
שת"פ תבט סב"דחי

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

בי. תוכרב

םש אה השקו פ"ב, שיר הנשמהמ חיכומש המ פ"בה"א ימלשורי ,יע' תובכעמ ןיא תוכרב

ןאכ, "א בשר גי. ןמקל סות' ?יע' תוכרבהמ קלח קר ךרבמש יריימ אכהו , תוכרב אלב ארוקד ירייא
ח"אא' קחצי ירפו

?יע' הרובגה יפמ רמאנ אלש וכו' עמש םיארוק אלה השקו "י, שרפ ,יע' ןינימה תמוערת ינפמ
. עדיוהי יעו'ןב םיצורית דוע ,יע"ש ןיליפתה םושמ םתוא ןירוקש ורמאיש בקעי ןויע

יבג דנ. ןמקל וניצמש ומכ , ןינימה תמוערת ינפמ ולטיב אל אפוג שדקמב המל לי"ע

ומעט יע"ש םינהכל םריכזהל וכרצוהד תמוערת היה אל שדקמב ןתרימא לעש יכדרמ תשרפ ?יע' םלועה דעו םלועהמ

, ןנישייח אל ןינימ ןיאש םוקמבש ונ. םיחספב ראובמ "ו למכשב יבגל המל ךפיהל לי"ע לבא

"ש. ובתה םושב רוש רוכבו לצ"ח , בקעי ןיעה לע יכדרמ תשרפב ?יע"ש ונינמזב ןנישייח תורבדה תרשעל המלו

הזד "א שרהמ ?יע' שדקמב ולא םירבדל דחוימב וכרצוהש המ וכו', הוחאו הבהא םכיניב ןיכשי
בל: דימת עבש ראב יעו' א'ב', תודמ יע' לקמב ןטבוח היהש תיבה רה שיא ללגב הזש ראב והילא ןיעבו , תוסייפה ונקתנש םדוק

הליחתב קר יוארכ הכרבה רמאשכ ארמגה קפסד שר"י תטיש וכו', טיקנד איה אטישפ

רחא הנווכה ןורסח יל השוע המ ליו"ע "י, נפו "א בשר יע' ןכ שרפל שר"י ךרצוהש המו , רחא רבדל ןווכתה

מע' הנווכ תוכירצ תווצמ ןינע הכרב קמע יע' םירבדה רואיבו ר"י, ידימלת יעו' אל, דות"ה ?יע' ןגוהכ התיה הרימאהש
ז'. תוא אר"ליס'ג' יעו'יח' ט',

הרזח ןינעלו , וירבד ןקית עדישכ דימ קר "ג הבופ רכשה לע םייסש אוה איגוסב ירה"ף רואב

וב רזחשכ קפסהד שריפ תומחלמב "ן במרהו , הדש ימורמ יעו' רה"מ, םשב אל דות"ה יע' : ינהמ יתמ

אי' ח' תוכרב יע' "ם במרה תעדו "א, בשר יעו' "ג, הפובל רכש לע וירבד תא ןקיתו תועטב

טר'. בוט"ייס' יעו' םש, םילכ יאשונו רק"שח'אי' ' להב םש,ןכו "ד בארבו

"מק"שא'ח'. סכו רת"י, שר"י, ?יע' המויסב קר וא הכרבה לכב העט םאהו וכו', חתפ תירחש

"א. בשרו שר"י יע' וכו'' םתה ינאש ' ארמגה תייחדבו

ינהמ אל העטש ןויכד לצ"ח ?יע' התרבחל הכומס יוה ןאכ אה השקו וכו', תוכלמ הב ןיאש הכרב לכ

אר"ש סות' ?יע' תוכלמ הב ןיא תבש לילב םירמואש עבש ןיעמ הכרבש המו , התרבחל ךומסש המ

גסש'. תוכרב לה' חקורו

יאקד "י שרפ יע' ? הנורחא וא הנושאר הכרב הנווכה הכרב הזיאלו ,' חכו אמהנ לכאד אמיליא
ןייה,יע' תא םג תרטופ "מ הכרבש דמל ןאכמד רת"י יעו' "מ, הכרבא יאקד יפש' "א בטירל םיסחוימב יעו' "ל, שרהמ ג'ויע' ןיעמא

יעס'חי'. םש "ל האב ?יע' דבל ןזהב יגס יא ןינעבו לצ"ח, יעו' םש, השירפו חר'זי'ב"י וא"ח

אלמ תוהגה יריאמ יע' ? אתיירבב וטקנ המלו וכו' ךלוה לכה םושמ םעטה ןיא אנקסמלד לי"ע
. ץיוורוה "מ ארו םיעורה

. המולעת דיגמו שה"ס,נפ"י ןוילג טר'ב', הכלה רואב יעו' יר"ףרו"י, םשב אל דות"ה ?יע' הכלהל קספנ דציכ

יעו' בי' תומש הב"ל םש,ע"ע חונמ וניברו רק"שא'ז' סכ"מ יעו' "י, שרפ ?יע' ירייא ד ציכ וכו', אצי אל רמא אלש לכ
"ח, לצבו םש "י רתב דיגהל דות"ה



בי: תוכרב

בקע ער"מ רהז גיק'ו-ז, "ע ושוט יעו' ' סותה םשב ומנ"י יע' ? התא וא ךורבב העירכה יתמ : תועירכה ןינעב

ה"ה ימלשוריב יעו' "א רגהל םענ ירמא יעו' ?יע'וש"ענה"ל, ףקוז ךיאו יתמו גכב', ללכ םדא ייח יעו' ,: אער

" הורעו "ג מרפ גיק'ה' גמ"א נה"ל ימלשוריה לע ראת הפי ה'?יע' םש םיעמוששכ םיערוכ ויה "ק מהיבבש המו

גיק' הכלה רואב יעו' זכק'ב', גמ"אבו"ח ?יע' ףוקזל ךירצ ה' םש הזיאבו םש, ש

גיק' בוט"י :יע' הכלהלו , ןואג יאה בר םשב אר"שיס'וט' יעו' "י, שרב :יע' ושוריפ , ארז יחכ ערכ

תודומח ירבד 'ד', בפקת שובל יעו' "א, שרהמ , ערכ דות"ה ?יע' גהני דציכ "כ הויו ר"ה תוליפתב העירכה ןינעב
. בהובא "י רהמ םשב גיק' "ש,ב"י ארה לע

?יע' טפשמה ךלמ םירמוא אל תמאב המל הומתל שיו , וירבד ,יע' טפשמה ךלמה שר"יד"ה
חיק'ב' זטו'וא"ח ג' תוא "ש ארה לע וי"ט ינדעמ

אר"ש יעו' , תומחלמו רואמה לעב "א בשר יע' ? דבעיד וא הליחתכל ירייא םאהו וכו', רמא רזע לא יברו
"ח. לצבו

, הרכזה קר אלו הליפתה ףוגב הנקת יוה הזה יפלד בכ'ב' לאומש ןורכז יעו' , אתכלהו דות"ה יע' הכלהלו וכו', רמא הבר
םש תובושת יקספו ד' בפקת "צ העש יעו' ר"ה, ליל ןינעל רעלווסאפ ר"א םשב םשב םדא ייחה ירבד יעו'

' 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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