
שת"פ תבט סב"דזט'

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

זט. תוכרב

ביר"ל לש ונכש יקודצ ותואמ הנוש םניד היהי המלו רד"מ, סק"ד יאמ ליו"ע וכו', ינוירב והנה

סעכ תעשב ללפתמ ןיב קלחמש זט' "ייס' בער יעו' ידמ, רתוי ותוא םירעצמ ויה םינוירב םתואש אר"ש סות' ז.?יע' ליעל
. ותומיש ללפתמ םתסל , ותומי יאדוש

ראיב "ח לצב ? םימחר םהילע שקבמש ארקנ המל השקו , ותומילד יכיה יכ והיולע ימחר יעב
. תמדוקה אישוקה ץרותמ םג הז יפלו , עדיוהי ,עו"עןב תמאה םלועב ושנעייש הצר אלש

גכ: תינעת ירא תרובגו "א, ודיחב "א שרהמ :יע' הירורב ות שאל ריאמ ריב ןיבש תקולחמב

"א שרהמו "ש ארות "ץ, בעי הגה' "ל, שרהמ :יע' ורואיבו "י, שרפ ,יע' ביתכ םיאטח

ןיעב "ף אירה השקה ?ןכ ותומיש ויביוא לע דוד ללפתהש םיליהתב תומוקמ המכמ תושקהל שי
"ח. צרהמ יעו' "א, טסה שרושמ םהש עדי דודש בתכ עדיוהי ןבבו , ותומיש אידהל ללפתה אל םוקמ םושבש וירבד ןכותו , בקעי

ךייש ךיאו , םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה אלה ליו"ע , הבושתב ורדהו והיילע ימחר יעב

וילע ואוביש הנווכה ילואו , בשייל שיד בתכו השקה ןכש "א שרהמ יע' ? הבושתב וזחיש רחא לע ללפתהל
יס'ז'. הקדצ ליעמ ,יעו'וש"ת הבושתל והררועיש תוערואמ

. בקעי ןויעו "א,נפ"יט: שרהמ ינר?יע' הרקעד םושמ השקה אל המל השקו ינר, הדלי אלד םושמ

תדירמד "ח לצה ראיב ? אנש יאמו ' ולאב דרמ הערפ אלה השקו וכו', וב רב דרומש דבע שי םולכ
. והילא ןיע יעו' וגב"מ, ןכ ןיאש המ ץראה תא םיקולא בזע ךרד לע התיה הערפ

. בטיה קדה איגוסה לכ שרדש ךיא "ח לצב :יע' ןינעה לכו המכחב החתפ היפ ביתכד יאמ

יע' ? הריש רמול המ ל ןכו , התימב םוי ריכזה המל ליו"ע , הריש רמאו התימה םויב כל תסנ
"י נפו "ח לצו "א שרהמ

אכהד "א שרהמה ראיב ? קזוח ןושל רוצ שרפמד תומוקמ ראשמ אנש יאמ השקו ,' ולאכ רייצ ןיא
.' ולאכ וניא קר לוכיבכ רחא קזוח שיד עמשמ היה

ח" שבד תורעיו , בקעי ןויע יעו' , םיקוספב הז חוכיו זמורמ ןכיה "א שרהמ וכו',יע' הרשפ תושעל עדויש "ה בקהכ ימ
הז. חוכיוב הערכה היה םא המולעת דיגמ יעו' , םהיניב חוכיוה רואבב וט' שורד א

קהב"ה?יע' תוחילשב אבש איבנ ירבד לע ןכ לואשל ךייש המו , הלאשה רואב יאה, ילוכ יאמ
"י נפו לצ"ח

ה' תכרבו "א שרהמ הז?יע' שנוע רואבו , היברו הירפב תקסע אלד םושמ

"ח צרהמ תוהגה ?יע' תאזכ ןושלב ול רמאש המ רואב וכו', ץומא א"לןב

"א. רגהל והילא לוק יעו' "י שרפ ?יע' היה יתמו והימ , אבא יבא תיבמ

ירוטב םש השקה ?ןכ דיחיב אלו ןיד רזג ערקנ רוביצב קרש רמ"הזי: השקו וכו', אדח ברח וליפא
.' חמק "אוש"תח"א בשרהמ איבה ךלמ,ןכו היהש ללגב וא וישעמ ללגב ,וא רוביצכ בשחנ היה והיקזחש ץריתו םש ןבא



