמ רואבב םירואבב ונאבהש םינורחאב ,יע' אצוי לוספ םושמ קפס שי םג תלסופ

.' סותו שר"י

ריתהל אל לבא םישדקה תא אמטל יבגל ונייה שדקמב מוט"י ןיאש ןתיא הפצמה ץרית .2

וכ'ו'. דוד שדקמ ,עו"ע תואמט םניאש אלו תואמטמ םניאש הנווכהד "י הקה ראיבו , הדובע

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

אלש חי. ליעל ףילי אלה "ק מטישב השקהו , הרפכ אבכעימד הדובע ילימ ינה אמיתד והמ

המ םישדק ןאצו שדוקה תרהט הרוא ןרק ?,יע' הדובע לכל הינימ ףלינו םידגב רסו ח ממ ץוחר

. תמא תפש ,עו"ע וצריתש

המכח ךשמ ,יע' ףוגה תשודק רויכה ימל שיש ראובמו , ילספימ תרש ילכב והל שודקד ןויכ

ןיאש הנוהכ ידגבמ ףידעש ראיב ח'א' שדקמה ילכ ירזע יבאבו והב, תיל הליעמש מ'אי' תומש

הל'ג' דוד שדקמ יע' הפ, שודיק ךירצ םאהו , שדקמה ילכמ םהש ןויכ ףוגה תשודק םהב

ןאכ. "ד ירגה ירועישו

ג'ג' הטוס ימלשוריבו , הליגמה הקחמנש רחא ינא האמט הרמא םא םיכפשנד הטוס ימ ןינעבו

השענכ יוהד ןברק יריישה םש ראיבו ,? םישודק םה ירהו , טיטה תא םהב לבגל רתומד ראובמ

ומצע הז הטוס ימל םימה םיחקלנש רחאד ראיב וט: ףד םש "ז ירגה ' יחבו "ז, בדיר ייע"ש , ןתווצמ

םילספנ הטוס ימ םאה ב'ב' ימלשוריב םש תקולחמה הזב הלתש המ "ש ייעו , םתשודק עיקפמ

ד'בי'. הטוס ירזע יבא יעו' "ד, ירגה םשב םש איבהש המ יעו' , הנילב

ויה וב ילכה אוה םא חי', ג' הריחבה תיב "ד בארו "ם במר ,יע' ינכומ ותוא והמו , רויכל ינכומ

ג'י') אמויבו א'ד'( דימת ויות"ט יעו' םש, הנשמ ףסכ ,יע' ןידירומ ויה ותא לגלגה ,וא םיעקשמ

. ןיטק ןב םדוק היה המ לזאה ןבא יעו' נ. הכוס רנל ךורעו

ןבא יעו' , םישודק םימ ולספיש םישדק דובכ וניאד בתכ זל. אמוי "י שרבו , וימימ ולספי אלש

בוק"ש ,יע' םישדק לע םג רמאנש יתומורת תרמשממ ףילי אל המל המתש היב"בג'חי' לזאה

וס'. םיחספ

בתכ רויכ אכ.ד"ה ' סותבו , לוטיב ןידמ אוהש ינכומ שר"יד"ה ,יע' לספי אלש רזוע היה ךאיהו

. ןינעב ןדש חרק תשרפ ץרפ תכרב יעו' , העירז ןידמ אוהש

תולע םדוק אוה רבגה תורק "י שרב ראובמה יפלו , הניל הלספ אל ארפצ דעו רבגה תורקמ

הלעשמ אוה ןשדה תמורתש בתכ אי' ומת"סב' "ם במרה םנמא , רחשה תולע אוה ארפצו

, הרוא ןרק ,יע' רחשה מע' רחא הניל לוספ ללכ ךייש אל הז יפלש ןייגוס השקו , רחשה דומע

ונושלמ קדקד ןכו , המחה ץנהמ אוה "ם במרל הניל לוספד ית' םש "ם במרה לע "א קער ןוילגבו

ה'ט'. שדקמ תאיב ' להב

ןאכ. הרוא ןרקבו "קה'ט' מאיב ירזע יבא יעו' םש, ירא תרובגבו בכ. אמויב וזע"ע איגוס לכב

"ז. ירגה יחו' בל', דוד שדקמ ?,יע' הדובע וזיא ליבשבו , רויכה ןמ םהילגרו םהידי ושדקו ורהימ

ע"ב

,וא ותציחמל ץוח אצוי ראשכ ולוספ םאה ' סותו שר"י וקלחנו , ליעותש והמ האיצי והל, איעביא

ןרק ',יע' היתעד חסמ יחוסא , שירפד האיצי לבא ' ןושלה "י שרל השקו , תעדה חסיה םושמ

. וירבדב וראיבש המ "קה'ד' מאיב ירזע יבא "ז, ירגה ,יח' הרוא

תחנמ יעו' פש"א, ,יע' תוצוצינ ףשפשל ךירצש ללגב ויק"ר ןועט שר"יש יעו' , וילגר ךסהל אציש

"קה'ה' מאיב "ם במרה ירבדב ןודל דוע "ש ייעו , ףשפש אלב ןידה היהי המ יפל"ז וק' הוצמ ךוניח

וי"ר שדקמ לבוטה לכש ןויכד "ז ירגה םשב ץרתל איבהש "ד ירגה ירוע ישב יעו' , הליבט ןועטד

"ר. ויקב םג בייוחמ ןכלו הליבט בייוחמ אוהו

ןויכ , םידגבה תשיבל ללגב ויק"ר ןועט הרואכלש הכוראב ןדש ךליאו ב' תוא יס'ה' יולה תיב יע'

ולא. םירבדב הכוראב ןדש ,יע"ש הנוהכ ידגבב וילגר ךיסהל רוסא הרואכלש

ןויכ ,א. םינפוא ב-ב' תאז ריבסהל שיו , האיצי הל הלספ אל ץוחב הישעמ לכו ליאוה הרפ ינאש

אלו ץוחב תושעהל לוכי הרפה תדובעל שודיקה םג ןכל , המצע הרפב רמאנ אל אצוי לוספש

לכש הרפבו , ותציחמל ץוח אציש ללגב לוספ אצויש גס'),ב. מע' . יולה ר"ז ןרמ ) אצוי לוספ היהי

ח"אז'ו'). םהרבא רבד ) תוציחמה ולא תא הל ןיא ץוחב הישעמ

"ק מאיב "ם במר יעו' חהדתע, סיה ןיא זאש הז ןפוא הל טקנ , המחה תעיקשל ךומס ימטיאד ןוגכ

, שמש ברעה או"צ ותליבט םע מדי רהטנש םיאמט ןיקשמ התשו לכאש ןפואב דימעהש ה'ו'

הה"ת תא האיבה אל מג' הש הדש ימורמ יעו' ,' מגה רויצ איבה אל המל המתש לזאה ןבא יעו'

. וישעמ ע"י םיידיב ותעד חיסה זאש םושמ "ם, במרה לש


