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דנ. ףד
תי בש עדי רבכ העוצר התוא לע רעטצמ היהשכ ירה השקו וכו', הכז כך יפל .1

? העוצר התוא דבלמ וקלחמ הנבי שדקמה

ע"ב

םוקמ לכמ וא חבזמה מ ןבא ץתונ ןידמ השקמ אל המל השקו היל, זייגד אמית יכו .1

וכו'? םכיקולא ןכל-ה' ןושעת אל םושמ הקולש הרזעב

ןכתי אלה הז רבד לע דוד עבשנ ךיא השקו , המונת יפעפעל , יניעל תנש ןתא םא .2

? אוש תעובש ירוז הו םימי ג' ךות אצמי אלד

תובושתה
ברעמב הניכשה הרשתש הכז ןכלש בי. אמוי "א בטיר יעו' "א, שרהמב השקה ןכ .1

היהי ןוראהש הכז ןכלש וכ. הליגמ םייחה רורצב בתכ הז ןיעכו , וקלחבש "ק מהיב

. היהי ךכ םלועלש הכז הז רבד בש שריפ םירפא יחבזבו , וקלחב

ע"ב
ירש,וא הדוהי חטשב דוסי אהי אלש קר אלא , התחשה ךרד וני אש ןויכ רמול שי .1

יבגל הז לכב ,נו"מ םירפא יחבז - םייקתהל תעד לע הנבנ אלש אכה ינאשש

"ז. המזב שרדמ יתב "נו כיבב םיצופיש

ותטימ לע ותיבב עבק תנש ןשיי אלש התיה העובשהש יתו' "ק, מטישה השקה ןכ .2

םייקתת ןכש ןכתיש ןויכד ית' יבצ רהבו , יתיב בהאל אבא םא קוספה תליחתכ

רמאש עובשה לע רבוע יוה אל סנואב םדרייש המש דועו ושא, תעובש הניא רבכ

. ויניעל הניש ןתי שאל

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

תיבש זל.יפ' הטוסבו , וקלחב ןוראה היה ש שריפ בי. אמוי "י שרב , הניכשל ןכזיפשוא השענו

"ז. ירגה םשב ול' יולה רמשמ ירוע יעו'יש , וקלחב היה "ק הדק

,יע' דוביאל םימדה וכלהד אהמ אישוקהש שריפש המב שר"י לע ושקהש המב יאו דות"ה

ר"תעל תיישוקבו ןתנ, קח 'יע' סותב םייח וניבר שוריפבו , שדוקה תרהטו םישדק ןאצ

. הרוא ןרק יע' וירבד

קס"ד. א' דוד שדקמ יעו' בר, דות"ה

ןרק "ש ייעו בס:, ןמקל ארמגה ית' אלא אתיירב הז ןיאש שר"ש וכו',יע' חרופ אצמנ ת"ש

. הרוא

ויה םא חק' "ץח"א בעי תליאש וש"ת יעו' וכו', ןבלמ ןיאיבמ חבזמה תא ןינוב דציכ

הק. יציה התשקתנש רחאל ם ינבלמה תרגסמ תא םיריאשמ

לע שר"ש יעו' רנל, ךורע ייע"ש טמ. הכוס סות' יעו' ןאכ, ' סותו שר"י ,יע' תומלופמ םינבא

ג'ד'. תודמ הנשמה

, רבא תרזה פועד , הילע ושקה אינוק 'ע"זגל:ד"ה סותו תכ, תומ תרפוע שר"י יע' והמ , אינוק

רפוע לש םלג רמוח ש קל חל שיד "י שרפ בשיימ םירפא יחבזבו , תכתומ תיכוכז ושריפ ןכלו

הכלה ןויצ פ"ב הריחבה תיב המכח ךרד יעו' , אינוק ארקנ ךתומשכ לבא , רבא ארק נש ת

ראש ןיד המ םינבא ע"בד"ה ןמקל יבצ רה יעו' , לזרב תפנה ןינעל תרפוע ןיד המ בצ',

. תוכתמ

ב'ו-ח. הרי בהח תיב "ם במרה תטישכ והזו "ק, מטישב ו ןוילגב אסר ,יע'יג ןבלמה לדוגב

"ד בארו "ם במר תקולחמ הזש ב'ח', הריחבה תיב "ז ירגה ןרמ ,יע'יח' הכרעמה םוקמ אוהו

ז' הכלהב דוע ,עי"ש חבזמ לש וגג לע קר וא הכרעמה םוקמ בישח תומא ה-ג' לכ םאה םש

. ךלמל הנש ,יע'מ המא סנכנ תונרקה םוקמ םאה

ע"ב

הכוסב ' סותה םנמא , קלח אצוי אל ץתונ שכש םושמ ןורסחה "י שרלו , ביתכ תומלש םינבא

"ש ייעו הז, יפל ושקהש המ "ש ייעו , ןבאה לש הקולחה םצעב רוסיא שיד ודמל טמ.

. וצריתש המ דועו פש"א "נ לורע םינורחא

ושקהש המו , םתליחתב ס' ותה תיישוקב ראיבש המ שדוקה תרהטב ,יע' םינבא דות"ה

אל רימשש היב"באי'ד'ית' סוקרוק "י רהמבו 'יר"ד, סותב בנ: עב"ז םש ,יע' רימש אכיאש

בתכ תמא תפשבו דוע, ייע"ש טמ. הכוסב "נ לורעה בתכ הז ןיעכו , חבזמ יבגל ינהמ

. םהירבדב חס.יעןי ןיטיג בקעי תרא פתה ,כו"כ ןושאר תיב ןב רוחב זנגנ רימשש

, םתחתמ דוסיה לע וא תונרקה גג לע יא םיבקנה היה הפיא שר"י לע וקלחנ , ואלמו דות"ה

יבע"ץ. תוהגהו םישדק ןאצ שר"ייע' תטיש בושייבו

"א שרהמ הזב,יע' רואבה ת, וצראה לכמ ההובג לארשי ץרא א"י,ו לכמ הובג שדקמה תיב

אל הרואכל הז םש,ולכ הדש ימורמו שר"ש יעו' , וירבדב ןדש הנקמב םשו טס. ןישודק

ויתוביבס לכמ הובג היה תואיצמבש גכ: אמויב שרופמ םשש שדקמה תיב יבגל ץרתמ

םילשורי ךדיאמו , רפחנ שדקמה דחא דצמד ' טלרת בד"זח"ב רב יתו' ,? םטיע ןיעמ דבלמ

. שדחמ הילע ונב םעפ לכו םימעפ המכ הברחנ

הז. יפל בשייש המ ןתיא הפצמ יעו' הזל, רוקמה שר"י ,יע' הדוהי לש וקלחב ןירדהנס

איה. גאוד תאנקש ןניעדי ןיינמ "א שרהמ יעו' , ימודאה גאוד אנקתנ הז רבד לעו

. ןימינב לע ליזאד ןניעדי ןיינמ "א שרהמ ,יע' רעי הדשב הונאצמ
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