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תומוקמ יארמו , תוישוק , תוראה
,? לארשי הקשממ לש היעבה תא רותפי ךיא השקו , םויב ובל ןמז רסוחמ ןיא

רוסיאל ןמיס והז יא םינורחאה ורקח לארשי הקשממ לש ומצע ןידה ףוגב הנהו

השוע ומצע הז לארשיל רוסא אוהש המ םצע ,וא טוידהל רוסאש המ הובגל םג

היהיש ךכ לכ רוסיא וניא ןמז רסוחמ וניאשכ ןכלו , הארנ ןכו , הובגל יוחד ותוא

יואר אל ןיידעש ףא ינימש לילב ןברק שידקהל לוכיש םיאורש ומכו , הובגל יוחד

זצק' םיחספ םירועיש ץבוקה השקהש המ ימנ בוימ הזבו , רקובב תרחמל דע

, בשוימ ונירבדלו לארשי הקשממ לש ןורסח ןיא םירופיכה םוי תונברקב המל

זכ'ה' אמק וזח"א ןמז,יע' רסוחמל ןודינה םצע לעו ג', ןמיס "י הקב הז לכב יע'

הזב. וריעהש המ שדוקה תוביתנו

ןימ. ינב תחתמא יעו' ' סותו שר"י הל,יע' תחכשמ ימנ תוחנמב אתיא םאו

יא ןמש ןתמ ןידב רקחש המ בי' דוד שדקמ םד,יע' ןתמל ןמש ןתמ ם ידקה

שמ"כ יע' , תחא ןהבב יגס וא תונוהבה לכ לע םדה ןתמ רחא תויהל ךירצ

. ןאכמ חיכוהל

רסוחמ הז ןיב תוושהל ארמגה האבש ןוידה רקיעבו , עבש ןתמל תונוהב ןתמ

קר והזש ןאכ "כ אשמ ברקהל ונמז ןיידע עיגה אל ןמז רסוחמב ,ד ןייעל שי ןמז

םיאורש ןויכד "ז ירגה ראיבו אר"ליס'ול')?, (יע'יח' דוע ברקי אלש רדס לש ןיד

רחא גול חקיל לוכי אלהש בכעמ רדסה קר אלש ןמיס ןיגול מ-ב' איבהל לוכיש

הז. דוסי יפל ךיראהש המ ,יע"ש שממ ןמז רסוחמ והז אלא

רשכ תוינויח תואטחב אלה השקו , המדב סרממ וכו' ומשאל ותאטח םידקה

רגה"ח. םשב "ז ירגה ?,יע'יח' שורק םד

יעו' וט. םיחספב ' סותו "י שרו ןאכ, שר"י ,יע' הרוצ רוביע ןינעב , התרוצ רבועת

ז'ד'. דוד שדקמ

המ "ק מטישב יעו' , ריתמ וניאד בר תרבסד הז ללכמו , ריתמ חרזמה ריאה

גל' דוד שדקמבו דל', אר"לוס"ס "א,יח' בשרל םיסחוימב הז,ע"ע יפל השקהש

"אזכ'ד'. וזחבו ג'

ע"ב

ןמיס שדח יניד הירא תגאש יעו' , השע אכיא ואל ןיאש ףאד ושקה ריאה דות"ה

במ' ח"ב ךורב רוקמ יעו' , רבדל תויאר איבהש המ ,יע"ש שדחב השע ןיאד ו'

ארבג רוסיא אוה יא שדח רוסיאב רוקחל בתכש המ דוע יעו"ש , ויתויאר החדש

לע רוסיא קר ראשנ אל ב-זט' חרזמה ריאהש רחאלש רמול הצרו , אצפח וא

השעבד בתכ גי'וט' םהרבא ערזבו , לארשי הקשמד ןורסח אכיל הזבו ארבגה

. לארשיל רתומ יוהו תורוטפ םישנ

"ק מהוספ "ם במר ',עו"ע סותבו שר"י ,יע' אבר לש ומעט ןינעב וכו', רמא אברו

"ם. במרה ירבד רואבב לזאה ןבא "ש ייעו םש, "ד בארבו די'ג'

,יע' ונבירקי םויה ותואב חבזמה ןקתי םאד שר"י ,ויע' חבזמה םגפנ יקופאל

םיסחוימה תיישוק לע יתש' המ דוע יעו"ש , יוחיד הפ ןיא המל גל'ב', דוד שדקמ

חבזמ לע ברקנש המב קופית , תלסופ הניאש תבשחמב נ"מ המ "א, בשרל

.? םוגפ

" ופיתד השקהש הרוא ןרק ,עו"ע םימת סות'ע"זו.ד"ה ,יע' הפירטה תא איצוהל

וזח"אזכ'ו. יעו' חנ, ינבל רוסא רבכש ל

ר" תעדל םג וז אכריפ יא המלש קשח ,יע' שדח תרתמ ןכש רמועה תחנמל המ

וז. אכריפ לע המתש המ "ז ירגה יעו'יח' בר, תעדל קר וא ריתמ חזמה ריאהש ל

המ "ן במרה םשב אנ' םיחספ יעו'ר"ן , הילע והמתש סות' ,יע' ןיחיפס שר"יד"ה

. בשיימש

טס. אמויב אלהד השקהש םישדק ןאצ ,יע' הובגל ןירתומו וכו' חיכות םיאלכ

ןתנ. קח יעו' םה, םישקד ןנירמא
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