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

גי. תוכרב

ןיעל "ף אירצ ?יע' ללכ רכזת אל םירצמ תאיציש ךופיהל היאר הז הרואכלו וכו', השדח השע יננה
לצ"ח עו"ע וריכזי ןיידע תויולג ץוביק לש סנבש עמשמו יצי"מ ורכזי אל גוגמו גוגצןמזבש רמאש הממ החכוההש בקעי

" שרהמ , ימלשוריה לע ראת הפי וב?יע' זמרל אב המו הז לשמל ךרצוה המלו , המוד רבדה המל לשמ
סות'ע"זב:. תסריג יעו' א,

. והינבו "א שרהמ ?יע' באז השעמ חכש רמא אל ליעלו שחכ, ןאכ המלו וכו', םהינש השעמ חכש

לצ" ?יע' ירמגל רקענ םרבא םש אלה , םדוק ונרבדש המל תוכיישה המו , םהרבא אוה םרבא
. םיעורה אלמו ח

. דילוהל לוכישו ולזמ יונישל ול םרגש אוה םשה יונישד "א שרהמ יעו' וכו', השענ הליחתב

. בקעי ןיעב "ף אירו "א שרהמ ?יע' וקלחנ המב ,או"כ וקלחנ םאהו וכו', ארפק רב ינת

חכ: דימת עבש ראבו , עדיוהי ןבו בקעי ןויע לצ"ח "א שרהמ הז?יע' ןידל ונמ אל תווצמה ינומש המו

"א. שרהמו , עדיוהי ?יע'ןב רוסיא היהי אל תמאב המל רואבהו , אישוקה ימ יפל וכו', התעמ אאל

ינוקזח יע' ? םרבא םשל בקעי םש ןיבש קוליחה םעטבו , ארק הירדהא רדהד םתה ינאש
םענ ירמאו "א שרהמ ר"פזי', םש לאנברבא זכ'זל', תישארב

יוה אל המלו , עומש םא היהוו עמש "כ חאו תיציצ תשרפ ארק אד"כ ליו"ע , הרותב ארוק היה

תא ארוקב םגד "םק"שב'אי' במר יעו' , ערפמל תוביתה תא ארקש קר א ערפמל ארוקש ןאכמש אר"ה ?יע' ערפמל ארוק
דס' ס' שיר םירוביג יטלשו "ג מרפ יעו' , ערפמל ארוק יוה תושרפה ךפהמב םגד דס'ב' רגה"אוא"ח רואב יעו' ןכ, אוה םיקוספה

בי. ליעלא ושקהו , תובכעמ ןיא תוכרבש אכהמ חיכוהש ימלשוריה תא ואיבה היה, דות"ה

המו , תוכרבה תא רמול ךירצ לבא די"חק"ש אצוי םנמאד תוטישפב יתש' "א בשר יעו' ?יע'ית', תובכעמ תוכרבד
ג'גכ'. תושיא ירזע יבאו וש"תוכ', הירא תגעש , ץיוורוה אר"מ תוהגהח הדש ימורמ ןכ?יע'נפ"י וצרית אל ' סותש

"םב'וט', במרו שר"י ?יע' ודבכל הוצמש ,וא דבכנ םדא והימו , דובכה ינפמ

ןיא , וירבדכ םאד השק שר"י לעו , וינפמ אריש יפ' םש "ם במרהו , והגרהיש אריש שר"י שריפ , האריה ינפמ ו

שר"ש. ,עו"ע ובשיש המ יעו'ב"חטו"זוא"חוס' "א, בטירהו "א בשרה ושקה "נ?ןכ וקיפ ינפמ דמועש רבד ךל

יעו' אר"ש, ?יע' רתוי רומח וא קרפה עצמאכ ונד המ ליו"ע , קיספי אל ביציו תמאול רמאיו ןיב
"םב'זי'. במר

יעב וכל"ע דבל רוב ידבש הוצמש בי. ליעל רת"ל ובתכ אה השקו , הנווכ תוכירצ תווצמ ש"מ

ואב"איע"ש. קליח ק"שב'א' ירזע יבאבו , הרימא הניינעש קל"ש , האדוה םניינעש תוכרב ןיב קלחל בתכ הכרב קמעב ? הנווכ

ק"ש). תווצמ ןכיה דע עב"ב (יע' ךירצ ןכ הנווכ הזיא םינושאר יעו' , ןאכמ היארה תא ארמגה התחד אנקסמלו

"ם במרהו "ח, לצו רת"י, "א, בטיר "א בשר שר"י,יע' ירבד לע יתו' ,' סותו שר"י :יע' ץוריתה רואיב , היגהל ארוקב

ק"שב'א'. ירזע יבאו ?יע'ונ"כ ןושאר קוספב לכה דימעהש

: אבה דומעב , ןושל לכב וא הבתככ ק"ש תייגוס



גי: תוכרב

לעו קס"ג, בס' "ל האבו יעו'מ"ב ירה"ף, ,כו"כ םימכחו דות"ה , םהירבדכ הכלהו , ןושל לכב םירמוא םימכחו

