
שת"פ תבט סב"דח'

" טאלב עשיבישי "
" ימויה – ה"ףד לע " תומוק מ יארמ "ו" תולא "ש

ולאכ תויתואב ןמוסמ יזכרמה אשונה / תולאשה ב. תוכר ב
. דועו לארשי תראפת , רישע ןוה "ם במר : הנשמה ישרפמ יע' ולא? תווצממ תוינשמה תא ליחתה המלו , ןירוק יתמאמ

םש ישנא תופסותו ןיכיב ןאכ "י אפת , הליגמ שיר "א בטיר יע' ? ןירוק ןושל והמו וכו', עמש תא ןירוק

. תוינשמה לע "י אפת יעו' "א שרהמ יעו"ש עב"ב, סות' יע' ? ןיסנכנ ןושל והמ וכו' לוכאל ןיסנכנ

לצ"ח. יע' ? םינהכ ריכזהל ךירצ המל ,או"כ המורתב לוכאל

. המורתב ק"ש ןיד הלת המל רישע ןוהבו יעו"ש שר"ש, ויות"ט,עו"ע יע' ? המורתב לוכאל בתכ אל המלו , ןתמורתב

"ב. ירגה יקומינבו "איס'ג' גאש 'ג'. הלר זטו' 'נפ"י סותו שר"י יע' "נ? כהיבב וא הטמה לעש , תירקיעה איה רק"ש וזיא

. תמא תפשו נה"ל,נפ"י הירא תגאשו "א שרהמ אר"ש "א בשר יתמיאמ סות'ד"ה יע' ? הליחתכל תיברע לש רק"ש ןמז יתמ

תיב יעו' פש"א, "אוש"תיס'ד',עו"ע גאש "א,ע"ע בשר יעו' רת"י, יע' ? ארקי םאה תוצח רחאל וניד המ ,ליו"ע תוצח דע "א כחו
, הנמזו 'ד"ה הלר הכלה רואב יעו' ח"ביס'ב', קחצי ירפו דל'ד', וש"תח"איס' יולה

. הלעשמ חנ'ד"ה הכלה רואב יע' ? ונמז והמו , רחשה דומע הלעיש דע

"קד'ב',ע"ע העמ "ם במר יעו' "י, שרפ יע' ? תוצח דע םימכחל ס"ל םהב םג םאה וכו', םירביאו םיבלח רטקה
יס'ד'. הירא תגאש עו"ע "ם, במרה לע םש חמש רואו שר"י, לש ומעטב ףסוי שארו לצ"ח יעו' כק:, םיחספ סות'

תוצמ םייקל ידכ שריםפ אל המל השקו "י שרפ ,יע' הריבעה מ םדאה תא קיחרהל ידכ
ד:. עשוהי ינפו ףסוי שאר "א קער ?יע' םישדק תליכא

תגאש יעו' , םיחבזב םש דוד דיו ז'וט', ארקיו המכח ךשמ זנ:, םיחבז סות' יע' ? דחא הלילו םימי ינשל םילכאנב ןכ ורזג אל המל
. תוינשמה לע "א קער ' סותו יס'ד' הירא

. ןויצל ןושאר יעו' , ארתב ארודהמו ןאכ יע'נפ"י ? קוספהמ עדי אל ן שקמה יכו השקו וכו', יאק ארקא אנת

רקיע לע אלו ןאכ םהירבד ואיבה המל השקו ךרבמ דות"ה ווכ',יע' ךרבמ רחשב
לצ"ח. יע' ? הנשמה

יע'נפ"י. הע.? תומביב ראובמה ארקמ ןניעומשא אל המל השקו וכו', רהטו שמשה אבו
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