
סב"ד

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

בק. ףד
שדוקה תוביתנב ראיב םעטהו ר"מ, ירבד רדעב העריו אצי ול עדונ טחשנ אלש דע םא

, יאנת יוהד אוה ומעטש ראיב אי' תותירכ "י הקבו , שדקה וניא תועטב שדקהד סד"ל

םוי רובעיו ושירפי םא םהיניב ,נו"מ ףוסבל ושירפהל ךרטצי א"כ אלא ושירפה אלש

גכ:. תותירכ פש"א ,יע' רפכתנ השעמל לבא וניא, תועטב שדקהד םירופיכה

ע"ב
רמג ופקונ ובילש ךותמד גכ: תותירכב םמעט שרופמו , באתסיש דע הערי "א כחו

. תרכ בייח ץוחב וטחושהד חי. תותירכ סו' ובתכ הז יפלו הל, שידקמו

, באתסיש דע העריו שודקש םימכחכ טי' "קד' מהוספב קספש "ם במרה לע ושקהו

, רומג שדקה וניא מד"מ בשיימ "מ חלבו ,? רוטפ ץוחב וטחשש קספ חי'י' "ק העמבו

טחוש לע בויחד בתכ םש הנשמה תבכרמבו הזב, רדגה המ וילע המת םש "י הקבו

אל דעומ להא חתפ לאו ' ביתכדכ , םינפב ובירקהל יאדוב יוארה רבדב קר אוה ץוחב

ןויכש בתכ מע'35-34 םיאלכ חנעפ תנפצבו חי., תותירכ רנל ךורע עו"ע ,' ואיבה

. הרפכ תעש דע ןברק וילע לח אל ןגהל ורקיע יולת םשאש

לכב יולת םשא בדנתמ םדאד סש"ל "י שרפ לש ומעט רקיעבו וכו', בירקי רמוא ר"א

רנל ךורעו ןאכ בוטו רשי ,יע' רחא םעט והזש הארנ תותירכב םש איגוסב םנמא םוי,

. תמא תפש דכ:,עו"ע תותירכ

בושייב בוטו רשיבו ןאכ שר"י יעו' םימעט דכ:ג' תותירכ ?,יע' םעטהו , ףרשי רשבהו

רנל. ךורעב יעו"ש , תותירכב "כ שמל רותסי אלש וירבד

םיחבזב מגה' םע רדתסמ ר"י ךיא רבסק דות"ה דכ: תותירכ וכו',יע' אברעמב ירמא

רשבה ןיא יתכאד השקה םיחבזב םש שדוקה תרהטבו , ןישדקמ ןיא תרש ילכש זפ.

. תמא תפשב ןאכ יעו' , לכאנ

אלמו צב"ק "י שרפ ,יע' והנינ אמלעב ארפע ןילכוא תאמוט ןיאמטמ יאמא הרפו רתונ

. שדוקה תוביתנו ןהכ תחנמ ,יע' ארמגה תיישוק בושיבו , םיעורה

ול. ןילוח "ש ארותו סות' "י,עו"ע שרפ ,יע' תוחנמ לש דירצ

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
רדוסמו הגומ דחא ףדל םירזוח ונא ונלבקש תובוגתו תוצעיתה רחאל ! הבושח העדוה
תירקיעה הרודהמה ינפל םוי חלשתש תינושאר תרוקיב תרודהמ לבקל ןתינ היהי םיניינועמל

!! םיענו הרופ דומיל ! תומחה תובוגתה לע הדות


