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גפ. ףד
שר"י ,יע' החנממ ןכ דמל אלש המו , השדקמ לכ ףא עולבב השדקמ תאטח המ

. שדוקה תרהט יעו"ש חצ., םיחבז

ןברקה תשודק יבגל ירייאד חצ. םיחבזב "י שרפ יע' לכ, ףא וכו', םשא המ

ןהכ, הארמ , םישדק ןאצבו וירבד לע השקהש המ ' סותב יעו' , וירומיא תברקהב

םש. שדוקה תרהטו הרוא ןרק

תנווכ חצ. םיחבזבו ןאכ "י שרפ יע' וכו', הפירשב םהירתומ םיאולימ המ

םשב שריפש המ םש שדוקה תוביתנ יעו' , השקהש המ הרוא ןרק יעו' , אשרדה

רגה"ח.

תרהטבו סות' יעו' , ירייא המ יבגל תכ"י "י שרו שר"י ,יע' ןילגפתמו ןילגפמ לכ ףא

שר"י. ירבדב ושריפש המ המלש תלועו הרוא ןרק יעו' , שדוקה

, טפשמכ דות"ה אכ. ןילוח יעו' , ןרהא לש ורפמ וכו' ןלנמ הפוג תאטחו

קס"ג. יס'י' דוד שדקמ יעו' ןבא, ירוטב םשו , דמלנ דות"ה ח. הגיגחו

"י שרפש המו ,' סותה ירבדבו םיחבזבו ןאכ "י שרפ ,יע' ןירתומ ויתומצע םשא המ

שיש ' בפקת םיחספ יכדרמב ,יע' םילכ םהב תושעל רתומ תומצעהד םיחבזב

ד'. תוא הע"תוצ הדמח ילכ יעו' , םיעלוב םצע ילכ יא קפתסהל

ע"ב
"ם במר ,יע' הלילו םויל אלא לכאנ וניא חספה רתומד ובתכ םימלשו דות"ה

לצ" ?,יע' חספה ימלש טימשהו הלילו םויל םילכאנה ולא תא הנמש "קי'ז' העמ

"ז ירגה יעו'יח' רק"פג'ט', ךלמה רעש ט.,עו"ע םיחבז הרוא ןרקו ע:, םיחספ ח

. תוצח ןינעל וניד המ ט: םיחבז

ןאכ שר"י ,יע' ותנש אלו ונמז אל הרבע אלל דחו , ותנש אלו ונמז הרבעל דח

ןרקו המלש תלוע שדוקה תרהטו םש סות' ,עו"ע תמא תפש ט:יע"ש םיחבזבו

. הרוא

יעישת קרפ

. המלש תלועבו , שדוקה תוביתנו שר"ש שר"י,יע' לע וקלחנש המב לכ דות"ה

ידכ יעב ארקד תמא תפש יעו' הזל, רוקמה סות' ,יע' רחבומה ןמ אלא ןניא ןלוכו

, יפויו יונב , חבושמ ןימב : רודיהב םיניד ג' שיד םידרח רפסל המדקה יעו' , בכעל

ןאכ אשרדל , יפויו יונל אוהש והוונאו ןידל תוכייש ןיא אליממו המשל היישעו

ואיב המ םש םיטוקילה רפסבו "מז'א' וסיא "ם במר ,עו"ע רחבומה ןימל איהש

"ז. ירגה םשב

רמוע ואיבהד ןאכ שר"י ,יע' ןיאיבמ ויה ןאכמש אלא תורשכ ויה תוצראה לכ

רב"ן םנמא ,' םכיתובשומ ' בישחד ' חצק "ץח"ג בשתב ראיבו , ןדריה רבעמ

ךשמ 'ג', טפת וא"ח ףסוי יכרב , הרוא ןרק ,יע' ןיאיבמ ןיאד סו"ל גילפ בכ. םירדנ

י' םיטוקיל םיערז "א וזחו םש, "ש שרבו ז'ח' הבר רבדמב גכ'י', ארקיו המכח

ינש. בתכמ

"ד בארו "ם במר יעו' מגה', רואבב נתמ' דות"ה וכו',יע' אנת יאהכ אלד נתמ'

םוקמב אתיירבה ירבדכ קספ המל םש, "מ סכו הנשמ םחלב ומת"סח'ב'

חנעפ תנפצ יעו' "ב, ירגה יקומינ , הנשמה תבכרמו הדות חבז יעו' , הנשמה

תחנמ יע' דבעיד יבגל םחלה יתשל רמועה ןיב קוליחה רקיעבו "עב'ט'. ונתמ

. םויה תבוחל םג םיאב םחלה ינש "כ אשמ , ריתמ קר רמועהד םהרבא

ב'ןמ שיש םישוריפה ב' רואבב שדוקה תרהטבו "י שרפ ,יע' הילעה ןמ וליפאו

.' הילעה

המלש תלוע שדוקה תרהט יע' בכעילד אישוקהש ובתכש המב , אהו דות"ה

. תמא תפשו
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