
סב"ד

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

דצ. ףד

לכ אלה , ותאמוטמ דגבה תא איצומ ןיא השקו , הרוצל הילע בשיחש דגב .1

? השעמ יונישב אלא ןילוע ןיאו הבשחמב האמוט ידיל םידרוי םילכה

ע"ב

? הזב שודחה המ ,ליו"ע שודק םוקמב וסבכמו סנכנ םיעלקל ץוח אציש דגב .1

ונסינכי שמש ברעה רחאלו ץוחב ונליבטי אל המל ליו"ע , וסינכמו וערוק .2

? ונסבכיו םינפבל

תובושתה

הלוכי , רחא רבד םושל םדוק וילע בשיח אלש ןויכש ןתנ קחה ץרית .1

. תדגנתמ הבשחמ הל ןיאד , האמוטמ ואיצוהל הרוצ תבשחמה

ע"ב

וניא רבכ אצויב םדה לספנש ןויכד סד"ד זיק', פ"ו ארקיו המימת הרות יע' .1

סד"ד "ן במרה ירבד יפ לע בתכ רחשה תליאבו מק"ל, וסבכל או"צ אמטמ

ותה"כו'. לע מות"צ "ם יבלמ יעו' מק"ל, המינפ וסינכהל וחירטנ אל אצישכד

והז ותיירשש ןויכ ונליבטיש רחאד ית' אוהו ג'אי', םילכ "מ למה השקה ןכ .2

תראפתהו אל'ה', דוד שדקמ יעו' , סוביכ תווצמ ונממ ךלה רבכ וסוביכ

ץרתל שמ"כ יעו"ש , ץצוח םדהש ןויכ וליבטהל לוכי ןיאד טכ'ית' ןיכי לארשי

. סבכת וצד"ה תשרפ המכח ךשמ א',עו"ע תוא זעובב

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
ןכ. שרפל ךרצוה המל וצו'ו' םינהכ תרותה לע ןרהא ןברק יעו' "י, שרפ ,יע' והייניב יאמ

םא םג שלש לע שלשמ תוחפד אכ', בכ' םילכ "ם במרה תטיש , שלשמ התוחפ תילטמ

יעו' , ןאכמ הרואכל חכומ ןכו , גילפד ס: הדנ סות' יעו' , האמוט תלבקמ הניא הילע בשח

בית. תוא ליסנטס יולה רגה"ח יח'

הקירמ ךרטצי אל המלו אוה העילב רב ןיידע אה ליו"ע אוה, הדירג רבד ילכ י טועימל

רגה"חיס'טנ'. יזנג יעו' וח"מה'גכ', ךלמה רעש ,יע' עלבש המ איצוהל ידכ הפיטשו

ןיד אוה םהינשבד תאטח םדו תבש יניד הוושמו וכו', תשלשל ילעו הת הי יהנימרו

וליאו , השקל ךר רוע ןיב קליח "קח'ב' העמבד , םהיניב קליח "ם במרה םנמא ," סוביכ "

יעו' "ק, העמב םש סקורוק "י רהמ ?,יע' ןפוא לכב רסאו קליח אל בכ'חי', תבש תוכלהב

ד', ןבלמ תבשה ךסומ ךוניח תחנמבו ןתנ, קח

בש'. ,עו"עב"י ךלכולמל יקנ דגב ןיב קלחמש זע: אמוי ית'יע'ות"י דוע , החנקמ דות"ה

. הרוא ןרקו תמא תפש 'ט',עו"ע חלק ךוניח תחנמ ,יע' הוצמ הז רוריג יאו , וררגמ רועו

"ם במרה תא הז יפל בשיש ךיא די' ךורב רוקמ וכו',יע' אחרפ אק היפוג מד ןויכ תערצ

ג'ד'. תערצ תאמוט

ע"ב

םיטיח הרושהד וקספ ולש'אי' "ע ושבו ח'ב', תבש "ם במרבו ימנ, ירעשו יטיח יכה יא

גמ"אס"ק םש יעו' , אכהמ ורוקמד ונה"כ ובתכו , בייחו ערוז תדלות יוה םימב םירועשו

קרוז ןיב קוליח שיד "א גמה יתו' , אכפיא עמשמ ןייגוסמ הרואכלד רגה"א תוהגהבו בי'

"ם. במרהע םיטוקילה רפסבו ןתנ, קח ,עו"ע ןירועשו ןיטיחב בייח הרושב קרו , הרושל

רואב הז,יע' קוליח םינושארב רכזוה אל הכלהלש אהו , רוסא סוביכ רתומ ךושכש

בש'ט'. הכלה

, ייחב וניברו "ן במר שר"י אוה,יע' ןכיה ו'כ' ארקיוב םישרפמב יע' שודק םוקמב סוביכה

רכזוה אל סרח ילכ יבגל המל שדוקה תוביתנ יעו' , םיחבז םד ,עו"ע המכח ךשמבו

. שודק םוקמ יעב תאטח יבגל קרש הארנד "קח'אי' העמ "ם במר יעו' , שודק םוקמ

תלועו תמא תפש ,יע' וערוקל יעב יא םינפב אמטנב ונד םינורחאבו , וסינכמו וערוק

גסש'זט'. ךוניח תחנמ ,עו"ע המלש

ןתנ קח ,יע' ליעמב ומכ לעג' גמ' תוחפב ונסינכיש יגס אלו וערוקל יעבש המו , וערוק

מ-עג"ג. רתוי סינכיש ששח שיד ח"אב'א'י'ית'(סב"קזי') תשחרמבו , הדש ימורמו

, ןנברדמ אמט ןיידעש וא ירמגל ילכה רוהט ותביקנ רחאל יא םהירבדב אל,יע' דות"ה

הז. יפל שמ"כ גכ' םילכ "מ למו גסש'ג', ךוניח תחנמ יעו'

קב"ק. םג וא םישדק ישדקב קר ירייא יא הרוא ןרקו "י אפת וכו',יע' אציש תשחנ ילכ

תראפת יע' , ץוחב וליבטהל לוכי אלו ותחופל ךירצ המל םינורחאה ושקה הפ םג

וי"דבי'. באוי תקלח אל'ה',עו"ע דוד שדקמבו , לארשי

טנ'. "םח"ג שרהמ יעו'וש"ת זט:, תבש שר"י ,יע' לודג בקנ אוה המכו , ותחופ שר"יד"ה

הנשמה לע גכק: ןילוחב ורמאנ אנוה בר ירבד רקיע וכו', ונש אל אנוה בר רמאהו

האמט אלו ירמגל הרוהט תילטה המל ונדש ןאכו םש ' סותו שר"י יעו' חכ'ח', םילכב

םתקולחמ דוסיבו , םילכב םש תורהט ירדסבו גכ'אי' םילכ למ"מ יעו' , סרדמ תאמוט

איה הריבשה יא וקלחנש ראיבש ל', תורהט ןרהא יבר תנשמ יע' ,' סותו שר"י לש

. רהטנ אליממו ילכ םש לוטיבל תמרוגה איהש וא רהטמה השעמ

" למב יעו' "ן, במרה םשב איבהש המ "א בשרב ןילוחב 'יע"ש סותה תיישוק לע ית' דוע

מ:. תוחנמ ' סותבו "קח'טי', העמ הנשמ םחל נה"ל,עו"ע

. תוריאמ םינפ ,יע' האמוט לכל תאטח םד ןיב קלחל םעטה המ והמתש ' סותב ע"ע

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


