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תולאשה

גי. ףד
השקו , םישדקב ירייאד "י שרפו , הבשחמ ול ןיא וא הבשחמ ול שי ןטק ןנחוי יבר יעב א.

? רשכד המשל אמתסמ ערג ימ הבשחמ ול ןיא יא םג

וא תחכומ ותנווכש קר דוחל השעמ םאה הנווכה המ ליו"ע , השעמ היל יעביתו ב.

? וירבד שרפמש רוביד םע השעמ הנווכהש

? ןאכ םינד וילעש קסעתמה והמ וכו',ולי"ע לוספ אוהש םישדקב קסעתמל ןינמ ג.

םושמ הדובעב וח"ש לספמל דס',א"כ "ת ודהמ "אוש"ת קער השקהו , לוספ קסעתמ ד.

? קסעתמ אוהש ןטקמ ערגד "ל ופית המ:), תורוכב ) ןרהא לש וערזב הווש וניאש

וכע"ם, תטיחש רוסאל רוקמה ןינמ ליו"ע , אשמב האמטמו הליבנ וכע"ם תטיחש ה.

וא אתיירואד התאמוט םאה ןכו , הרישכ םתטיחשש שח"ו ןיבל ונב קוליחה המ או"כ

? ןנברד

ע"ב
"מ, עמב םניד היה המ ליו"ע , טועימ םהש עמשמ "י שרבו , ןינימ וכע"ם בור ןיא אמיא א.

? האנהב תרתומ התיה הייחבש המהבל שיש רתיה תקזחה ינהמ אל המל לי"ע ןכו

אד" ללכ, "ם וכעמ םילבקמ ןיאש רמול אב ' םכמ ש' רמימל אכילד ושקה לבא דות"ה ב.

, ייוברל שיא שיא ד' ארק יעב םילבקמש תמאה יפל ירהד היאר ואיבהו , רתוימ ארק כ

? םהיעשרמ אלו וכע"ם יקידצמ ילבקמו לארשיכ םנידד ס"ד ארק ילול ילוא השקו

וניבר שמ"כ יפל "א קער השקהו "עא'ט' ושב כו"פ הרישכ ותטיחש טחשש אמוסו ג.

? החיבז רב וניא אה תווצמה לכמ רוטפ אמוסד ר"י תעדל שוחל שיד םחורי

" תומוקמ יארמ "

ךכ: ראיב וע' תורעה ץבוקבו גי', תוא א'ח' תואווקמ חמש רוא ,יע' ןטקב הנווכו תעד רדגב

רבדב לבא , ןטקה השעמ ינהמ אל ' ודכו םיניינק ומכ םדאה 'ע"י תולח ש'ה' רבדבש

שי הזב , הטיחשב ומכ ' ודכו ארבד חוכו הנווכ ךירצש אלא השעמה ע"י תלעפנ תולחהש

א'א' תומורת ימלשוריהמ ואיבהש המ ופוסב יעבתו יעו'תדו"ה , ןטקה ע"י ליעויד ןודל

כ'אי'. םיחבז "א וזחו "ק, מטיש יע' םהירבד לע יתו' , ןטקה ע"י המורת לוחת אל המל ןינעב

ריחהל הרמאנ ןנברדמ אלא הניא םאד שר"י יעו' , ןנברד וא אתיירואד היל איעבמק יכה

יא וקלחנש טנק'ז' רגה"אוא"ח רואבו ויל"טח"גפ"בו', החיתפ "ג מרפ יעו' , לקהל אלו

. ןנברד ןירוסיאב לקהל רמאנ

לע ןאכמ השקהש "שב' ובתבו ןאכ, קוידה ראיבש םייח תרות יעו' "ם, וכעל ןימד אה

ה. הבושתב ע"ז,יע' תמחמ אוה וכע"ם לוספ לכד "ם במרה תטיש

תובושתה

ע"א
המו ץרפ וניבר םשב איבהש המ "ק מטישב עו"ע , םצורית יעו' ' סותה ושקה א.ןכ

.' סותה לע םש השקהש

הנווכהש יפ' ןכלו וילע, השקה יעביתו "ה דותבו רוביד םע השעמ הנווכהש "ייפ' שרב ב.

