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

חי. תוכרב

אדריט םושמ ראיב "י שרב : םימעט המכ ורמאנ תווצמה םויקמ ןנוא רוטפ םעטב וכו', ותמש ימ
, קסעתיש ימ שישכ ומע,נו"מ וקסעתיש וא תמ לש ודובכ םושמ וא ימלשוריהמ םימעטה ואיבה וניאו דות"ה , הרובק תבשחמב

ישרפמב יעו"ש , ארקמ ורטופל ימלשוריהמ םעט דוע ואיבה הרוטפ "ה דותבו , הכלהל קספנ םעט הזיא ומכ םינושאר יעו'

. םייקלו ע"ע רימחהל לוכי יא ונדש םינושארב הז,ןכו םעטמ נ"מ המכ יעו'נפ"י , אתכמסא וא הרומג אשרד אוה םא ימלשוריה

?יע' ןושארה םויב ןיליפתמ רוטפ הרקמ לכב לבאד זט: ליעל ונינש אה השקו , ןיליפתה ןמו
גיק'. יס' ונאפמ מר"ע יעו'וש"ת ויות"ט, ,ע"ע ףוסבל קר ןיליפת הנמ המל "א קעכר יעו' "א, בשר

, ולאמ קר רוטפש םעטה הנוי וניבר יעו' ירה"ף, תעד ןכו ל"ג תוינשמבו , הרותב תורומאה תווצמ לכמו

ןכו , ץמח רועיב ומכ השע םוק םהב שיש ולאכבו , בייחש יבצ םכח ?,יע' השעת אל תווצמ יבגלו , תווצמה לכמ אלו

. ץמח רועיב יבגל יקס"ט בקעי ירוכיב יעו' קס"י, רת"מ חכ',או"א ח"ב תללוכ החיתפ "ג מרפ ,יע' השע םוקב השעה לע רובעל

"ש ארבו "ה ארב ןאכ ןיי,יע' תייתשו רשב תליכא ןינעל ר"ת םשב וניאו דות"ה ,יע' תרחא ריעב אצמנש ןנוא ןידב
. םהיניב קלחמד "אח"גש' בשרה יעו'וש"ת , תונינא יגהנמ ראשל ר"תה"ה תעדלד "שומ"קפ"גהנ' ארב ,ו יגילפד

"מ הכרבל הנווכהד סות'ומ"קגכ:, יעו' , הכרבב ונאיצויש ימ שפחל אד"צ שריפ "י שרב ? הנו וכה המ וילע, ןיכרבמ ןיאו
"ן. במרל םדאה תרות ,עו"ע ןומיזל וא

"ש ארו "ן במרל "א הרות ויל"ט,יע' תבש ןיב םיקלחמ שיו "שומ"קפ"גיס'דנ', ארבו , וניאו דות"ה ,יע' תבשב ת ונינא ןינעל
יס'א'. ןאכ

וניבר יעו' סות'ומ"קגכ:, "י, שרפ ירש?יע' לוחב םאהו , םתקולחמ תורבס המו , והינייב אכיא הש"מ ת
תכ"ק. הכלהש הארנ גהונ אעניצבש םירבד קספנש הממש "א בשר יעו' , םדאה תרותו הנוי

?יע' אשירהמ אישוקהש ףא אתיירבה לכ תא איבהל אכירצ התיה אתיישוקב ארמגהש המ
"ח. לצו נפ"י

' בפר ,ב"חוי"ד יריאמ ?יע' ארוק וניאשכ םג סב"ת ס נכהל רוסיא שי ,יא ארוקו ועורזב הרות רפסו
י'ו'. הרות רפס "מ סכו קס"ג,

יעו'מ"ב, קס"א, המ' "איס' גמו דל"א?יע'ב"ח ץוחמ תורבקה תיבב ד"ת ןינעלו , רוסאד אוה ומא ד' ךות

.' טצק "א דיחל םילודגה םשו ו', תוא יס'ד' הלאש קמעה ?יע' רבקל ךומס ללפתהלו דומלל םויה וגהנש המ ו

םירבכעה םה ימ ופוסב השמ תבצמ וק' םדא תמכח יעו' "י, שרפ ?יע' וקלחנ המב השקו וכו', הנ יפסב םיאב ויה

.' הכר וי"דח"א השמ תורגא 'יע' תמה תרימש ' רדג יבגל ןאכמ חיכוהל רשפאש המו

"ש ארה רואבו ,יר"ף בכריש דות"ה ?יע' ירמגל םיוש םאהו סב"ת, ורמא ךכ תומצעב ורמאש ךרדכו
. וירבדב הנוי וניברו

