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הכ. ףד
וללכמ רתוהש וניצמש ארמגב ראובמ םעטהו , תואמוטה לע הצרמ ץיצהש

הרתוהש תמ תאמוט לע קר הצרמד רמול םוקמ היה הז יפלו , רוביצ לצא

לע הצרמד ראובמ איב"מד'ז' "ם במרב םנמא , תואמוט ראש לע אלו הללכמ

ג'. ףנע וק' ןמיס ךורב תחנמ ,יע' תואמוטה לכ

. בוטו רשיו הרוא ןרק יעו"ש ' סותבו שר"י וכו',יע' האמוט ןווע אלא אשונ וניא אה

. המלש תלועו הרוא ןרק ןתנ קח ,יע' אמיא דות"ה

יעו' וי"ט, תכאלמ ,יע' ןימיב היהיש ךירצ הליחתכלד "י שרפו , לאמש ןווע אמיא

בותכה וילע הנשש ןויכ לאמשא יאק אלד תוחדל ול היהש השקהש "ק מטיש

. וצורית ,יע' בכעל

יתה' לכל ךירצ ןיידע יא הרוא ןרק יעו' ,' סותו שר"י יפו'יע' , ויתיחדו וב היהש ןוע

. ליעלד

ץיצה רוביצ תאמוטבש איב"מד'ז' "ם במר יעו' , ןישידקמה ןוע אלו םישדקה ןוע

א'ה'. לאקזחי ןוזחבו לזאה ןבא יעו"ש , םיבירקמ לע םג הצרמ

יעו'יח' ,יע'ית' הקילמב וללכמ רתוהש הפירט ןווע אמינד ושק ה אמיאו דות"ה

"ז. ירגה

םדוק אמטנ םאש ימלשוריהמ איבהש וכ'ג' דוד שדקמ ,יע' וקרזו אמטנש םד

ןברק חמש רוא יעו' , םימכ אוה זאד יפו' , הצרמ ץיצה ןיא ילכ ריואב לבקתנש

לע קר הצרמ ץיצה ןיאו הלבקל ךייש סנכנש םדוקש םעטה שריפש ד'ב' חספ

. הקירז

רוביצב הרתוה האמוט מל"ד םאהו , הצרוה דיזמב ןיב גגושב ןיב רוביצב לבא

. שדוקה תרהט יעו' םש, ' סותבו צ. תומבי ץיצ,יע' יוצירל עיגהל םג ךירצ

" ירגה יעו'יח' הז, ןידל טימשה "ם במרה המל הרוא ןרק יעו' וכו', םיבכוכ דבועבו

יכייש אל ללכש וא ץיצ יוצירמ וטעמתה וכע"ם םאה הריקחה יפל ראיבש המ ז

יע"ש. יוצירב

ע"ב
, רשבה לע ץיצ הצרמ אל יאמא זט: םיחספ ' סותו שר"י ,י' בלחה לעו רשבה לעו

וכ'ג'. דוד שדקמ יעו'

דספה ינפמ והז טפ.יא תומבי ' סותו שר"י ,יע' רוהטה לע אמטה ןמ ןימרות ןיא

.' סותב ביר"ן יפ' דוע יעו"ש , הפיה לע ערה ןמ םימרות ןיאש ינפמ וא ןהכ

הד" שדוקה תרהט יעו' , היינשה אתיירבהמ החכוההש בתכ , הצרמד שר"יד"ה

יע"ש. הנושארה אתיירבהמ חיכוהל לוכיש ה

. םצורית רואבב המלש תלוע דות"הת"ל,יע'

א ןילוגיפה יובירש "א בשרל םיסחוימה יעו'יח' , ןילוגיפה תא הברמ ינאש לוכי

ר"אט' תנשמ יעו' , ויריתמ לכ וברקשמ תודובעה ףוס דע רסאנ אלש ןויכ

האיצומ לוגיפ תקירז םאה ג: הליעמ םיארומאה תקולחמב םירבדה הלתש

. ןמיסה לכב ןייגוסב ןדש המ דוע יעו"ש , הליעמ ידימ

ןאכ. שדוקה תרהט יעו' םש, ' סותבו צ. תומבי ,יע' אליש ברו אניבר תקולחמב

" ימויה קוזיחה "

אידהל קוספב ביחתכדכ שדקמב האמוטה ןווע לע הצרמ ץיצהש ןנירמא ' מגב

לע היהו ביתכד הממ דמלנו חצמ תוזע לע הצרמ ץיצהד ןנירמא רחא םוקמבו

? תוריבעה יתש ןיב ןוימדה המ ליו"ע , ןרהא חצמ

אוה ץרא ךרד ואלד הרזעב םישדק תליכא ןינעב ליעל ונינשש המ יפל הארנו

םצע דבלמ וב שי שדקמב האמוט ןווע לכ הרואכל ובר,או"כ םוקמב לכואש

, שדקמה םוקמב האמוטהמ רהזנ אלש המב חצמ תוזע לש ןינע םג , האמוטה

וז. חצמ תוזע רפכל ידכ חצמה לע ץיצה לש ומוקמ עבקוה ןכלו

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
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