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√ תומוקמ יארמו ,? תוישוק ,∆ תוראה
יבגל תאטחכ יוה אלד 'בי' הכק ךוניח תחנמ יעו' , אנמחר היירק תאטח אטוח תחנ √מ

ב. ליעל "ז ירגה ישודיח יעו' , גילפד טי'ז' םישדק דוד שדקמ יעו' ," תותמה תואטח " יניד

ןרמ ישודיח יעו' "קה'ח', מהוספ "ם במרב שר"י,וע"ע ,יע' הבדנ הרתומ תואנק תחנמ ∆

, הבדנל תאטח רתומש קר רמאנ אל "מ ללה ןידבש דסייש המ "ם במרה לע יולה יר"ז

תחנמל דמלנ אלו ןהכה עדיוהי שרדממ אוה חבזמה ץיקל תולוע ברק אוהש המו

. םהרבא תחנמבו טי'ז' דוד שדקמ ,יע' תואנק תחנמ רתומ יבגלו , אטוח

אר"לח"ביס'ג'. וכו',יע'יח' התוא טחשו תאטח יבג אנמחר √ילג

םיחבז ' סותו שר"י יעו' , ןלנמ המשל אלש ןילוספד תואנק תחנמו אטוח תחנמ אלא √

ןתנ. קחב ןאכ יעו' , אנמחר היירק תאטחד אהמ תדמלנ אטוח תחנמ גס:יא

תרהטו תוריאמ םינפ ,עו"ע טעימ ה:ד"ה םיחבזב סות' ),ע"ע ינשה ) תאטח דות"ה √

ןאכ. "ק מטישו םש, שדוקה

יאו אנ'ד', ח"ג רזעיחא יע' ארבסה רואבב , רשכ וירומיא ורטקוה אלש ומצע אוה ∆

הזב. םינושארה תקולחמ איבהש "ז ירגה ישודיחב יע' הרטקהב המשל תבשחמ ךייש

"ז,עו" ירגה יחו' תמא תפש ה:,יע"ש םיחבזבו ןאכ שר"י וכו',יע' הייערל קתינש םשא √

גע., םיחספ ' סותבו "א, בטירהו "ן במרב םשו בי. תועובש ע

וטחשו , קתינ , יתרת יעבד עמשמ םשרג וניברמו שר"י, אל,יע' קתינ אל ןיא, קתינ ∆

. םהרבא תחנמבו ןוילגב ,יע' הלוע םשל

, הריתה אלו ריתהל תאבו ליאוה , הלוספ המשל אלש הצמקש רמועה תחנמ ?-א"ר

, ריתמה ליבשב האבש המ לכש ןויכש ,וא תאטחב ומכ הפוגב לוספ והז םאה ליו"ע

דל' אר"ל זט',יח' דל' םלא תנוי ?,יע' הבירק הניא ןכלו התוהמ לכ לטב ריתמ ןיאשכו

. לאירא תחנמ ,עו"ע ינשה דצכ וטקנ םבורו , רמועה יניינע הכרב קמעבו

ע"ב

. שדוקה תוביתנו הרוא ןרק ,יע' רמועה תחנממ ץוח ימנ ינתיל , אתיא םאו √

"ם במרה ירבדמ השקהש המ הרוא ןרק וכו',יע' ערוצמו ריזנ םשאב רמוא התא ?-ןכו

תליכאל רשכה ןיב קלחמש "ז ירגה יח' יעו' , ןיבכעמ ןיא םשאו הלועד וחמ"כא'ה'

. בכעמש ומצע ערוצמה רשכהל בכעמ וניאש םישדק

ה' הילע שיש השאהש ח. תותירכב וניצמש המו , ורישכה אלו רישכהל ואבו ליאוה ∆

ףאש םיאורו , הבוח הילע ראשהו הרוהט איה םהמ תחא תאיבהו תודיל מ-ה' תונברק

"זד.. ירגה ' יחבו יס'ל', קחצי רכז ,יע' םיאב תאז לכב ןירישכמ ןיא לעופבש

רישכמ ןיב קוליחה דוסיב ראיבש המ שדוקה תוביתנב יע' וכו', הימרי בר רמא √

"ז. ירגה יחב' יעו' רפכמל

, שיאב םג הד"ה גי. ןישודיק םינושארב יע' וכו', התמו התאטח האיבהש השאה √

, שירפתש יגס וא התאטח איבתש ךירצ יאו םש, הנקמב ,יע' ואיביש םישרויה םהימו

אר"ליס'ול'. יחב' "ן,עו"ע במרב יע"ש

לע וריעהש המ "ש שרו "ק מטיש יעו' שר"י, ,יע' ןינהנ אל ותוריזנל תועמ שירפמה ∆

"ז. ירגה ישודיחב יעו' וירבדב היגהש המ וח"מג'אי' ךלמה רעש ,יע' וירבד

יח' יעו' הז, םעט רואבב דכ: ריזנ ' סותו שר"י ,יע' םימלש ןלוכ אובל ןייוארש ינפמ ∆

. םתקולחמ רואבב "ז ירגה

ימלש וליאו , םיכסנ איבמ ומשל אלש ערוצמ םשאב המל ושקהש המב , ןיאו דות"ה √

עורז וניעטהש ובתכש המבו , םצורית רואבב "ז ירגה יח' ,יע' םחל םינועט םניא ריזנ

עורז םג ןיא םחל ןיאש ומכ ילוא , םהל ןינמ ושקהש ה מלש תלועו הק"יא'ג' ,יע' הלישב

. םהיצורית יע' הלישב

" ימויה קוזיחה "
רחאל ךייש ןיא הזש " רישכמ " תמועל , התימ רחאל םג םדאב ךייש הרפכד ראובמ ןייגוסב

אוה ןידה םויל הנכהה רקיעש ולא םימיל ונמצעל חקל דומלל ונל שי הזמו , התימ

הנשב ונייהש הממ ההובג הגרד לע ונמצע תא בציילו לחתאל ונייהד ," רישכמ ב" קסעתהל

ןכמ רחאל קרו , הקותמו הבוט הנשל ןידב הייכזה רקיע אוה הזבו , תפלוחו תרבועה תאז

. רבעה ןויקנ ונייה " רפכמ ב" קסעתהל
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