גצק'. תוליבא דמח ידש קס"ב, תפ"ש יעו"ש 'ג', אסש הזב:יע'ב"יוי"ד םיניד יטרפ וכו', תמה תא האורה לכ

עדיוהי ?יע'ןב ילזאו ילקש והמו , םיניע הפיו ןתיא הפצמ ?יע' ןהכ היה אלהו "ק היבל סנכנ ןתנוי יבר יאך

"א. דיחל םיניע חתפו קס"ה בטיה ראב קס"ג, אכ' גמ"א ?יע' ץראב ויתויציצ וררגנש לע וב רעג אלש המו

אר"שומ"קפ"גפ'. "ה, הגהב הב"לא'א', "ן,וש"ת באר "א, בשר , רחמל דות"ה :יע' םיתמ לש תילטב תיציצ ןינעב



חי: תוכרב

ירו"ף(ע"י). "ח צרהמו לצ"ח יעו' , המלשו דוד לע "ק,וא מיתב ב' לע 'יא סותו שר"י ?יע' יאק המ לע , באומ לאירא ינש

. המולעת דיגמו ןתיא תבהא יעו' ? ארזע םדוק היהד השקה אפ: 'ב"ק סותבו ?יע'פשר"י, לבט המל , לבטו תחנו

. םיניע חתפו "מ היפל "ם במרה תמדקהו וס., ןילוח שר"י ןכ?יע' ארקנ המלו והמ, שר"י בר,יע' יבד ארפיס

,עו"ע המולעת דיגמ ?יע' םדומילמ ואצי המל ליו"ע "י, שרפ ',יע' חכו אתיירקל קופנ אייח בר ינב
. וירבדכ שרפל א"א םשש דכ. הדנו ט: הציב

וכ. םישודק רפ' השמ חמשי יעו' ב'ז', תובא ויות"ט ?יע' התימ רחאל שיגרמ ופוג ךיאו וכו', תמל המיר השק
םש, "ח צרהמבו גי: תבש ,יע' התימ רחאל השגרה לש הז ןינעב דועו , שיגרמה אוה התימ רחאל ףוגב ראשנה ' ימרגד אלבה ש'

.' דפת "זח"א בדרה "ת ושו זל', םיטוקיל תח"סוש"תח"ו יעו'

"א שרהמ , בקעי ןיעב םישרפמב "ק?יע' היבל ךלה המלו דיסח ותוא היה ימו וכו', דחאדיסחב השעמ
רל"ה. ביעוש ןבא ר"י תושרד יעו' , תוחורב שורדל רוסיא ןיאש ןאכמש ' הלש םיארי יעו' 'יס"ג, טעק ,ב"יוי"ד עדיוהי ןבו לצ"ח

לכהד "שר"הזט. ארותו סות' ?יע' חספב ע"ז םינודינ אלהו , האובתב היהי המ םהל עד ונ ךאיה השק
. תרצע ינימשל ביעוש ןבא ר"י תושרדבו רב"ה, רכזנ

םשו םענ ירמא זט., ר"ה רנל ךורע יע' ? םויב קר ןידה ןיא אלהו ר"ה לילב םירבדה תא ועמשש המ
' זערת ר"ה םידעומ לאומשמ

"ח. לצבו "ק, מטיש ?יע' ךכב המו , םינק לש תלצחמב הרובק ינאש

חי. תומש רהוזב יעו' ה. הגיגח "א שרהמ ןאכ, שר"י ?יע' הנוממ המ לע , המוד

"א. דיחל םייניע חתפו , עדיוהי ונב?יע'ןב םש לע ארקנ המל לאומשד הובא

ב' תוא םדא ייחה תאווצו םענ ירמא 'גי' טעק ,ב"יוי"ד ןתיא הפצמ ?יע' ןהכ היה אלהו הי"ק בל סנכנ לאומש ךיא

. תולאש יתש ןאכ חנומש םענ ירמא ?יע' וירבד לפכש המ , תקלס אל אמע ט יאמ , יארבא תיבתי יאמא

. ךפיהל "י,ןכו שרכ וריפ אל המל בקעי ןיעב "ף אירו "א שרהמ יעו' ,' סותו "י שרפ ?יע' היארה ןכיהמ , יעדיד אמלא

' 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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