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טי. תוכרב

יעו' , םייח ןייורק ןתתימב םיקידצש ללגב "א שרהמה ראיב ? הטימ ןושל טקנ המלו וכו', ת"ח לש ןתטמ רחא
יפא'. דות"ה לע גילפו תה"ח לש וייחב רפסמב ירייא וירבדלו רחא ןפואב ראיבש "ק מטיש

רבד לע רבע יא קוליחהש בנ. םיחספ ?יע'ר"ן ןיקלמ יתמו ןידנמ יתמ ליו"ע , ברה דובכ לע ןידנמ ב"ד
דלש'ע'. שו"ךוי"ד םש למ"מ סכ"מת"תו'די', יעו' , ןנברדמ המ"תוא ורקיעש

"ח צרהמב ראיב ה'ו'? תויודעב עיפומה רדסכ ןאכ ריכזה אלש המ ,' חכו תלת חכשאו קד קפנ
,יע"ש. ידדהא יגילפ יאנת םתהו םתשולשל אכה בישח ךיא וראיבש המ דוע יעו"ש "ח, לצב ,עו"ע םדוק רומחה ריכזהד

"ב. ערו "ד בארב תויודעב יעו"ש שר"י ?יע' רבדה םעטב , תררחושמה תא אלו תרויגה תא אל ןיקשמ ןיא

. הנשמב םש "ט ויותו "ד באר לוז?יע' לזה היה המ סות' ירבדלו ,' סותבו "י שרפ ,יע' הוקשה אמגוד

"מ למו סכ"מ יעו' אע', דלש' (ומ"קזי.)?יע'ב"יוי"ד איסהרפב םכח ןידנמ ןיאש ףא והודנש המו והו, דנו
בר'. לכור תקבא "ת ושו ת"תז'א',

םש "י אפתו ויות"ט יע' ? רבדב שי םינפ אושמ יכו השקו וכו', הדנתנ לאללהמ ןב איבקעש ח"ו
. תושר הז ותודנל זאו םיכרצנה םיאנתה ןמ רסחנש אלא , ארממ ןקזכ ושנוע תויהל ךירצ היה םצעבד "ח, צרהמ יעו' , הנשמב

"א. שרהמ ?יע' תאזה ןושלב ותלודג תא ראת ש המ וכו', תלעננ הרזע ןיאש

ןבא םיחינמש וא ונורא תא ןילקוס םאה םיאנת וקלחנש ומ"קוט. ,יע' תמש הדונמ בןיד

. תויודעב הנשמב המלש תכאלמו ןאכ, יריאמ "א, בשרה דימלת ?יע"שיפ' יגילפ םאהו , ונורא לע הלודג

יע"ש. והודינ אל המל תוביס ב' שיד הנשמב "ט ויותה ןאכמ קדקדו "י, שרפ וכו',יע' התא ינוח אלמלאו

"א,רו"ש בטיר טנ.,יע"ש 'ב"מ סותו "י שרו ןאכ, שר"י ?יע' וקלחנ המבו ירייא ןפוא הזיאב וכו', סרח לש רונת

. יאנכע והמ םישרפמו סות' שר"י בב"מ יעו"ש ה'י', םילכ

געק', "ש בירה וש"ת "א, בשרו "ן במר "א, בטיר סות' שר"י טנ: יע'ב"מ ? ףוסבל והודנ םאהו , והוכרב ףוסבלו

"אומ"קוט:. בטיר "ק,עו"ע מטישבו

"ו. קסו קס"ב בע' גמ"אמו"ב יעו' , הנוי וניבר ?יע' תיברע לש קב"ש ןידה המ ,ןכו ךומס והמו קל"ש, ךומס

יעו"שב"חטו"ז. בע', שיר בוט"י ם?יע' עטהו הז, קוליח רכזוה אל הכלהלו , ינאש בושח םדא

חת'. "אח"איס' בשרה הז,יע'וש"ת ןינע רואב , ןטשל ויפ םדא חתפי לא

, םעה לכו בע'ד"ה יס' הכלה רואב יע' ? הכילהב וארקי דציכ השקו וכו', רומגלו ליחתהל ןילוכי םא
"שס"ד. הורעבו



טי: תוכרב

קס"ג. "ז טבו שר"י ירבדב ראיבש המ בע'ד' יעו'ב"ח "ם, במרל היפ"מ יעו' "י, שרפ ?יע' יהמ וכו', המינפ האורה הרוש

"דהל'ק"שד'ו' באר יעו' , הנוי וניבר ?יע' שרפל קר וא רימחהל וא לקהל אב ,יא רמוא הדוהי יבר

