
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
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צ. ףד
וניצמ הכ. תותירכב אלהד השקה "א בשרל םיסחוימה ' יחבו , אכיא ימ הבדנ םשא

ךכ םשל שירפיש ךירצ שירפמש העשב מד"מ יתו' ,? םוי לכב יולת םשא םדא בדנתמד

. הבדנ םשא תויהל ךפהיי ערוצמ ךרוצל שרפוהש םשאש אלו

הכלהל קוספל ךירצ היה ןכ הרואכלו ר"מ, ןאכ הנשמ םתסש ונייהו , ריאמ יבר םלועל

, םעטהו "ם), במרב אוה (ןכו םימכחכ קספ "ב ערב םנמא , םתס "כ חאו תקולחמ יוהד

. םילשורי תראפתו דודל םינשוש יע'

ת"ק?,יע' ירבד שרפל ואב םהינש רש"ערו"י אמינ אל המל השקו , יגלפימק יאמב

"ז ירגה ' יחבו שר"ש ,יע' תורודל םתקולחמ אכייש המבו שר"ש, יעו' "א בשרל םיסחוימב

. הרוא ןרק "יעו"ע שרב לוח?,יע' םהיצוריב םאהו , רקיע לכ החשמנ אל שבי תדמ

ובתכ רבכו הפ, תשודק ןאכ רסחש ףאו , תעדמ אלש ןישדקמ תרש ילכ תרמוא תאז

יעו' ח"ביס'מ'א-ב, תשחרמ ,יע' תעדל אלש ןישדקתמ םניא ןילוחש טע: ליעל ' סותה

רתוי ןישדקמ חי'יא "קג' מהוספ ךלמל הנשמ "אזכ'ה',עו"ע וזחו ג'ב', דוד שדקמ

נ.. הכוס רנל ךורעבו , רועישכמ

, הרוא ןרק ,יע' יסוי יבר תעדל קר רמאנש הארנ ארמגה ירבדמו וכו', רמא אניבר

רל" םג אוה אניבר ץוריתש הארנ "קב'ט' העמ "ם במרבו "אזכ'ו', וזחו ג'ב', דוד שדקמ

קס"ח. םש וזח"א יעו' "מ, למו סכ"מ ,יע"ש היתווכ הכלה קספש ע

טכ: אמויב "י שרו , הלוספ המל "י שרה ישוריפב ןאכ ,יע' הלוספ וכו' םחלה תא רדיס

"ש. ארותו םינשי סות' ,יע"ש הלוספ סורגל ןיאד בתכ

. ץיורוה "מ ארה תוהגה ית',עו"ע רואיבב דכ'ו' "א וזחו שדוקה תרהט ,יע' וליפאש דות"ה

תוקולח תויגוסהד "קב'ט' העמ "מ למה ירבד ונאבהש יצוריב "ה דותב חפ. ליעל יע'

םושמ ןנברדמ וא ,' סותמ םש עמשמדכ אתיירואדמ םישודק םיצוריבה םאה םאה

"אזכ' וזחו םש הרוא ןרק , וירבדב ראיבש המ המלש תלוע יעו"ש , אכה ןנירמאדכ הריזג

ח'.

יתש'. המ אר"ש ' סותו "א בטיר "א בשר "ן במר בב"מזנ: םינושארב ,ע"ע עבראמ דות"ה

ע"ב
ןנירמא טע: ליעל אלה השקו ומע, וברקי רחא חבז שי םא וכו', וללה תודמ יצוריב

אד"כ ללכ ישדק אל אכהש רמול ןיאו , תרחא החנמל לוספ וז החנמל שרפוהש ןמשש

. ןיצוריב שודיקל החנמ שודיק ןיב קלחמש שדוקה תוביתנ ?,יע' הצריש המ םהב השעי

"קב'ט-י העמ ךלמל הנשמ יעו' , רחא חבז היה אלשכ "י שרפו , הנילב ולספי ונל םאו

' סותהמ שמ"כ יע' ומע וברק אל קר רחא חבז היהש ירייאד הנשמ ףסכהמ איבהש המ

ג'ב'. דוד שדקמו הרוא ןרק "י,יע"ש שרכ סד"ל חפ. ליעל

ולחה םיכסנהש וט'ג' רבדמב ונרופס יעו' , םיכסנ ןינועט דיחיהו רוביצה תונברק לכ

. לגעה אטחמ

',יע"ש סותב יתכ'ה-א' ותה"כ ירבדב ראובמש פ"א חלש "ב יצנה קמע ,יע' וליפא דות"ה

.' סותה יצורית רואבב תמא תפשו שדוקה תרהט יעו' דוע,

אטוב ןב אבבו ר"א תעדל השענ המו , םיכסנ ןועט וניא הבדנו רדנב אב וניאש

" מהוספ ךלמה רעשו רוש, רוכב ?,יע' םוי לכב יולת םשא םדא בדנתמד הכ. תותירכב

קו'חי'.

ךשמ , הרוא ןרק יעו' , תרצע ישבכ בותכל אתיירבה הלכיש הד"ה ובתכ , ימלש דות"ה

םוקממ דומלל ןתינ תרצע ישבכד "ז ירגה םשב םהרבא תחנמו וט'ג' רבדמב המכח

. רחא

"א. בשרל םיסחוימב יעו' , השא םתישעו ללכב אוהד תכ"י "י שרפו היה, ללכב רקב ןב

"א. בשרל םיסחוימב יע' ןאכ והה"א רואבב וכו', איבמ דחא הצר , םהינשמ איבי וכ' לוכי

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