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ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

טפ. ףד
ןושארה קוספהש ףא יוביר רחא יוביר ןנירמאד דל. ליעלמ ושקה דח, דות"ה

תפשו םישדק ןאצ חבזה תכרב "א בשרל סחוימב יעו' ית' יע' ,? רתוימ וניא

. תמא

תכ"י,ר"ג "י שרו "י שרל סחוימ "מ?,יע' ללהמ דמלנ המו , יניסמ השמל הכלה

. הרוא ןרק יעו' "א, בשרל סחוימו

םישיש טקנד "י שרל סחוימה שריפבו וכו', םינורשע םישיש לש החנמ וליפא

',יע' ןורשע ףלא וליפא ' טקנד "קבי'ה' העמ "ם במרב יעו' , דחא ילכב ללבנ הזש

"ז. ירגה יח'

יע' וירבד רואיבו , תרש ילכב ןמשה תא שדקל ךירצ היה המל ושקה יצח, דות"ה

וזח"אל'ז'. יעו' שדוקה תרהטו םישדק ןאצ

ןיכילשמ רקובל ראשנש המד בתכ "י שרל סחוימה שוריפבו התדמכ הל ןת

טע'. "אוש"תח"א בשר יעו' , ץוחל ותוא

"ת ושבו תכ"י, שר"י ,יע' דבלב וז אלא רקוב דע ברעמ הרישכש הדובע ךל ןיא

אלו תודובעה לכמ תרחואמ וז הדובעד רבוסו קלוח טש' "אח"א בשרה

םש. "ז ירגה ' יחבו אי: םיחבזב שר"י יעו' , הלילה לכ קילדמש

יעו' , הלילב תוגהונד ןשדה תמורתו םירבא תרטקהמ ושקה ךל ןיא דות"ה

. שדוקה תוביתנ

הרוא ןרק ?,יע'ב םנידכ תורנה וקלד אל אד"כ השקו , ורעיש הלעמל הטממ

"אל'ז'. וזחו

תפש יעו' , ןמשה ךפשש "י שרל סחוימ ,יע' לארשי לש םנוממ לע הסח הרותה

. תמא

החנמל לוספ וז החנמל שרפוהש ןמשש ונינשש טע: ליעלמ השקו וכו', ןיברעמ

. וקלח לע ולשמ ןתונ דחא לכו חלב חלב ירייאד שדוקה תוביתנ ?,יע' תרחא

ע"ב
יעו'יח' , הליבל יואר ןיאש םושמ םעטה ' סותו שר"י ,יע' לוספ ללב אלש דע םא

?,יע"ש. רסח ןידמ היל קופיתד השקהש המ "ז ירגה

יחו' שדוקה תרהט יעו' ןתנ, קחב ףיסוהש המו ' סותה תיישוק ,יע' אהו דות"ה

"ז. ירגה

רבעש ללגב יכו השקו "י, שרל סחוימב ,יע' ןנמשו ןתלס ברעתנ םא ןניי ןיברעמ

. הרוא ןרק ?,יע' םירוסיא דוע לע רובעל ול ריתנ דחא רוסיא לע

ףסכ ,יע' וברעתנ אלשכ ירייא ןיתינתמד "י שרל סחוימב יעו' וכו', ייבא רמא אלא

חי'-טי' הכלה "ם במרב דוע יעו"ש , הרוא ןרק ומת"סי'וט',עו"ע "מ חלו הנשמ

םש. "כ ונבו

המ לע הליפתב םירמוא ונאש םהיכסנו תבית ליו"ע ןייד, וכסנכ החנמד הכסנ

. תמא תפשבו , הנשמב ןאכ ויות"ט ?,יע' יאק

"ז בדר יעו"ש "קב'ה', העמ "ד בארו "ם במר ,יע' תיעיבר ןמש ףא תיעיבר ןיי המ

. הנשמה תבכרמו

ןמז,יע' רחאל םיכסנ איבהל לוכי אלה השקו , ותלספ ןכ רמוא התא יא םאש

תוהגהב ?,יע' רשכ םחל אלב ןברק אלהש ושקהש םאש דות"ה יעו' , הרוא ןרק

אל'. בל' "א וזחו הרוא ןרק ץיוורוה "מ ארה

אהת אל "ג הכבד השקהש בי'ז' דוד שדקמ יעו' וכו', ומשל אלש וטחשש דימתו

. וירבדב רצלמ "ז ארה תוגהב יעו' , ותכשומ ןיכסה

"ם,עו"ע במרהמ איבהש המ תמא תפשב ,יע' ייבא לע קלוח אבר םאה לי"ע

בל'ל'. וזח"א

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
, ומויב םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ארודהמ " טאלב עשיבישי ל"

םוי. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש


