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וס. ףד
. וירבד לכב יעו"ש , בורקא "ה דותב חל. ןישודיק הנקמב יע' וצורית רואבב , בותכ דות"ה

"ם במר -יע' םיסותייבה תטישל תוכריפ דועו "ש, שרו הרוא ןרק ,יע' הצמ שר"יד"ה

גכ'וט'. ארקיו תופי םינפ יעו' ןאכ, "א בשרל סחוימבו ומת"סז'אי',

הז רפוס וא"חה'יא יולה "ש רהמ וש"ת יעו' , יעובש ינמימל הוצמו ימוי ינמימל הוצמ

לע "פ ירגה יעו'יח' םש, הלודגה תסנכו 'א' טפת רפ"חוא"ח יעו' , ךרבל לוכי הז אלב

וא םוי לכב יא תועובשה תא הנומ היה ןיא םינושארה תוטיש יעו"ש אנ', "ג סרל הס"מ

. םימיה ךסו םימלשה תועובשה תא קר הנומ עובש רחאלש ,וא עובש ףוסב

"מ העבו ןאכ ' סותו שר"י יע' הזה, ןמזב רמועה תריפס ןינעלו אוה, שדקמל רכז

ןמ אוהש בכ-דכ ומת"סז' "ם במרה תעדו רב"ן, יע"ש ןנברד אוהש : אכק םיחספב

גכ'ו', ארקיו םייחה רוא יעו' , תמא תפשו הרוא ןרק ןאכ םישרפמב יע' וראיבו , הרותה

ןאכ. "ז ירגה ' יחבו םש, "ם במרה לע חמש רוא יעו' גמש', שה"ס לע רגה"ח יעו'יח'

,יע' ןנברדמ יוהד ןויכ הכישח קפסב "ע היפס לע ךרבל ןתינש ובתכש המב רכז, דות"ה

? רוסא ןנברדב םגש ןיריתמ ול שיש רבד יוהד ושקהש המלש תלועו בוטו רשי

, חכשיו ותיבל ךליי רופסי אל םא "י ועבמ תיברע ןיללפתמ ויהש ןויכד ית' בוטו רשיב

הק" ,יע' רוסיא קפסב קר "מ ולשבד ןנירמא אל ןנברד הוצמ קפסבד ית' המלש תלועבו

ג'א'א', ןויצ ירעש וכו', ןימידקמ ןיזירזד ןינע ול שי הוצמבד םעטה ושריפש שיו , תוכרב י

. הכירצ הניאש הכרבד אתיירואד קפס יוה אל המל םהירבדב יעו'

