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מ. ףד
אלו תואזהה רפסמב תאז ונילת המל השק ,ו םוקמ לכב תובכעמש עבש ןתמ .1

? תובכעמ ש וניצמ םיעגנו הרפבש םתס

תובושתה
היוי םלוכש רמאנ תואזה עבש ןינמב תמא בד מע'96 "ק מהוספ "ז ירגה ראיב .1

לכש ףא , תאטחב "כ אשמ וז, תא וז תובכ עמ םמצע תואזההו תחא הנתמכ

תובכעמ םה ויתונתמ לכ ונתינ אלש ןמז לכש ןברקב ןיד והז , תובכעמ תונתמה

. רשכיה למ ותוא

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

דומלל ןתינ הכימסד ושקהש "ז ירגה ' יחבו דכ'ב' דוד שדקמ יעו' ןינמ, םדה יריישו הכימסל

שמ"תע"ז. ,יע' אנירחא ארקמ

קר הז לוספ איבהש הוי"כ תדובע "ם במר יעו' הזמ, היה אל לכיה לש הרקת התחפנ םאש

"ז. ירגה יעו'יח' , םינפבש תואזהב

תואזהש ןאכמו , לכיהבו "ק הקב תואזה קר היה "כ הויב הנה וכו',ו הדוהי יברל אלא הכרצנ אל

ךירצ לכיהבש תודובע לכד "כה'א' הויע "ם במרה בתכש המ לע השקו , יבכעימ אל לכיהבש

"י רהמ הנשמ םחל ייע"ש , םולכ השע אל וריבחל השעמ םידקה םאו רדסה לע םתושעל

םש יולה םייח וניבר ישודיחבו ס., אמוי קחצי חישו "א קער ינוילג ,עו"ע הנשמ ףסכו סוקרוק

לכיהבש חבזמה לעש תונתמה ןיבל "ם במרה רבד םהילעש תכורפה לעש תונתמ ןיב קלחמ

. וירבדב ראיבש המ די'א' ביל הירא יבר ץוח,יע'יח' תונתמכ םהש

ע"ב

רחשה תלייא יעו' , רשכד תואטחה לכל אתלימ יוליג יוהד בי'ד' וזח"א ,יע' עבצאבש ןימא

םדהמ םהילע תוזהל ךירצש ערוצמ תונוהב ןוגכ , רשכש הרותה לכל ןידה אוה םא קפתסמש

. ןימאה לע הזהשכ רשכ םא

" העמ "ם במרב ,כו"כ גהונ תוינוציח תואטחב םגש סות' ,יע' ארקיעמ הליבט רועיש םדב אהיש

"ז. ירגבו הרוא ןרק "ש ייעו ז: תוחנמ שר"י יעו' , תונברקה לכ ןינעל ןכ איבהש קד'ח'

יעו' , תחא האזהו תחא הליבט רועיש הנווכהד הארנ םדב ד"ה ןאכ "י שרמו , הליבט רועיש

גכ' דוד שדקמבו "ז, ירגה יחב' יע"ש עבשה לכ רועיש ויהיש ךירצש םש וירבדמ הארנד ז: תוחנמ

ה'ט'. חמש רואבו יולה יר"ז ןרמ ישודיחב יעו' םש, "מ למו "מ סכבו "קד'ח' העמ "ם במר ד',עו"ע

חבזמ תא ןיכנחמ ןיא טמ. תוחנמ הנשמ יעו' הזמ, היה אל םימסה תרוטקב ךנחתנ אל םאש

וקליחש המ "ד מרגהו הירג"ד ירועיש יעו' ןדיד, אניד אוה הרואכלו , םימסה תרוטקב אלא בהזה

םקליחש "ם במרב אוה ןכו , תואזהה רשכה ןידב אכהו ךוניח ןידב ירייא םשש , םירבדה ןיב

ייע"ש. , דבעידב בכעמ ,נו"מיא יתרתל


