
צז"ל השמ ר' ןואגה ב"ר םייח ןויצ גה"רןב על"נ שת"פ ןוושחרמ חכ' סב"ד,

" טאלב עשיבישי "
" תומוקמ יארמו ת"" ולא "ב"ש ימויה - ףדב סעדמאל "

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה דל. הדנ
"נ. לורעו "ד ירות "א בטיר "א בשר "ן במר ןכ?יע' וצרית אל ליעלש המו וכו', הוה לגר

,יע' וידחי הל הרבוחש ריע ארקמ היל ףילי ד'ו' הגיגח ימלשוריבו וגו', ףסאיו ביתכד

. תושרדה יתש תא ךירצ המל "ח צרהמ

חבז "מאי'ט',יע' ומטמ "ם במרו אי:, הציב שר"י ?יע' הזל םעטה , ןנבר והניוש הרהטכ

. ןילכוא תאמוט לה' ףוס למ"מ יעו' , םידומילה ןיב נ"מ בתכש הגיגח ףוס הדות

"ם, במרל "מ היפו סות' ,יע' רוהט םד וא רהוט םד הנווכה המל , תערוצמ לש הרהט םדו

יקס"א כק' וזח"א יע' םיעבצ ראשב םדו "א, בשר יע' ישוק םד ןינעלו "נ, לורעו יריאמ ע"ע

יע"ש. תרפופשב האורב קפתסמו תונייעמ וניאש טושפש

? אמט ומוקמ רוקמש םושמ אמטי אל המל רוהט םדב ירייאד תועדלו , םירהטמ ב"ש

. תערוצמב עגנד םושמ אמטי אל המל הע"מןד םש ישנא ' סותבו קס"ג, כק' וזח"א יע'

"נ. לורעו הנורחא הנשמ ויות"ט ?יע' ארמוחל םה בש"ה רחא הכלה ןאמכ ןודל שי

"א בשר הע"מ, הבר והילא יעו' שר"י בל"ש?יע' הריזגה התיה המ , הנשמה לש אפיסב

. יריאמ יעו' , הדנ הניא השאה לבא םדה תא ונייה ןיאמטמד "ה בלו "א, בטירו

רבד יעו' מר"ש, יח' יעו"ש , ושקהש המ סות'ב"בכ. יע' וכו', ןיאמטמ "ם וכעה ןיאו

וט'א'א'. םהרבא

. היהש "ה דותב אכ: תבש "א שרהמ יעו' זי:עו"זול:, תבש ?יע' רזג וכו',ימ ורזג לבא

במ'ו'. מוט"א דוד שדקמו 'ו', בפק נמ"ח יעו' , קפס וא יאדו ןתאמוט יעו'ר"ןע"זזנ:יא

חלב קר ואמט ןכ הלבט אלש תדלויב המל ושקהש ' סותו שר"י יעו' , הרות לשב תקלח

"א. שרהמ יעו' וצריתש המ ,יע' הרות לש הדנ םדב וקלחיש וששח אלו שביב אלו

רואו , השמ ינפ יעו"ש ? רבד חי' תריזגמ אמט וירקד א'ד' תבש ימלשורי יעו' , רוהט וירק

"טא'זט'. הובא חמש

םיבז שר"ש ,עו"ע ושקהש המ והנימרו גל:ד"ה ליעל סות' יעו' וכו', ףורשיל אלד יכיה יכ

רגה"א. תוהגהב ןאכ יעו' וטר', הדנ "א וזחו אר"ש סות' יעו' ב'א',

ד'ה', תורהט תוינשמה לע "א קער סות' ,יע' וקור לע ןיפרושש ושקהש המב ובוז דות"ה

. ידגב לעו וט:ד"ה תבש ' סותו

ע"ב

יעו"ש ו'י', תואווקמ אתפסותה לע רגה"א תוהגה ?יע' ואצי יממו , הבש םילגר יממ ץוח

לה'זט'. םש חמש רוא יעו' מגה' קספל איבהש ךיא "טה'זי' הובא "ם במר דוד,יע' ידסח

כש"ז הטלפש וכע"ם עב"א הנשמהמ היל טישפ אל המלו , אפפ בר יעבד טושפת

"נ. לורע וכו'?יע' לארשימ

אלש תמ"ת םדוק לארשימ דמלנ הז ןיד לכ ירה השקו וכו', תווצמב יגיידד לארשי

. רתסב ןתמו "נ לורע ?יע' תווצמב ובייחתנ

יא םייוג לע וסנתנש תופורת יבגל ןאכמ דמלש המ אס' "עח"ב הבא תח"ס וש"ת יע'

"עח'. הבא יצי"ב ירבדו ,' טמר וי"ד םירעש תיב ,יע' ךפיהלו לארשי יבגל ינהמ

"נ. לורע םש,עו"ע סכ"מ יעו' "טה'זט', הובא "ם במרה קספ ,יע' וקית

ןיקשמ דצמ קר איה האמוטה לכש הארנ ומ"מה'ה' "ם במרבו , ויתוניעמל ערוצמ

. חמש רואו הדש ימורמ םש, ישנא סות' ?יע' םיאמט

כק'י'. וזח"א ?יע' תדלויה תונייעמ ןידמ אמטי אלד אהו , הלש הרהט םד אמטל

מגב'. והה"א לש דומילה תא איבה "ב ערה המל ןדש בלק' "יוי"ד בדונ יעו' וכו', רכזל המ

,עו"ע םהירבדב "נ לורע ',יע' רכזל מ' תוברל ונלוכיש םירבד המכמ ושקה םא דות"ה

ונ. ןמקל יע' אשמ שי בז לש "ז כשב יא וירבדב ןודל שיש המו "ש, ארות

"א. בטירו "ן במר אר"ש סות' שר"יד"הה"ג,יע'

ומצע ןטקה יבגל קפסהד יוסעדמ הגה'ר"ש עגמ,יע' "יל"ג שרבו , עגמב אמטתש והמ

"י. כרבו ףסוי קח הבר והילא בקעי קח "א, גמב םשו זנת'ב', יעו'וש"עוא"ח , אמטנ יא

"נ. לורעב יעו' "מא'בי' ומטמ "ד בארו "ם במר יע' הכלהל

? ןייעמ וניא בוזש ראובמד ונ. ןמקלמ ושקה םוקמ "ה דותבו וכו', אוה ןייעמ הביז םוקמ

. תועושי ןסוחו תוכלה דודח יעו' כק'טי-כ', "א וזחו "ם רהמ יע' ויצוריתבו


