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וע. ףד
. לאקזחי שדקמ יעו' , םירועש תחנמב םג הז ןיד יא תמא תפשב ,יע' הטיעבו הפיש

ךיא םינורשע המכ שידקמב קפתסמש הכ'ט' וזח"א יעו' לשי'י', תואב תוחנמה לכ

. החנמה תא קלחמ היה

"קגי'י'. העמ "מ למו הנשמ םחל יעו' , תולח י' תואב ויה תלוס תחנמב םגש ויות"ט יעו'

ירדגב די: ליעל "ז ירגה יעו'יח' חי., םהרבא תחנמבו , אטוח תחנמ יבגל "ק מטיש יעו'

. הדות ימחלו תוחנמב תולח ל-י' הקולחה

? המל ליו"ע רימחהל קספ "מז'ה' וסיא "ם במרבו , וקיתב ראשנו וכו', הימרי בר יעב

. שדוקה תוביתנו תוינשמה לע םוחנ ןוזח יע'

אמש ,צו"ע קצבב הטיעבו הפיש רמוא וכו'ר"י וכו'ת"ש ןיטיחב אלו קצבב והל איעביא

. שדוקה תרהט יעו' "א בשרל םיסחוימה ?,יע'יח' קצבב ףא הנווכהש רמאנ ןאכ םג

"קח ביתכ תוחנמ ראשב םג אה -א. יתרתב ליו"ע , םינפה םחלמ הקוח הקוח איתא

ונייה , םינפה םחלמ ףלילו השקמשכ "א).ב. בשרל םיסחוימב גמ"ש?,(יע' ףלינו " םלוע

דות" נ. םיחבז (ע"ע םישדק ןאצ ?,יע' הווש הריזג איבהל ךרצוה המל ,או"כ וניצמ המב

.( רמא ה

ותווצמ והזד השקו , םימי ח' חנומדמ הנילב לספנ וניא םינפה םחלש "י שרפ ,יע' לספנ

. שדוקה תוביתנ ?,יע' הנילב לספנ ילוא ןכמ רחאל לבא

ףליל הקוח הקוחד גל"ש ליעל ךרצוה המל אד"כ השקו היל, ףידע שדקהמ שדקה

.( שדוקה תרהט ?(יע' שדקהמ שדקה ןניפליד היל קופית , םינפה םחלמ

בי:, םירדנ ,יע'ר"ן תולח י' ויהיש יעב השרפהה תעשב ליו"עיא , והיישילב והנישירפאד

ךוניח תחנמ יעו' "ם, במרה םשב רנל ךורע ,יע' תולח ב-ד' יגס השרפה תעשב םגד וא

טק'. גי. םירדנ לאומש יבר יחו' ןאכ, תמא תפשו 'גי' אמק

יעו' , הסיע ןדועב תולחה לע המורת םש ןיאש הארנ םהירבדמ , והנישרפאד דות"ה

הדות ימחלה תמורת תא שירפהל רוסאש ןינעל השודק הזיא לח ןכש ו: הדנ סות'

טכ'ב'. דוד שדקמו המלש תלוע ?,יע' המבו יגילפ ,ליו"ייא תורחא תולחמ

ע"ב חבזה תכרב יעו' דכ', "קט' העמ "ם במר ,יע' הרזעל ץוחמ הדות ימחל תייש ע ןידב

ילכ. "יד"ה שרב המלש תלוע יעו' ו:, הדנב ר"ג תחפשד השעממ וירבדל היאר איבהש

הלח לכב לוספה םאה ליו"ע וכו', םינפה םחלמ ץוח וכו' טעימו הבירש תוחנמה לכ

. הדות חבז יעו' ח'ד', דוד שדקמ ?,יע' םהלש יללכה סב"ה קר וא ןרועיש טעימו הבירש

ע"ב
בכ' "קט' העמ "ם במרהו , אנוה ברא גילפ לאומשד ראובמו וכו' הדות ימחל יבג אהו

.' אעק ח"א אמק וש"ת בישמו לאוש יע' םעטהו , לאומשכ קספ

ה'אי'. ארקיו המכח ךשמ יע' ךכל םעטהו , םינורשע עבראו םירשע םינפה םחל

המל ליו"ע , ץמוקה רסחש םושמ לוספה םעטש תכ"י שר"י ,יע' ןנורשע תדמב הבירש

אי. םש םהרבא תחנמו א'י' לאקזחי ןוזח ןכ,יע' שריפ אל הנמש הביר יבגל אי. ליעל

כו"כ תקייודמ הדמ יעבד םינורשע ינש ד' ארקמ ףיליש שר"י בתכש ינשה םעטבו

ארקמ הלוספ הרסחש החנמש ףלימל מגה' הכרצוה ט: ליעל המל א"כ השקו ,' סותה

ראשל ארק יעבו םיכסנ תחנמל קר אוה אכהד ארקד שדוקה תרהט יעו' ,? אנירחא

ומצע ןורשעה לע ףיסוהל תונורשע ףיסוב ןיב קלחמש הדות חבזה ירבדל ,יו"ל תוחנמ

"מ היפב "ב ערו "ם במר אל?,יע' וא בכעמ הז ןיד ליו"עיא , הפנ ב-גי' הפונמ היה רמועה

לכ הפונמ אהיש "מ ללהש ויות"ט,יו"א יעו' "מ, ללהמ אוהד בתכ "י שרפבו , בכעמ וניאש

. וכרצ

ןרקו "י אפת ער"ב ,יע' תומכה לע םג וא תופנה לע קר קלוח ליו"עיא וכו', רמוא ר"ש

שר"ש. ,ע"ע םחלה יתשו רמועב םג קלוח יא דוע יעו"ש , הרוא

יעו' דכ:, הגיגח ןבא ירוטו תכ"י שר"י ,יע' תלוס יעב דימתש םעטהו , ןיטיח וליפאש ןינמו

הז, ןיד רמאנ יתמ חי'א' רומא ותה"כ לע ץנאשמ יעו'ר"ש , וירבד ראבש אכ' במ' וזח"א

. שדוקה תוביתנו תמא תפש הז?,יע' ןיד "ם במרה טימשה המל ,ליו"ע ןוכסחה ינפמ

,' םריעבו הדעה תא תיקשהו ד' ארקמ ףילי ןאכו לארשי לש םנוממ לע הסח הרותה

וי"ד אנינת "י בדונ יעו' ,' תיבה תא וניפו ד' ארקמ הזל רחא רוקמ טמ: ןילוחו ופ: ןלהל יעו'

הרות יעו' םש, ןתיא הפצמו רנל ךורע זכ. ר"ה ןבא ירוטב ןכו ךכ, לע דמעש סק'

כ'ח'. רבדמב המימת

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
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םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


