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ףדי.
תולח לכ םאה ןייעל שיו , ףירט אלו הינמז איטמד דע היבכעינ אוה, רחואמ רטש יאה .1

לדא זי.ד"הר"ל) ןיטיג סות' (יע' רחואמ טג ןיעכו , רטשב בותכה ןמזמ קר אוה בויחה
הייבג תוכזה על הליחמ הפ שי קר םויהמ אוה תולחהש וב,וא בוקנה ךיראתה דע לח
םיבוגשכ ומצע ה וולה יפלכ םג הז םא ןודל שי הליחמ הז םאד "מ נהו ןאכ), שר"י (יע'

? תוחוקלה יפלכ קר וא רחואמה ןמז דע ובגי אל ונממ

טושפה ללכה תא ןנירמא אל ח יכש אל רחואמ רטשש ללגבד םינושאר יעו' וכו', היבתכ אנקוד ארפס יאה
. הנותחתה לע רטשה לעב גפ:)ישד תובותכב )

"ן במר יעו' "א, שרהמ ,יע' ימורל םהי יבנ תוכיישה ,ו םודא לע רמאנ הז קוספ וכו',ו םייוגב ךיתתנ ןטק נהה
רעש הלואגה רפסב בתכש המ ,עו"ע ימור תוכלמ תא ליחתה זפילא ןב ופצש אל' טמ' תישארב הע"ת
תלשוש םהל שןיא המו "ץ, בעי ' גהבו "עה'ח', הבא וזח"א יעו' , הידבוע רפס תליחתב "ק דרה ,כו"כ ישילש
. םמצע דצמ תוכלמ םה ל ןיאו , םוקמ לש ונוצר םישוע לארשי ינב יא יולת םתוכלמ לכש ןויכ הכולמ

פ. ןיטיג תח"ס יעו' שי, ימור תויוכלמ ינשש ןושל עךר ךורע יעו' סות', יעו' , ןושל אלו בתכ אל םהל ןיאש
הב. ושמתשהש תיניטלה ןושלה העיגה הפיאמ

ע"ב
יבר םע דמ ולש ולגי אלש ידכ םגרהל רתומ היהד ןושארה םצוריתב ובתכ דח דות"ה .1

סינכמ ןאכ לבא , ותמזוימ ליחתמ לכה שכ לכה הזד השקו , וגרהל םכשה ךגרהל אבהו

? רתומ אנווג יאהכש רמא ימו הלגיש בצמל ותוא

תויחהל לוכי ךאלמ יכו השקו , יתילו םיאקד אבבא ינגד אדבע אוההל היל אמיל .2

? םיתמ

טרפ היכלמ לכ אלו היכלמ וכו', םודא המש בית כהו , וישע השעמ השועב וכו' לכל לוכי .3

? םודא השעמ השועב ול רמא אל הזב המל השקו וכו', סונינוטנאל

לע וא יאק םימשה ףוע ד עדיוהי יעו'ןב , לוקה תא ךילוי םימשה ףוע יכ ביתכד םושמ , שחל ב היל אמילו
וא ןיגולורט אהס םילוכי רבכ ויפמ םדא איצומש המד שוריפהו , םידשה לע וא תולזמהו םיבכוכה רטשמ

היסנכהמ רבד בנגנש הרג"א ןמזב היהש השעמה דוע יכו אל, הבש חמ בש המ לבא , תעדל םידשה
ולכוי רבכ זאו והשמל תאז רפסי יתימאה בנגהש ידכ טפשמה תא תוהשהל ול רמאו , ידוהי לע ולילעהו

. תעדל םהינימל םיפשכמה

זאש דימעה "ץ בעי יעו' היל, גנא ימכח סות' , סוריוסא ונב דלונש םדוק הי הש שר"י,צו"ל ,יע' יתרכ היל חלש
ונב. תב םש ת רכזומש המ. הד נמ ,צו"ע םינב אלב תמ רבכ

היהש ותיר"ד אב"י,יע' זא ררוגתמ היהש יבר,צו"ל תיב ל אתיבמ אלייע הוהד אתרקנ איהה היל הוה
. עדיוהי יע'ןב הירסיק איהד רב תסמו לארשי ץרא בש ימורב היהש " ןיעה תיארמ ,בו" הירבטב

ובר םתגירה רדסבו וילע, וצעיש ולאמ ויהד רבתסמו גרה, ימ תא סות' ,יע' הילטק דחו , הילטק דח
. םייח תרותו "א שרהמ "ל רהמ , ףסוי יקומינ "דו באר ,יע' תוטישה

היהד ףסוי תרופ ,יע' ותלימ רדגבו ,( וינישב )" הינישב " ףיסוה בקעי ןיעבו , העטק היתלרועד ירשא לע לפנ
תוריג ירדג היה אלש טקנ םייח ירב דבו , הלוספו וכע"ם תלימ היה "כ לאד ותוריג םע " תחאכ םיאב "

