
שת"פ טבש סב"דב'

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

הכ. תוכרב

"י. רתו אצ'ג' שר"י,ב"ח ?יע' ףוגה לכ וא בלה יוסיכ יעב םאהו , וביל תע הסכיש דע הליפתל לבא

חתפו "א שרהמ גל.?יע"ש תבשב ןייונמה ןקורדה ינימ גב' הנמנ אל המל ליו"ע וכו', רזוחה דומע

זכ:. דימת עהש ראבבו סות' יעו"ש דמ:, תורוכבו אמ: ןיבוריע : בסו ןאכ שר"י ?יע' ןקורדהה ילוח והמו . םיניע

? ודגב וא ופוג ע"י הסוכמ םאו , הסוכמ וא הסוכמ הניאב , ירייא ןפוא הזיאב , ורשב לע האוצ
"י. רתו רואמה לעב "ד, בארה םשב םשו "א, בשר יע'

ופוג לכשכ םהיניב נ"מ םאה ליו"ע "ה, ארהו "י שרפ ,יע' דומילה ךיאו כוו', המשנה לכ ביתכד

יקס"א. וזח"אזט' יעו' דע', יסל' החיתפ גמ"א "כ?יע' היבב ושאר דבלמ

םינושאר דועו "א בירה תסריג יעו' "ח, לצו שר"י ?יע' חיר םש שי ןיידע םא ןידה המו , ארוקו תומא ד' קיחרמ
"ם במר ,עו"ע חירה הלכש םוקממ ד"א קיחרהל אש"צ לקהל אב קרו שי, םא חירה הלכש םוקמל דע קיחרהל שי אנ ברל םגש

םש. זוע לדגמו סכ"מ יעו' םש, "ד בארבו ק"שג'בי'

"א בשר ?יע' והנחמב וניא רבכו , שודק ךינחמ היהו ביתכ אה השקו עיוינ, אלמ קיחרמ ואל םאו
טע' מפ"ג אר"שיס'ומ' יעו' , הארי אלש ךירצש הובג םוקמ וא הציחמב ,נו"מ ךינחמ לע ימנ יאק הארי אלוד דעת' וש"תח"א

הזב. נ"מ המכ םש "ח רפו "זא' בשמ

קס"ח טע הבר והילאו גמ"א יעו' ימלשוריה םשב "ש ארו "א בשר רת"י :יע' ינהמ יא אמוסו הליל ןיע תמיצע ןינעלו

רואב קס"י טע'ב'או"ר וש"ע יעו' "םק"שג'ט', במרה םע וקלחנש "ש ארו רת"י חיר:יע' ןינעל תושר קספה ןינעלו
ןאכ. םענ ירמאו םש רגה"א

בוט"יוש"ע "םק"שג'ו', במר "ש, ארו רת"י ?יע' םייח ילעב ראש תאוצ ןידה המו וכו', םיריזח ו םיבלכ תאוצ
םש. "ל האבו טע', ונ"כ

, שרדמה תיבב ןושיל ירשד אנק'ב' בה"י חיכוה ןאכמו , יסרג ינהו ינג ינהד בר יבד יפיצ והנה
ח"ביס'ה'. קחצי ירפ יעו'וש"ת , ינאש ת"ח ילואד השקהש המ "ע ושה לע "א קער תונהגה יעו"ש

הילא יעו' שר"י, אל?יע' וא הירבחכ יוהד דימ סורגל ירש חיפהש רחאל ליו"עיא אל, הידיד לבא
הז. יפל הדמחנ הריקח וק"אה'ד' ןיקסיד "ל ירהמ יעו'וש"ת "עס"ט, ושבו יקס"ז, טע' הבר

יטלש יעו' , םיקלוחה תועד הור"שוע'בי' יעו'ע , יריאמ ?יע' קפסה ררועתמש ירייא ןפוא הזיאב , האוצ קפס
הזב. "ם במרה תעדב םש דודל הלהת יעו' קס"ג, וע' בקעי תועושיב ורואיבו ז' תוא םירוביג

תא הז לע איבהש "א בשר יעו' "א, בטירו רת"י ?יע' תאז ונל ןינמ ,ו דבלב דומע דגנכ אלא הרות הרסא אל
קס"ח ח"חא' רזעילא ץיצו יע'גא"מח"אזכ', ורואיבו וכו'', ךב הארי אלו ' קוספה

קס"ג, וע' םירוביג ןגמ יעו' אל', ג' ללכ םדא ייח ?יע' אלוקל ןנברד קפס ןידמ והז יאו , רוזג אל ןקפסב לבא
. לבא ד"ה םש "ל האב ,יע' םהיניב "מ נהו

ןגמו לצ"ח, "א, שרהמ ?יע' האוצא יאקד יפ' אלש םעטהו , םילגר ימא יאקד "י שרפו , הלע הוה יאמ
קס"ב. בפ' "ג הלש םירוביג

ס"קג-ד. םש רגה"א רואיבו בפ'א-ג', טמ',ב"י סוס"י אר"ש :יע' הכלהלו וכו', חיפטהל תנמ לע חפוט