וי"ד רוט ?יע' וריבח ידגבב האורב םג וא וידגבב אצומב קר ירייא יאו וכו', ודגב ב םיאלכ אצומה
וא"ח אמק "י בדונ ,ע"ע שירפהל אש"צ "ש ארה לש ומעטבח םש, "ם,יע'ב"יבו"ח במרהמ איבהש המ יעו"ש "ש ארה םשב גש'

רוסיא השעמ השועב ןידה המ קס"ב גי' םייחה תוצרא יעו' , ינשה םלוא ח"איס'וכ'ד"ה קחצי ירפו קס"ג, גי' בקעי תועושי הל',

תוירבה דובכ ע' םיעורה אלמ ,יע' הבורמ ןמז רוסיא לע רבועש םוקמב ,ןכו בוריע ןיאש םוקמב תבשב הלוספ תיציצב ךלוה ומכ

רזנ ינבאו נה"ל קחצי ירפ יעו' "ם, במרהו "ש ארה תקולחמב ל: תועובש ' סותה יצורית ב' תא הלתש המ חנ' יס' הירא תגאש עו"ע

םש. ףסוי יכרבבו גש'יס'א' יע'וש"עוי"ד הכלהלו חיש', וא"ח

תוירבה דובכ שי הזב קרש , ךפיהל וסרג יריאמב "קןכו מטישב "ד בארבו וכו', ומע ןיאב הרוהטב אב

?יע' ןנברדמ קר אמט מ וניאש םעטהו זנ. הדנ ' סותו שר"י ןכ?יע' ארקנש םעטה , ןנברד סרפה תיב
הכ:. הגיגח יריאמו חכ:, תובותכ סות' ',עו"ע סותבו "א בטירב םשו ומ"קה:

ךיאו גכת', תוליבא ח"ב עורז רוא יעו' "י, שרפ יע' אל? וא םהילע וכרד יא ושע דציכו וכו', ונייה ןיג לדמ

ה' תוא לבא לה' וי"ד ףוס רבד בישמ יעו'וש"ת יעס'אי', םש "ש הורעו קס"ב, ' דסש תפ"שוי"ד "י?יע' שרל הז רבד רתוה

,עו"ע םצורית המ"ת?יע' אמטמ אוה אש"כ ןורא יוסיכ ונייה ללוגש "י שרפל ונד , ןיגלדמ דות"ה
ןאכ. דיסחה 'ר"י סותו זמ:, ןירדהנסו ד: תובותכ סות'

?יע' בייח םימעפ המכ ןכו ץרא ךרד תדממ המ"תוא בויח והז יאו וכע"ם, יכלמ ארקל וליפא
וא"חזל'. רפוס בתכ קס"ז,עו"ע "א גמה לע דכר' "שוא"ח הצחמו טנק', תח"סוא"ח וש"ת

חקור ?יע' ימד "מ עמכ עובק לכו , עובק יוה אה ךכב, המ השקו טחפ, ללח ןהב שי תונורא בורו
"ח. לצב ,עו"ע שרופה רבד יוה האמוטד דחא ךרבא םשב שה"סית' ינוילגבו זסת',

המ קדקדש המ נפ"י יעו' , חפט חתופב רוהט זא חותפ ןוראה שאר םע אקוודש ובתכ בור דות"ה
מוט"מבי'ו'. "ד בארו "ם במר 'ב"בק:,עו"ע סותו ןאכ סות' תוישוק לע ץריתש המו , ןודנב שר"י תעד

?יע' ורזג אל וכע"ם יכלמ דובכ יבגל םג םאה ליו"ע , ןנבר והב ורזג אל םיכ למ דובכ םושמ
םש. "ע ושה לע "ס תחה ןוילגו קס"ז, דכר' גמ"א יעו' הזב, וקלחנש ןאכ דיסחה 'ר"י סותו ג'די' לבא "ם במר

? הרות רוסיאב רבוע ןנברד לע רבעש ימ לכ הז יפלו , רוסת אלא והניכמסא ןמברד ילימ לכ
א'פ"ג. אתתעמשו םש, רתסא תליגמ א', שרוש תווצמה רפסל תחוגשה "ן במר ןאכ, שר"י יע'

היאר םשמ םיאיבמ דציכ המכחב ןקזב ירייא ,יאו ירייא ןקזד הזיאב םינושארה וקלחנש ,יע'ב"מגל. ודובכ יפל הניאו ןקז
בנ'-דנ' ןמיס קחצי ירפ יע'

"ח לצו יע'נפ"י הזב רואבהו ל: תועובש סות' לש אסריגה ,יע' ןניפלי אל אנומממ ארוסיא

"י נפו , תרמא דות"ה הל., ןירדהנס "י שרו ןאכ, שר"י וכו',יע' ךלוה היהש ירה

וא"חזכ'. אמק "י בדונ "לע', שרהנמ ?יע'וש"ת ןנוא יוהד רוטפ אליממ אד"כ השקו תמ, ול תמש עמשו

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ


