
סב"ד

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

ה. ףד
שי םאד ארבס מ ותיישוק םאה ליו"ע , םיאב המל ןיצרמ ןיא םאו , וצרי םה םירשכ םא .1
אמגוד וניצמ כיהן אישוקה ,ואש ןברקה ףוגב םג ות לספ אוהש תויהל ךירצ יוצירב תולספ

? יוציר אלב ןברק רבד ל
המל ה שק וגו',ו התמו התאטח האיבהש השאה ןנתד וכו', התימ רחאל ןיאבב וניצמ .2
םיברק ןיכסנ ישול םא םיחבז חינהו תמש רג ז'ו', םילקשב ה נשמה תא ואיבה אל

? םהילע רפכמש אמינד ללכ ן ישרוי ןיאד אפידע הרואכל אהו וכו', ולשמ
ע"ב

תאצוי המצעב הדליו התב התשרי יא תמאבד עמשמ , ודלי ימ הינב הדל י איה םא .1

? תונב קר ראשב אלו תוריזנ תונברקב קר ןכ וניצמ אל אה השקו , המא תלועב

אלו ונברק רמאנ ףועב ימנ האכ אה השק ,ו אנמחר רמאק שפנ , אינק ס"ד יאו .2

ץיקל ברק רתומ השענ יאד ןיאו דות"ה בי: תוע ובשב ןנירמא "כ פעא ,ו רוביצ

? תוח נמב ה"ה היהי אל המלו חבזמה

תובושתה
ןברק ל הי הש אישוקהד וניצמ 'ד"ה סותמ חיכוה "זו ירגה םשב רוקחל ואיבה ןכ .1

לכב הבוח םשל ולע התימ רחאל ןיאבבש ףאד , םתיישוק "כל"ק לאד , לוספ תויהל

וז הריקחל דוע חיכו לה שי ילואו , הצרמ ןיאש רשכ ןברק לש אמגוד ונל שי תאז

,יע' הבוח םשל ןילוע ןיאש הנשמה ןושלכ אלו ןיצרמ ןיא םאו טקנש ןושלה יונישמ

"קוט'א. מהוספ לזאה ןבא

ונברק בישחמו ןברקב הכזש שרוימ איבהל הצרד "קוט'א' מהוספ ירזע יבאב ץרית .2

בתכ טפ' יכדרמ רעשבו , תמה לע רפכמ יאדו םתה לבא וילע, הצרמ ןיאש עא"פ

ייע"ש. רוביצ ןברק יוה תמש רג לש ןברקד

ע"ב
רפכל איהש ת אטחב לכה הזש םהרבא תחנמה יתו' , הרוא ןרקה השקה ןכ .1

. תמי יוסמ הדילל אקווד תעבקנ הניא ןורודל איהש הלוע לבא , רישכהלו

"כ אשמ , החנמה ףוגב תולספ רמאנ החנמב רמאנש שפנד ארקבד "ז ירגה ית' .2

סות'ד"ה יעו' , איבהל לוכי רוביצ ןיאד ה אבהב טועימ אוה ףועב רמאנש ונברק

. שפנ

ר"ל תיישוקד ז, מרה ךרד לע , הרוא ןרקה ראיב וכו' שיקל ירש ימר היוימ": קוזיח ה"

תוכירצ תוליכאה או"כ , חבזמ ומכ ויע רפכמ םדא לש ונחלוש אתשה הנהד התיה

? דבלב הוואת ל םהש תולי הכא בור ריתנ ךיא השקו , המשל

ונא ףוסו הליחת הכרבה עש"י וגו'" רומשת ךיתפש אצומ " קוס פה איבה הז לעו

. םימש םשל הליכאה תא םישדקמ
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

והמ דע. סות'ב"ב יעו' זמ., ןיטיגב ' סותו שר"י יעו' שר"י, ,יע' אשרדמ יב יהועמ לע ר"ל ימר

