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ירבדכ אוה השגה תונועט ןניאד המ יבגל םגד הרוא ןרק וכו',יע' םירוכיבהו

"י. באר

,עו"ע רוביצ ימלש אלו דיחי ימלש קר טקנ המל שר"ש ,יע' דיחי ימלש ירומיאו

פש"א.

יעו"ש , הפונתה הזמו המתה קוש תאו בתכנ הרותב הנהו , ןהלש קושו הזחו

,ולי"ע דירומו הלעמש המ אוה המורתו איבמו יומש המ אוה הפונתש "י שרפ

? יתרתל םקלח המל

קוש ול ארק ןכלו ובירקה םש קושה תאד "ם, יבלמב ורואיבו "ן במרב יע"ש

םע ףנומש ןאכ עימשהל ךירצ ומצע ינפב ופינה םשש הזחה תאו , המורתה

ומצע ינפב דחא לכ ופינה םשש "םיס'בנ' במרל רודה ראפ יעו'וש"ת , םיבלחה

ליו"ע. המורת ארקנ םירומיאה רחא דימ היהש קושהו

,עו"ע תופונת ד' ונדמל ןינמ "י שרב תונושל ,יע'ב' דירומו הלעמ איבמו ךילומ

ןיאש םייתש וכותב ללוכ דחא לכש םרוה דו"ה ףנוה זל:ד"ה הכוסב שר"י

. הדרוה הל המדקש אלב המרה

"ם במרב םנמא , חרזמב אקווד הנווכה ןיאד שר"י וכו',יע' חרזמב התיה הפונת

ונב" םש והמתו , אקוודב עמשמו חרזמב ה' ינפל לכה ףינמש בתכ "קט'ו' העמ

? תאז ןינמ כ

ןויכד וכו',וא הבורמ תשפת ןידמ דומילה ךרד לע אוהד ןאכ יולה "ז ירגה יעו'יח'

םגד שדוקה תרהטו המלש קשח יעו' , רתוי סנכהל רתיה ןיא חרזמב רשפאש

לע ןרהא ןברק יעו' , םילעב תפונתב אלו םינהכ תפונתב קר ורמאנ שר"י ירבד

חיכוה הרוא ןרקבו שר"י, ירבדכ איגוסה ךשמהמ חיכוהש המ זט'ג' תו"כוצ

"ם. במרה ירבדכ

ראובמ וירבדב הרואכלו הזל רוקמה המ שר"י ,ויע' תושגהל תומדוק תופונת

, השגהל הפונת םידקהל שי זאש ןהיתש תא םהב שיש תוחנמב ןיד קר הזש

ולא?, תוחנמ רחא תאז עימשהל אנתל ול היה אד"כ "ז ירגה השקה םנמא

לאיחי יבר ירועיש יעו' , השגהל הפונת תמדקה לש יללכ ןיד אוהש ראיב ןכלו

רוזחל ךירצ םאה שיגיהו םדקב קפתסמש המ תמא תפש יעו' חיר', לכימ

ןאכ. ןידדצה ב-ב' יולת ליו"עיא שיגהלו

ןאכ "ק מטישב 'ד"הה"מ,ע"ע סותו שר"י יע' ? ןינמו , תאטח ירקיאד החנמ

גס: םיחבזבו

,יע' חרזמ אלו ברעמ אוהש תומוקמ שי ה' ינפלש ושקהש המב , לבא דות"ה

םש. םישדק ןאצבו ךושמ חנ.ד"ה םיחבזב סות' יעו' , שדוקה תרהט

ע"ב

שממ תחת ירייא אלש ןהכ דות"ה יעו' , ףינמו םילעבה ידי תחת ודי חינמ ןהכ

סות' ,עו"ע ץצוח וניא ונימב ןימ ל"א המל זל. הכוסב סות' ,עו"ע הציצח יוב זאד

ןישודיקב "ט ירהמו סות'יר"ד יעו' , תוריש ךרד וניאש םושמ םעטהד יק. םיחבזב

ינהמד סות' ירבדלו , דחי ףינהל ןילוכי םניא םישנא ד-ה' ןנירמאד אה יבג ול.

דות"ה יעו"ש , אנווג יאהכ ףינהל א"א יאמא רחא םוקמב קיזחמ דחא לכש

יס'גל'. בקעי תולהקבו "א שרהמבו סינכמ

יצמ אהד אישוקה רואבב "ש שרבו "א פשב ,יע' רמאק יאמ , םירחאב אל לבא

וכע"ם. יטועמל אבד רמימל

יוהד "ל ופיתד השקהש תולבקה דות"ה ול. ןישודיק יעו' , תופינמ םישנה וןיא

ןכו. דות"ה בס: ןמקל הרוא ןרקו "ט, ירהמ יעו"ש "ג, מזהש השע תווצמ

רחא "ם וכעל ךמוס ןיאש טועימ יעב יאמא ושקהש המב , וניצמ דות"ה

איבמ "ם וכעהש ירייא אכהד יתש' ןהכ תחנמ יעו' , וריבחל הכימס טעמתנש

רחא רייגתנש "ם וכעל טועימ יעבד ית' תמא תפשבו , לארשי תרפכ ךרוצל

,יע"ש. הברקהה םדוק ןברק שידקהש

קשחו המלש תלוע יע' ,' סותבו "י שרב ורואיב יע' וכו', הפונתב קולחנ לוכי

ירבדב רחא שוריפ אי'ב' ותה"כוצ לע ןרהא ןברק יעו' , הרוא ןרקו המלש

. אתיירבה

. תמא תפשו שר"ש ,יע' םרובע חילש והואשעד שר"י ,ויע' םינהכב הפונתהש

שר" ,יע' ןהכא יאק ' בירקמה הז' יפלד שר"י יעו' וכו', הנאיבת וידי רמוא אוהשכ

"ז. ירגה יחו' ש
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