הכ: תוכרב

יע' : ארמגה ןושלמ וקדקדש המו , הכלה ןאמכ ירהו דות"ה ,יע' הורעה תא האור ובל ירהו

האור ובלבו דע'ד', רגה"א רואיבו ,' בצש יס' םיארי יע' ? הציצח יעב ק"ש יבגל םג םאהו "ח, לצו "א שרהמ

, ןנברד וא אתיירואד ןידה רקיע ונב"כיא דוע יעו"ש , רוקמה ןינמ רגה"אב', רואיבו יעו'ב"ח דע', רוט ?יע"ש וריבח תורע

. הכרב קיזחמו "ש הורע דע' זיר יעו'מ"ב "י, רתו תו"ת?יע'ב"יור' תוכרב ראש יבגלו

"א בשרבו "א, בטירו רת"י ?יע' הורעה תא תואור ויניעש ושקה אלש המו , הורעה תא האור לוב ירהו

"ח. לצו קס"ד רגה"א רואב דע'ב', רפ"ח ?יע' םימל ץוחמ ובלש וצרית אלש המו , ץוחל טיבמד "הית' ארהו

קס" םש הע'ט"ז יעו'ב"ח , ליעומ ד ןאכ "א בשרה ירבדמ חיכוהש המ הע' :יע'ב"י ודגנכ הורעשכ םיניע תמיצע ןידב
קס"ו. "ח רפו םש, "ז בשמ "ג מרפ ב,

? ישקמק יאמו ובקע כ"ש רתומ הורעה תא האור ובל יא השקו , הורעה תא האור ובקע ירהו
"ח. לצו םענ ירמא "ש, ארות יע'

ןיאש שריפש סנפב גנ:ד"ה ןמקל שר"י לע השקו , היאר יוהד ראובמו וכו', תיששעב הורע

"א בשר חר"צד"הוא,עו"ע "ל האב יעו' "א, בשר ?יע"ש תיששע ךרד הראנה הלדבה לש רנ לע ךרבל לוכי
. תיששעב ינהמ אלש הנבלה תמיארל ןאכ ןיב לדבהה המ וכק' ח"א בקעי תובש יעו' קס"כ, םש "א גמו ןאכ

תוגשהו יעו'יר"ף "דק"שג'אי', בארו "ם במר ?יע' האוצב עגונ ולדנסכ ןידה המו וכו', ולדנסב הקובד האוצ

קס"ו. גמ"אוע' ?יע' עגונשכ ינהמד דגב יוסיכל לדנס יוסיכ ןיב הזב קוליחהו וילע, "ד בארה

םעטו , ירשד רת"י ,יע' הלימ ה לע הכרבה תעשב ןטקה תוורע יוסיכ יבגלו וכו', םורע וכע"ם

ירבד "מיע' נהו , שודק ךינחמ יוה הלימה ךרוצלד בתכ בנ' "שיס' ארבו , האיבל יוארש ןבט' וניאש ' הסר וי"ד רוט :יע' רבדה
, הלימה ךרוצל העיגנ רתומ "שיא הצחמו קס"ח הע' גמ"א םש, תודומח

יבישח חנ ינב םג תמ"ת דעד ע: הדנב ' סותה לע ןאכמ השקו ואר, אל םהיבא תורעו ביתכד

ה'. תוא רפ'חנ הדמח ילכו ח'ד', ללכ עמ'א-ד ח"א רצואה תיב וכע"ם?יע' תורעל חנמ היארה המ ,או"כ םדא

מ"ר תיעיברמ תוחפבו םש, "מ סכו "םג'י' במר יעו' "א, בשר ?יע' ליעומ המכלו , תיעיבר רמוא יאכז ןב

םש גמ"אזע'א'מו"ב בק' יבצ םכח ?יע' ךירצ המכ

"א, בשרו רת"י ?יע' ליטב אמק אמק ןאכ םירמוא אלש המ

יבגל ןידה המ םשו ןאכ,בו"יזפ' רגה"א תוהגה ףרג דות"ה מ"ר?יע' לש טיבעל םימ תניתנ ליעומ אלש המ
ויפ. לע ואפכ ינהמ ונב"כיא דוע יעו"ש , הבר הילאו םש השירפ ,יע' םימעטב נה"מ תיכוכז לש טיבע

חיכוהל ןתינ םאהו אוה, ןכיה עדי אלד "י שרפ יעו' "א, בשר דכ"א תיב הילוכ היל תעמש ןאמ

"א. בטירו "ש ארות , עורז רוא רת"י, ?יע' הרידל ושימשתש ריוא יבגל בכ. ןיבוריעב "א בשר תטישמ

זפ'א' השירפו ןואג יאה בר םשב אר"שדנ' יעו' "י, שרפ ?יע' קפסה המ לע מ-ג'וכו', תוחפ הטמ הינימ אעב

ןויזב,נו"מב-ב' םושמ וא וגו'', הארי אלו ' םושמ ורוסיא יא ליו"ע וכו', ס"ת וב שיש תיב

קס"ה. מר' םולש רהנ יעו' קס"ב, גמ"אמ' יע' ?' ודכו תיכוכז לש ךייוסיכ

' 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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