.' דפק "דיס' בארל םיעד םימת , תפרצ ינבר םשב אר"ש רת"י, , הבר הילא :יע"ש םיברל דיחי ןיב ירה"ף קוליח

יע"ש תולימה שוריפ םיבהת "קא"צ הושלב ארוקש חיכוה ןאכמש "א קער יעו' וכו', ןושל לכב עמש ארק רמא

דועו , אצייד סק"ד יאמ השקו , ערפמל והמ "י שרפ יעו' וכו', היל אנמ ערפמל ארקי אלש יברו

"םק"שב'אי'. במרה לע ץבוק רפסו יבצ, רה זי: הליגמ ןבא ירוט ?יע' ןנברד ערפמל היבג ןכ שריפ אל המל

םשבו ומצע םשב "ק מטישו , הליגמב םש "א בטיר שר"י,יע' ירבד רואבבו גל. הטוסו זי: הליגמ שמ"כ ,ע"ע ןושלב דות"ה
"תיס'ב'. הכרב ןינע הכרב קמע יעו' "ד, בארה

אלמ "א שרהמ יע' סות')? (יעו' ורוקמ המו , ךבבל לע ללוכד שר"י יעו' וכו', ןאכ דע הלאה ת"ל
"ח לצו "ה מאר תוהגה , םיעורה

אלמ המ"ת?יע' הינש השרפד ןאכמ חיכוהל ןתינ םאהו , דמל התא ןאכמ וכו' ךוצמ יכנא רשא
זס'א'. שדח ירפו יס'ב', הירא תגאש יעו' , וחיכוה ןכש םיעורה

. םיעורה אלמו לצ"ח ?יע' תונשילה ב' ןיב קוליח המו וכו', אהא הל ינתמד אכיא

"י. נפו יריאמ ?יע' ןינמו , ןושאר קרפ לכל הנווכהד ,יע'פשר"י האירק תוצמ ןאכ דע

ירזע יבא ולא'?יע' ב-ה' אלו דחאב המלו רת"י, זא?יע' ןווכל ךירצ המו וכו', דחאב ךיראמה לכ
ןיד והז םאה דב', תוכיראה ןידב דוע ח', קרפ הדובעה ביתנ םלוע ביתנ "ל רהמו "ז, ירגה םשב ה'ה' הבושת

יס'א'. םינינע שה"ס לע "ז ירגה ישודיח ,יע' הנווכב ןיד וא האירקב

"א. בשרו "ש ארות ?יע'יר"ף הנווכה ןידב יולת הדימע ןיד םאהו וכו', הדימעב הלוכ השרפה לכ

ראובמכ עמש תאירק לכל קספ אלו ןושאר קוספ קר ארקש םעטה , אישנה ר"י לש וזק"ש
ק"שב'גי'. לזאה ןבא יעו' "ש ארו "א בטיר ?יע' האירקל ןיקיספמש ט: תבשב

אר" יעו' "י, רשא תוהגהב "ש,ר"ח ארות ?יע' הרומגל רוזחי אלש המלו , הרמוגו רזוח וניא וא הרמוגו רזוח
"עומ'ט'. שוט יעו' , הליפתה םדוקש "ש רקל ןאכמ איבהש המ ה

אל?יע' וא ותאירק רמגשכ ןאכ ירייא ןפוא הזיאבו , אצי הנישב סנאנו וכו' לארשי עמש רמא
ק"שא'א' ירזע יבא ?יע' לכה אורקל ךירצ וניאש המו , ןושאר קוספ קר ארקש שריפ חכ: ר"ה תומחלמבו , הלוכ תא ארקד אר"ש

םש לזאה ןבאו סכ"מ "םב'ג' במרו , םענ ירמא ,יע' ףסוי יקומינהו "ז, אירה יקספב אבוה רה"ח "ה, ארה שוריפ עו"ע

יעו'וש"ת "א, וזחה םשב 'ג' טלר תוכלה הנוש רע?יע' בכוששכ םג רוסיאה םאה , דיקרפא ינגד ןאמא טייל
גמק'. יס' רודה ראף "ת ושמ ואיבהש המ זסש' המשל הרות

"א, קער תוהגהו רגה"א רואיב "א מרו גס'וש"ע :יע'ב"י ןדקרפ לש הרוצה ןפואבו

עצמאב השודקבש םירבד תיינע ןינעל הזמ ונד םינושארהו , האריה ינפמ לאוש עצמאב
אע', "אח"ג קער "ת ושב ולא םיניינעב 'י,עו"ע גאלפ רל"ח יח לכ תמשנ ?יע' הוצמב קסוע ןאכ ןיאש המו , הליפתה

' 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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