.' סותה תוישוק ובשייש ךיא בקעי תרפתו "א שרהמ "קר"ן מטיש ,עו"ע חכומה השעמ

לע ושקהש המ ןינמ דות"ה ,יעו' ךרדב טחשו וילכ היבגהל ודי היבגהש "ייפ' שרב ג.

וי"דח"בד'א'. רזעיחא יעו' "א, בשר יעו' , םתיישוקב ראיבש המ "ק מטיש שר"י,יע'

אלא רמאנ אל םישדקב קסעתמ לוספש ג'א' ךורב תחנמבו נה"ל רזעיחאב ד.יע'

המו םהירבד לע השקהש המ אי' כ' םיחבז וזח"א יעו' , תודובע ראב אלו הטיחשב

. המשל יעבש תודובעב קר וניא קסעתמ לוספש גי. ןילוח "ס שהע רגה"ח ' יחבו , שריפש

החיבז רב וניאשכו ' תלכאו חבזו מ' רוקמהש ואיבה "שיס'ה' ארהו ג: ליעל ' סותה ה.

יכ החיבז רב בישח "ו שחש "זצ"ל יפלו ןאכ, "י שרל סש"ל הארנ ןכו , הליכא רב וניא

אפ' "ג חרזעיחא אבויח רב היהי לדגיש ללגב הע'ד',וא תורעה ץבוק יע' וליכאהל רוסא

"לח"אוט', הבו אר"ש "ם,יע' וכעל ותבשחמד םושמ לוספש "ם במרל "מ היפב יעו' בי',

. בשות רג לש וניד המ ונדש ד'בי' הטיחש "ם במרה לע יעו'ונ"כ

לוספש ףאו , ןנברד האמוטהד "טב'י' הובא ראש "ם במר יע' האמוטה ןינעבו

רפ" יעו' , דבוע וניאש ימל ע"ז דבועה וכע"ם ןיב קוליח שיד ובת"שב'א' ,יע' אתיירואדמ

"ם. במרה ירבדב ונדש יתילפו הנשמה תבכרמ "א, קער יעו' םש, ח

ע"ב
רתב ליזינ אל המל הלאשה לעו ואב"א, ראיבו שר"י ירבדב ריעה ןכש שר"ש א.יע'

. םיעורה אלמו "א קער יע' הקזח

"ן. במר יעו' , םיעורה אלמו בקעי תראפת יעו' "ם,יע'ית', רהמהו "א שרהמה ושקה ב.ןכ

. ךרואב ייע"ש , בייח לב"ת ר"י תעדל םג ה"נ ןיאש "א קער חיכוה ןאכמ ג.

" ךשמה - תומוקמ יארמ "

ע"ב

פ"ג, שיר םירממ םירממ "ם במר "ק, מטיש "זוכ:,יע' עבו ןאכ שר"י יע' הז ןיד והמ , ןידירומל אלא

"אוי"דב'זט'. וזחו

" למו ןינמ, דות"ה ,יע'ע"זה: לחי לב רוסיא םהילע שי יאו , לארשיכ תובדנ ןירדונש וכע"ם תוברל

א'ב'. םיאולימ ינבא יעו' , םהירבד לע ושקהש י'ז' םיכלמ מ

עב"ז "ש ארותו ןאכ סות' יכה,יע' רמאק אל בל: "ז עבד אהו "ב, בירכ אלו וכע"ם תבורקת

הות"בא "א בשרלו , ןינמיס בור ךותחי אל אמש "י שרל םעטהו אל, הליחתכל ןיא דבעיד טחושה

יס'אי'. שיר ,יע'זט'שו"ךוי"ד לפא תיבב םויב טוחשל ,נו"מ דילחי אמש 'ד'

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


