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

גס. ףד
ןויכ השק תישענ איהש ב'ה' ארקיו שמוחבו ןאכ שר"י יעו' , ןישק הישעמו הפצ תבחמ

ןיא תבחמלש ןויכד ראיב "קגי'ז' העמ "ם במרב םנמא , ףרשנ ןמשה חוטש תבחמהש

םתקולחמ הלתש המ שדוקה תרהט יעו' ונב"כ, יע"ש , השק התוא ןישוע הפש

רהד הילע ןיחיכומ הישעמ ןיא "ם במרה יפלד השקה "ז ירגה ' יחבו , הנשמב תואסריגב

תואיצמה יונישד יר"מ ירועיש יעו' , תשחרמב השקו תבחמב הכר הסיע תושעל לוכי

. הילע םיחיכומ הישעמה אוה ןיד יוניש ןיאש ףא

ג'ה'. דוד שדקמ יעו' ילכ, תארקנ המל ךות הל ןיאל תבחמ יא ןדש הרוא ןרק יעו'

"ק. מטישבו ' סותבו םישוריפ שר"יב' ,יע' יאמש תיב לש םקיפס רואבב והל, אקפסמ

השעמ בדנתמ יא קפתסמ "א פשבו , חפוכ הפאמ רישכהל םימעפ ינש רונת רונת

. ךפיהל אלו הז ללכב הזש ןכתיד רונת השעמ איבהל לכוי חפוכ

. המלש תלוע יעו' "א, קערבו סות' ,ע"ע םשרג וניברו "י שרפ ,יע' יגאפ תיבב תורשכו

תרהט ילכ,יע' יעבד רמול רונת הפאמ ד' אשרד ואיבהו ושקהש המב , תורשכו דות"ה

הכ'ד'. וזח"א ,עו"ע המלש תלועו שדוקה

הז. ןידל טימשה "ם במרה המל תמא תפשו הדות חבז יעו' , רונת םשל ןשידקה אהיש

ווה אל רל"י םג אה ' השלש ' םהמ ץיורוה "מ ארה תוהגה ,יע' תונברק השלשו םיינש אלו

עב"ב. ןתיא הפצמ ,עו"ע םתקולחמ רואבב ראיבש המ יעו' , םינש אלא

ע"ב
תחנמבו זטק'ב', ךוניח תחנמ יע' ר"ירו"ש תקולחמב נ"מ דועו וכו', איבהל הצר

. הילע גילפ חיר' מע' ןאכ םהרבא

? ןמשב םיחושמ תויהל קר םניד אלהו , ןמשב הלילבה ןיד והמו , םהינשמ ץמוקו ןללובו

תרהטו הרוא ןרק , המלש תלועבו , ןהיתשמ ץומקל לכויש ידכ הלילבהד ראב "ז ירגב

תוביתנ יעו' , דחי ןברעמ "כ חאו ומצע ינפב דחא לכ חשומש הנווכהד ובתכ שדוקה

. וידחי ןהיתשמ הצימק יעב המל שדוקה

.' דבעיד ' רואבב הרוא ןרק יעו' "ז), ירגה "י,(יע'יח' שרבו ,יע'ר"ג דבע יאד והייניב אכיא

יתש קרפ רחאל ירישע קרפ אוה הז קרפד תוינשמה רדסב ,יע' לאעמשי יבר קרפ

, תוחנמה יניד םילשה אל ןיידעד ןוכנה רדסה אוה ןכו , םחלה יתש קרפל םדוקו תודמ

. ונלש ארמגה תסריגכ התיה םתסריגד ' סותה ירבדמ חיכוהש י'א' המלש תכאלמ יעו'

איבהש בש'וט' ךוניח תחנמה שמ"כ יפ לע אוה ןושלה הז רואבו וכו', אב היה רמוע

הז. שודיחב ןדש המ יעו"ש , ןיפוכ ןיאש דמלל םכנוצרל ביתכ רמועבד "כ ותהמ

לוחל לכי שדקמה ןמזב שר"ירו"חיא וקלחנ חנ: םיחספב הנהו , ןיאס שלשמ תבשב

ו'. םויב לח חספ תבשב רמועה םאד "י שרכ אידהל עמשמ ןאכו "ו דבב חספ

ושקהש "ש שרו ןתנ קח ,יע' הליחת טושפה בתכש וטקנש המב , לאעמשי יבר דות"ה

טצ'. תח"סח"ו ,עו"עוש"ת אפיסמ

םיברקה תונברקה לכב יכה ןנירמא אלד אהו וכו', רמוא םינהכה ןגס אנינח יבר

ןנירמא אל ןכו יכה, ןנירמא ןברקה ירישכמב קרד ב' הכ דוד שדקמה בתכ , תבשב

. םישנאב הברמ זא יכ וידחי םיינש ורצקיש

ידכ בתכ "מ היפב "ם במרבו , רבדה םסרפל ידכ "י שרפ םעטהו וכו', השולשב לוחבו

. וירבדב ונש"נ המ שדוקה תרהט יעו' , רבדה רהמל

, תולגמ שולשו תופוק שולשב לוחבו , תחא הפוקב דחא לגמבו דיחיב רצקנ היה תבשב

. רדסה ךפיה אפיסבו הפוקל לגמ םידקה אשירב המל ונדש הנשמה ישרפמ יעו'

דצמ הנהו , הברה תוכאלמב הברי לאו הדקרהב תחא הכאלמב הבריש בטומ

ןיד אוה לכה אלא , תוכאלמ הברהל הברה תחא הכאלמ השוע ןיב קוליח ןיא ןובשחה

" שרהמ ןוילג יע' ןנברד רוסיא יבגלו , הרוא ןרקבו טנ' יס' הירא תגאשה וטקנ ןכו , ןנברד

. תמה תאצוה יבגל דצ: תבשב ירה"ף לע א

א'ג' רמעמו חכי' שד לט ילגא יעו' , רמעמו שד שר"י טקנ אל תוכאלמבו , לאו שר"יד"ה

הכ'ה'. דוד שדקמ יעו'

?,יע' חספ אקווד טקנ המלו רוביצ תונברק לכב הז ןידש ובתכש המב , טישפמ דות"ה

. הרוא ןרקבו תמא תפש

" ימויה קוזיחה "
' ןוושחרמ ' שדוחה םשד ת ודיסחה ילודג םשב עודי הנהו וכו', ישוחר איתאד תשחרמ

לעו , םיארונה םימיה תוליפתמ תושחור ןיידעש םייתפש תשיחר ןושל אוהש ךכ ארקנ

שחורו המוה םדאה לש בלהש דועבש וגו', בוט רבד יביל שחר ' קוספה תא ואיבה הז

ונילע שיש קוזיחה והזו , הרות אלא בוט ןיאו בוט, השעיש םיארונ םימיה תוליפתמ

"ט. לעבה ךוראה ףרוחה ןמז תארקל תחקל
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