ירעש ,יע' אלוקל ןנברד קפסד וז ארבס ךייש אל םיאצמנ םוי הזיאב קפוסמשכ רופסלו

דל'א'. וש"תח"א םהרבא רבדו ה', תוקיפסה רעש ח"א רשוי

, הילע גילפו םויב דבעידב הרישכ הריפסד "ג הבה תטיש ואיבהש המב ' סותב םש דוע

בע. ןמקל הנהו םש, "ש שרו לכ, כ:ד"ה םש ' סותבו אכ. הליגמ "א בטירו "א בשר ע"ע

רמועה רצקש הנווכהד ושריפ םינושארה בורו ' רשכ םויב רצקנ םאו ' הנשמב אתיא

םויב ירייאד ומת"סז'ו-ז לזאה ןבאו גמ' "טוא"ח וינוע יע' םנמא , ונמז םדוק םוי דועבמ

ב'ז'. הליגמ ימלשורי ,עו"ע דבעידב אצי םויב רפסש היאר םשמ שיו ירחאש

"ז ירגה יח' יעו' , רשכ רפס אלו םויב חכש םאד "ג הבה םשב ' סותב םש ואיבה דוע

יעו' טל', יס' ח"א יולה תיב יעו' , השקהש המ הרוא ןרק יעו' , תומימתמ דמלנ אוהד

'ז'. טפת וא"ח שדח ירפ יעו' , רשכ רופסל חכש יאצקפסבד ח"אזל' ןשדה תמורת

תוביתנ יע' הוצמ רשכה קר וא הוצמה ףוגמ איה םאהו ילק, תוצמ הב םייקל ידכ

. בכעמד עמשמ ומת"סז'ח-ט "ם במרבו , בכעמ הז םא בש'י' ךוניח תחנמ יעו' , שדוקה

םימכחד הרוא ןרקב ראיבו חל, היהד שר"י יעו' , ותוא ןיטבוח תוחלוקבו םינקב "א כחו

וניבר יפש' ומכו ךעמתת אלש אוהד "ז ירגה יח' יעו' , היילק ינפל ןיטבוחד םתטישל

"ם. במרל היפ"מ יעו' , םשרג

השקה הל' יס' דוד שדקמבו , שדקה תושרב חורימ היהד "י שרפ ,ו רשעמה ןמ רוטפו

ןמזב תוחנמה תא שידקהל שיד התוא תיפאו תלוס חקלו ד' ארקמ דמלנ וע: ןמקלד

? תלוס םהש

, וירבדב יע' תלוס היהיש רחא דע שדקי אל ברקויש האובתה קלחד םינתמ ויהד יתו'

. רמוא דות"ה עב"ב הרוא ןרק יעו'

ע"ב

המצע שאב ילק םייקל לוכי םאה וקלחנש "י שרפ יעו' , רחא רבד אלא ילק ןושל רוא ןיא

םניאש םירבד ינשב םימכחו ר"מ וקלחנ הז יפלד "ז ירגה יחב' ראיבו , רחא רבד יעב וא

שאב היילקה תושעל ךייש םאה ב. הטבחה ינפל היילקה םאה ,א. ךדיאל דח םיכייש

. וירבדב ראיבש המו "ם במרל תוינשמה שוריפמ איבהש המ יעו' , המצע

? לארשי הקשממ יעב אה לבטהמ ובירקה ךיא הז יפלד ושקהש המב רמוא דות"ה

"ת המד ןמקלדכ הלש ץומב סינכמב ירייאש ית' םינג ןיעמבו ,' סותב "ק מטיש יע'

לח יא ןדש שדוקה תרהט יעו' , וירבד החדש גל'ג' דוד שדקמ יעו' , תורשעממ הרוטפ

המש שדוקה תוביתנ ,עו"ע תמא תפשו הרוא ןרק המלש תלוע ,יע' שדח לע לבט ןיד

.' לארשי הקשממ ןיד' וב ןיא ושידקה םדוק לארשיל רסאנ אלש

. םינהכה תליכא םצע לע ' סותה ושקה אל המל המלש תלועו שדוקה תרהט יעו'

השקו , ףוסבש ןורשעה תא קר ןישידקמ ויה אלש אצוי הז יפלו וכו', בייחמ אביקע יבר

שי תמאב "ע רלד חירכהד המלש תלוע יעו' אל, וא הרירב שי יא תקולחמב יולת הז אה

וישכע רבכ רתויב רורבה קלחה הזש ' שרג ה' תא ןישידקמד ית' לאינד תדמחבו , הרירב

, שדוקה תוביתנ ,יע' חקול םעטמ רוטפ הכ"ג אה השקו "י שרפ יעו' , רטופ שדקה חורימ

. חורימ דות"ה לע בוטו רשיבו

ןינק שי זמ.יא ןיטיג תקולחמב יולתד הארנ דועו שר"י ירבדמו , יאנת וכע"ם חורימ

וזב, וז תויולת תוקולחמה ןיאד ובתכ םש ' סותב םנמא סות', אל,יע' אב"יוא "ם וכעל

א'ז'. תיעיבש וזח"א יעו' "ז, ירגה ' יחבו , תמא תפשו הרוא ןרק ןאכ יעו'

סד"ל םיתב תריכממ הרומח תודש תריכמש ר"מ תטישל ובתכש המ , חורימ "ה דותב

הס'ד'. "אוי"ד וזחבו אה, אכ.ד"ה סות'ע"ז ןינק,יע' שי

א'אי' תומורת "ם במר יעו' םש, ' סותו "י שרב אי: תורוכב וכע"םיע' חורימ ןידב דוע

חורימ דות"ה ןאכ "ז ירגה ' יחבו אמ:, ןישודיק סות' ה'וט', םירוכיב יולה םייח וניבר ' יחבו

"ם וכעב ירייא ר"ת תעדלד ובתכ אי: תורוכב ' סותבו "י, שרפ לכ,יע' לש לע לכ לשמו

. בוטו רשיב יעו' , לארשי לש לע ולשמ שירפמה

די. ןילוח "א בשרהו "ן במרבו הכ. ןיטיג סות' יבר,ע"ע דות"ה

' חסשת ןוושחרמ "עו' בלנ ע"ה הדוהי רתלא יבר בת לחר תרמ על"נ
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