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זכ. תוכרב

עב"ח ןינעל ןידה הזד השקו , תבשמ רוש רוש ןניפליד שר"י יעו' וכו', לקסנש לוגנרת לעו

.' טפש ?יע'ב"יבו"חוח"מ קיזמ אוהשכ ףאש םינמו ' רובה תליפנל ' הנשמה ןושלכ קוזינש

םינושארה תונברקב רבדמב םהל היה ךיא ליו"ע , חבז מה יבג לע ךסנתנש םוי ןבמ' ןיי לעו

' ישיש שורד ' ןויצל שרוד ב' הזב ןובשחה ?יע' םוי ןבמ' ןיי

ו'א' תוידע הנשמה לע "ם במרו "ד באר היה,ע"ע הז יתמ הנוי וניבר יעו' , תועש ב-ד' ברקש רחש שלש דימת לעו

ץיורוה אר"מ הגה' יעו' , אוהשכ שר"יד"ה ?יע' דחא רבד אוה םויה םוחו הז םאהו ,' חכו שמשה םחו

ב-ג' הנמז היהיו יכה ןנירמא אל תרטק יבגל המלו , םירקב ינשל והקלח רקבב רקבב

?יע'נפ"י. תועש

לצ"ח. יעו' ףסוי שאר ?יע' הזב הז הלת המלו יאמ, אכה וכו', רמא םתה

סות'ר"הט. םש,עו"ע המולעת דיגמו רת"י, אר"שיס'ו', ,ע"ע תבש תפסות רועיש ןמז המכ ונד , ברד תדו"ה

םינושאר יע' ןאכ בר ירבדמ ב. ליעל ' סותב ר"ת חיכוהש המבו יס'א'. ןשדה תמורת "ת ושבח םש, "א בטירבו

. הילע יגילפד םשו ןאכ

ש הכלהה ןיאש ךכ ושע אלש הממ החכוה ה המ השקו וכו', ןנברו אנוה ברדמ הברדא

ח"איס'ט'. יולה תיבו יס'ג' הירא תגאש תח"ס, שר"ש, ךכ?יע' תושעל רשפא

םינושאר יעו' םש, "ח לצבו "א שרהמב דות"הת"ש ?יע' ךלוה המ לע , דבע רמכ דבעדח דבע רמכ דבע ד
ר"פא', ליעל "ש ארו "א בשרו יכדרמו יריאמ גלר' יעו'ב"י ךכ, םעפו ךכ גוהנל םעפ תונשל לוכי ומצע אוה םאה "י רתו "א בשר

"א, גמב זסר',עו"ש "מ,יע'ב"י הלפמ תבשב גוהנל יבגלו "מה"ב, חלו סכ"מ ג'ד',יע"ש הליפת ' להב שמ"כ יע' הזב "ם במרה תעדו

הק"ייס'א', יעו' ב. ליעל ' סותב "ב ירגה יקומינו "א קער ,יע' אלוקל ןנברד אקיפס םושמ אוה ךאה הז לכב םיליקמה םעטו

. וירבדב בתכש המ פש"א יעו' פ"ד, תוכרב הה"ג תסריג הזב וכו',יע' הירוחאל אבא רב הימרי יבר ילצמ הוהו

ס"קה'ו' םש גמ"א בק', בוט"י רת"י, ?יע' םהי נפ דגנ דומעל ,ןכו ןהידיצבו , ןיללפתמה דגנכ דובעל רוסא

םש. םדא תמשנ יעו' , םהיניב "מ נהו םימעט וכ'ס"גב' ללכ םדא ייח יע' רבדה םעטבו םש "ח רפו "ש הצחמ ז'

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח גה"ר על"נ
ל- תונפל ןתינ םוי ידימ "ל אודב ףדה תלבקלו , תוראהו תורעה תובוגתל
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זכ: תוכרב

בכ'ו'. ללכ םדא ייחו יעו'ב"ייס'צ', , יריאמו רת"י שר"י, הזב:יע' נ"מ דועו רוסיאה םעטב ובר, ירוחא אלו

"א שרהמ ןתונהו דות"ה גע:. סות'ב"ק יעו' יריא, רת"ימו אר"שיס'ה' שר"י, ?יע' ירייא המב , וברל םולש ןתונהו
. וירבדב "י נפו לצ"ח

" מרבו "םת"תה'ב' במר "י, שרב םשח יק. ןירדהנס "קב"בבנ. מטיש אר"ה :יע' ושוריפ ובר, לש ותבישי לע קלוחהו
אכ'. תוא "שיס'ו' ארה לע תודומח ירבד יעו' 'א', במר םש,בו"חוי"ד ך

חת קס"ב,פ ונק' "א גמה לע "ש הצחמ יעו' ר"אע"ע, תודע חכ. הכוס ,ע"ע וברמ עמש אלש רבד רמואהו
דכ' תוא ןאכ תודומח ירבדו 'ז', במר ב"חוי"ד םש סכ"מ "םת"תה'ט' במר ןאכ, םיניע

" במר א?יע' תיירואד שודיק ידי אצוי ךיא ןנברד תבש תפסות ליו"עיא , סוכה לע השודק רמואו
ט. אל ךוניח תחנמו בוק"שח"בל' ,' חצשת ב' הליגמ יכדרמ יעו' טכ'אי' תבש ם


