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בס. ףד
תא ראבמש אתיירבה לש הז קלח ןיב תוכיישה המ "ז ירגה יח' וכו',יע' השוע דציכ

. ףינהל ךירצ ימ תראבמד התליחתל , הפנהה תרוצ

"קט'ח' העמ "ם במר ,יע' ןירומיאה לכב ירייא םאהו וכו', דיה תסיפ לע ןירומיא חינמ

. תמא תפש םש,עו"ע ,יע'ונ"כ םיבלחב קר ירייאד

, הטמל תויהל םחלה ךפהנ וינבו ןרהא דיל ןתנשכש ושקהש המב , םיאולימב דות"ה

. וצריתש המ ןתנ קחו םישדק ןאצ חבזה תכרב יע'

, דחא ןהכב לכה תושעהל לכי אל המל שר"ש יעו' וכו', אנירחא ןהכל היל ביהיד אוהה

. בוטו רשי יעו'

שי ןאכד "ז ירגה יח' יעו' , הלעמל םחל ןאכ ףא הלעמל םחל םוקמ לכב וניצמ המ

תוכייש שיש אכה לבא , ידדהל יכייש אל םתהד , קושו הזחו םחל תפונתמ רתוי שודיח

. לכימ לאיחי יבר יעו'יח' , הלעמל םחלהש המב ףסונ שודיח שי םהיניב

"י שרלד , םתקולחמ ירייא המב םינושארה וקלחנ הנהו וכו', רמוא םלושמה ןב יסוי יבר

ח'אי' ןיפסומו ןידימת "ם במרה וליאו , םייח ןדועב םישבכה תפונתב ירייא םשרג וניברו

"קט' העמ "ם במרה לע ' יחבו ןאכ, "ז ירגה יעו'יח' , הטיחש רחאלד הפונתב ירייאד דמל

םע םחלה תפנה ריכזה אלש "ם במרה תעד רקיעבו , םתקולחמב ראיבש המ ג'

םירמת תופכבו לבח"מ ןכ?,ע"ש אל ראובמ הרואכל םיקוספבו םייח םדועב םישבכה

זל:. הכוס

םשב תמא תפשו , שדוקה תרהט , הרוא ןרק יעו' וכו', ךומסב לע רמאד הימעטל יבר

. הרונמו ןחלושב ומכ שממ ונייה ד'לע' הדומ יבר םגש תומוקמ שי יאדוד "מ ארגה ונב

םאהו , תוער תוחור רוצעל ידכ איבמו ךיל ומ וכו', ולש תוחורהש ימל איבמו ךילומ

דמלש םש "א בטיר יעו' זל:, הכוס רנל ךורעו םירמת תופכ ?,יע' םהיניב נ"מ שיו וקלחנ

ךירצ םא ומכ , הפונתל הז תא התוושה ןאכ ארמגהש הממ בלול יעונענב םירבד המכ

'בי'. אנרת ' זטבו , יריאמו אר"ש יעו"ש , תוחור ד' ךירצ םאו ענענל

יפל וניאש ג'ט' הכוס ויות"ט יעו' , ברעמו חרזמ םורד ןופצ רדסה בתכ ךילומ שר"יד"ה

. בשייש המ שדוקה תרהט יעו' וכו', תוינפ לכ רדס

ימלשוריהמ אוהו , האבהו הכלוהב ענענל ךירצש ךורעהמ ואיבהש המ ידכ, דות"ה

.' אנרת ןמיס "י בבו זל:, הכוס םינושארב הזב תועד ג'ח',ע"ע הכוס

ןנבר תטישב רוקחל שי הנהו וכו', הטיחש רחאל הפונת ןינועט רוביצ ימלש יחבז ת"ר

לש יללכה ןידהמ איה םאה קושו הזחב קר איה הטיחש רחאל תרצע ישבכ תפונתד

יחב' הז לכב ,יע' תרצע ישבכ לש דחוימ ןיד איה וז הפונת םגש וא דיחי ימלש תונת

הפונת ריכזה אלש ותטיש הז יפל ראיבש המו "קט'ג' העמ "ם במרה לע יולה יר"ז ןרמ

ןנברכ קספ דחא דצמד "ם, במרה תעדב השקתנש המ הרוא ןרק ,עו"ע רוביצ ימלשב

הז לכב הז,ליו"ע דצב הז םחלו םישבכ ףינמד יברכ קספ ךדיאמו , קושו הזח קר ףינמד

ע"ב
ןיאש ובתכש הנימו ד"ה םש סות' גל.,יע' םיחספמ ושקהש המב , אפפ בר דות"ה

אישקה בשיש ןאכ ' סותב הרוא ןרק יעו' , תמא תפש מגה',יע"ש תיישוקמ ןכ חיכוהל

ואב"א. םיחספמ

"י שרכש "ז ירגה יעו'יח' , םשמ דמלנ המ וקלחנש שר"ירו"ג אוה,יע' איוביר םהימלש

תשרופמ וז אשרדד ןנבר יגילפ המב "ז ירגה ' יחבו תמא תפש יעו' "ק, מטישב הארנ

ותב"כ.

שיש השקהש המ גל. םיחבז סות' יעו' קמ"ו, הכימס ןינועט רוביצ ימלש יחבז ויהיו

, םישדק ןאצ "א קער יעו"ש , הכימס ןועט וניא ערוצמ םשאש םש העדה יפל קה"ו ךורפל

רוא ,עו"ע םינוש םינפואב אישוקה תא וצריתש ךיא תמא תפשו הרוא ןרק ןתנ, קח

. אסריג בצ.ד"ה ' סותה תיישוק ץרתל ידכ ןאכ קב"ו ראיבש המ "קג'י' העמ חמש

ע"ד. המתש המו "קט'וט-זט העמ "ם במרהמ איבהש המ "ז ירגה וכו',יע'יח' ןנבר ונת

יתמ וכיראהו , ךומסל לכוי אל הז ללגב אלהו םיה, תנידממ חלוש ךיא ושקה ןכו דות"ה

,עו" תבכעמ הכימסה ןיא יכ איביש ןנירמא יתמו , ךומסל לכוי אלשכ איבי אלש ןנירמא

"א. פשו הרוא ןרקב םיקוליח חכ:,עו"ע ןיטיגו דע: םיחבזב םהירבדב ע

' סותב "ל שרהמו "א שרהמ ,יע' הכימסל יואר אהיש "פ הכל יעב אלש המ"ת ונדש המבו

ירבדב ריעהש המ הרוא ןרק יעו' ןאכ, ' סותב המלש קשחו המלש תלוע יעו' חכ:, ןיטיג

"קו מהוספ חמש רואב יתו' "י, הדממ ונברק חלוש יבגל הפונת ןיד איבה אלש "ם במרה

. היתווכ הכלה ןיאד ר"י תטישכו שרויב ירייאד םיחבזו ןיטיגב ' סותכ "םס"ל במרהד ד',

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