די.. הדנ רנל ךורעו אר"ש סות' יעו' , הרוסאש ןדקרפא תביכש

תחנמ יעו' גי:, ןישוד יק םינושאר ,יע' השירפה אלו האיבה טקנו וכו', התאטח האיבהש

"קדי'ה'. העמ ירזע יבאו ד:, תוחנמ המלש תלוע 'ז', חסק ךוניח

וניבר תטישל הריתסבו ןמז, רסוחמ לש ןיד שי ןידכ אלש המידקב םאה התלוע דות"ה יעו'

ןרהא יבר תנשמו תמא תפש הרוא ןרק "ז),עו"ע ירגה ה.(ייע"שיח' תוחנמב ארמגהמ םייח

דמ'. תוא ( ןייטשנ "מ(יפ ירגה ישודיח יעו' "כה'ג', הויובע יולה רי"ז ןרמ ז'ה',עו"עיח'

ב'ה'. םיניקב אר"ש "ק,עו"ע מטיש ייע"ש , םהירבד וראבש ד: תוחנמב סות' יעו' אל, דות"ה

חכומ תאטחו חספ לוספל ארק ךירטציאדמ "ל ופית , טועימ יעב המל ושקה , התוא תדו"ה

שי םילוספ גהיר"זד-ב' דוסי ית'ע"פ דועו , םינקז תפיסא יעו' "ק, מטיש ,יע' םירשכ ראשהד

ןכלו וגו', תרדנ רשאכד ארק הב שדחתנ אלד היינשהו , לוספה תבשחמ םושמ תחאה

. תונברק ראשל םיטועימ ב' ךירצ

א'א'. הגיגח חמש רוא יתש',עו"ע המ שר"ש יעו' שה"ס, ןוילגב "א קער ,יע' חיכות הלוע

שר"י יעו' רוב, יצ תבדנב באםי ןיא הדותו םימלש ש םינהכ תרותהמ ואיבה הד ות דות"ה

ויהד "די'ה' דקמ די.)יע' תועובש וכו'( ריעה לע ןיפיס מדו תודות יבגלו א'ב', ארקיו "ן במרו

. אמלעב החמשל התיה הרישהח (ב"ד) דיחי לש

ע"ב

םיו'ו' לקש "מ,עו"ע ללהמ ורוקמ ד איש שר"יד"הק ,יע' םילעבה תתימ רחאל םשא רתומ

רמאנ אלו ברק ורתומד דמלנ הכלהמד מה"ק "זפוס ירגה ןרמ יח' יע' , ארקמ רוקמהד

םשא ןיב ןוימדה תא הז יפל ראיבש ד. תוחנמ "ז ירגה ,ויע'ביח' ארק יתא הזלו ןברק הזיאל

הכלהמ לבא קוספהמ הזש אלא , ונממ רקענ ומש רתומבש ףא , םשא רתומל ה משל אלש

. ברק ןפוא לכבו וילע ומש ראשנ

"א בטירו "ן במרו ד., תוחנמ ,וע"עתסו' ןנברד המ"תוא קותינ ןיד םאה ונד קתינ דות"ה

גע. םיחספב איגוסה של הנקסמהו הב"א וז הלתש "קי'ז' העמ ירזע יבא יעו' בי., תועובש

"ד. ירגה ירועיש יעו' סות', ייע"ש ,' סותה ואיבהש

תופי םינפבו א'ד' ארקיו "ן במר יעו' ןאמ, שר"יד"ה יע' ךכל רוקמהו , השע לע תרפכמ הלוע

םש.

"ז ירגה יח' וב,יע' רפכתהל םהיב א ןברק םינוק םישרוי םאה איגוסב ןאכ ןודינ ה רקיעב

ירייא םשד , ויבא תאטחב רפכתמ וניא ןבהש זכ: תותירכב הנשמל ןינע וניאש ו. ןמקל

ןיידע ויבא לש ומשש וליפא ןבה רפכ תיש הלועב ןודינה הפ לבא ןבל, באהמ רקענ וניאד

. ןברקה לע