י: תוכרב

"ח, צרהמו "א שרהמ יל?יע' רמול קוספה אב המו תומולחה לעב והימ וכו', תומולחה לעב וליפא

"א רגהל םענ ירמא תמ?'יע' אוה רחמל בתכש המו

הז. ללגב הערז הלכי אלש התכג איה םגש "ץ בעי ?יע' אקווד תימנוש השעמ ריכזה המלו כוו', תימנוש המו

ח"בחי'. שבד תורעי ?יע' םימכח ותא ומיכסהש םירבד דוע השע אלה השקו ,' חכו ול לעג'והוד

' המת "ץ בשת הכ' וט' תומש ייחב וניבר , םיחספב םש "ם במרל "ש מהיפ הז?יע' רפס לש ונינע המ , תואופר רפס

" שרהמ םש ' סותו ו:, ןילוח ?יע' ותתיכ המל ,ןכו ונמז דע ותוא וריאשהש המו וכו', תשחנה שחנ תתכ
ארקיו שיר ןתנוי תראפתו ונ. םיחספ תח"ס ןאכ, א

ןאכ שר"י ?יע' וישעמב ליעוה המ ,ןכו ודובכל שח אלו ןכ השעש המ וכו', ויבא תומצע רריג
. הנשמב םש "ט ויותו "י אפת ח"בחי', שבד תורעי זמ. ןירדהנס שר"י יעו' תח"ס, ונ.יע"ש םיחספבו

ד'ו'. תובא היפ"מ "פ במרו "א שרהמ ?יע' היחי תונתמ אנוש אלה השקו וכו', תונהיל הצורה

לכל, יולג בובז ןינע אלהש השקמש דמ. חלשב רהוז ?יע' םהיניב וקלחנ םאהו וכו', רמא דח לאומשו רב
. ןמיס רותב ןידסה ןינע קר איבהו

םנמא , השולש םיהובגשכ אקוד בתכ "עצ'א' ושב ? השולש םיהובג םניאשכ ןידה המו וכו', םדא דומעי אל
םיהובג םניאש םג םימדוקה לכש עמשמ , הובג םוקמ בתכ ףוסב קרו וכו' לספס יבג לע בותכש בהובא "י רהמ ירבד איבה בב"י

"א. מרו יעו"שב"חזט' , לופי אמש דורטד םושמ םעטהו םירוסא

הרשי יעב ,נו"מיא םינהכהמ וא םיכאלמהמ הז:יא ןידל תורוקמ ינש הנוי וניבר יעו' וכו', וילגר ןווכיש ךירצ
םש. הבר הילאו הצ' "י,ב"ח בבו "א בשר ,עו"ע ינהמ לדוג דצב בקע םג וא שממ

"י רתבו קסופ וניאש ט: תבש ?יע' רתיהב לוכעל ליחתהב ןידה המו וכו', וללפתתש םדוק ולכאת אל
יעו"שמ"ב. תועדה יתש איבה טפ'ה' "ע ושבו , קיספהל אש"צ "א בשר יעו' קסופ תירחשב לבאהחנמב ונייהש בתכ

רוט יעו' , תוכרב ארקי תיעיברבש "ארו"ח בשר ?יע' הזב ןניעומשא המו וכו', הינפל םיתש אוה ךרבמ לבא
םש. שובלו חנ'

בותכ אל ןכ לו הטיש קר אוה ךבכשב ןושלד "ז מרה לוקו "ב ערו שר"י ?יע' הביכש שממ יוה םאהו , ארקיו הטי
היפ"מ. "ם במרו דודל םינשוש יעו' , תארקו תבכשו

ףוס "ן במרו י' השע תווצמה רפס "ם במר ?יע' תחא וא תווצמ יתש םיברעו תירחש לש ק"ש יוה םאה
חמש בל יעו' ט', שרוש

' 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 תוראה ו תורעה תובוגת ל
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