לע ראיב בת') ) םיאריב , הלימה תא ערפש רכזומ אלש המו , אבה םלועל סנכהל לכויש קר ה תיה ותלימו

רגובמ היה ןאכ םגו וכו' ךעמתנ רבכש העירפ ךירצ היה אל לאעמשימ הנושב וניבא םהרבאד שרדמה יפ
תדובעבו , וריכזה אלש קר ןאכ היה ןכש םש שי"ש יעו' , ערפ אש"א אע:נטק תומבי ' סותב םנמא , רבכ

תומל ך לוה אלמ משי הפו , ותלרעב ךושמל לכוי אלש ידכ העירפה לכש דועו יפה"כלוב" לע ראיב הנתמ
. הלימה ינוקית ג' דגנכ תונושל ג' רמאד עדיוהי יעו'ןב הזל, ךרצוה אל

זי:, אמוי ןנברו יבר תקולחמב יולת סות'ר"איא יע' הז ןינעב , שרדו ר"ע ,יאצ וירבח רל"עו יאסכנ לכ רמא
שי יבר הכב הז לעו , הרותה דומילב וקלח םילשה הזבש עדיוהי יעו'ןב ,(: דעק תח"ס(ח"א תושרד יעו'

וכו'. הנוק

תחת רגה תמשנו הני, כשה יפנכ לע לארשי תמשנש "ה לשה יפ לע הדובע תדובע ,יע' הליב חה הדרפתנ
שגיו תח"ס יעו' ה", רבח " וזיאל רושק היהש רט פנ לכל םויה וגהנ ןכש בקעי ןויע יעו' ייע"ש, , הניכשה יפנכ

וגו'. יאובכ התעו הע"פ
תובושתה

וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

ןכו , תועקרק דובעשל סחיב קרו הליחמ ןיד הזש הינימ עמשמו רחואמ שר"יד"ה יע' .1

המל היבג ל סחיב םגד רבוס אוהש אלא "קוח"מאי'( ודהמ הדוהיב עדונ "ת ושב קדקד

היארל רט שה רקיעש ןויכ ותעדלש זכק'בי', םיאולימ ינבא יעו' , הליחמ שי ומצע וה

רחואמ ןמזהשכו םידעה ע"י לוקה תאצוה ע"י אוה היב תיאד םיסכנ דובעשה רקיעו

דובעשה לכש אאל םידבעושמ יבגל הליחמ ןיד ןיאש עמשמו , רחואמ אצוי לוקה םג

המ "כ לאד וילע, קלחנש דכ' האוולה הניב ירמא יעו' , רטשב בותכה ןמזמ ליחתמ

.? רטשה מזן םדוק רטשה לע ומתחש םידעהמ דחא תמשכ רמאנ

ע"ב
ב ראובמה יפ לע אוהו ' סותה יצורית שינ וקלחנ הזבש תולתל הצר הדובע תדובעב .1

ןימחה וכפשנשכ תבשב קונית לומל רתומ ם אה םינושארה תקולחמ . דלק תבש

ןאכ ,הו"ה שפנ חוקיפ םושמ שדחמ םמחל רתומ היהי ולו כשמנ זאו "ש רעמ ול ומחהש

תוכיפש ןיב קלחל שי םנמא , םגרוהל ליבשב ךגרוהל אב לש בצמל םסינכהל לוכי

ןויכד זה תא הז ןימילשמ ' סותה יצורית ינשש רמול הארנ רתויו , תבש לוליחל םימד

לכויש ךגרהל םקה רדגב ויהיש הז בצמל םסינכה ןכל ו ןידירומ םניד היה םינימ ויהש

. םיידיב םגרוהל ריתמ רומיןידלא ןיד אה ןבומ אל תמאב "כ לאד , םגרוהל

תמ, אוהש דימ ול רמאיו תואיצמה עדי ךאלמ אוה םאש בשחש ץרית סחנפ ירבדב .2

, םיתמ הייחמ אוה לבא , ךאלמ וניא םנמאש יתמ, היחמ םכבש ןטק רמא רזחשכ ןכלו

םאד בשח אוהו תרחא הרוצ שובללו הרוצ טושפל לוכי ךאלמ הנהד רמול שי דוע ו

הז ןיאש רמא םהינש ואבש הארשכו וילא, אוביו דבע ותוא לש ותרוצ שבלי ךאלמ אוה

. םיתמ היחמ םא יכ ךאלמ

יוג לכ הזבו חישמה תומי לע יאק אשירבד , אריפש "י רהמ יתו' , רדהו זועה השקה ןכ .3

אלא ער, השע אלש המב יולת ןיא הזבש אבה םלוע לע יאק אפיסבו , וישעמב יולת

בוט. השעמ ידי לע תויחצנב הזיחא הזיא ךירצ
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