
שת"פ טבש סב"דג'

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

וכ. תוכרב

ילכ? ךותב ילכ םחיני וא םאיצויש דע רמא ליעל אה השקו וכו', הציחמ ול תושעל ךירצ ס"ת
"ב. כקס ' בפר רגה"אוי"ד רואבו דעק', "תוי"ד ודהמ "י בדונ תס"םפ"יה"ז, "ם במרה לע סכ"מ יעו' , הנוי וניברו "א בשר יע'

זטב' סוס"קח' ' אער יעו'וי"ד מר', הנ',בו"ייס' "שיס' ארב ,עו"ע םירפס ראש לש םניד המ ובתכ , רפס דות"ה
. םניד המ םי ספדנה םירפס יבגל

לעמ םירפסהש וא תונולחו םיבקנ הב שיש הציח מב ןידה המ ןודל שיו , הרשע תציחמ

ירש. ןויזב אלא היאר וניא רוסיאהש ותטישלש קס"ה םולש רהנ יעו' יקס"ד, הבר הילאו מר'וט', גמ"א ?יע' הציחמה הבוג

"איס"א. קער גהו' קס"ג, םש דימת תלוע ?יע' םירפסל הציחמ רותב ינהמ םאה חורב ענש ןוליו יבגל

שי הליחתכלו הזמ התוחפ הגרד אוהש וא וירח אלכ אוה וידדצ םאהו וכו', וירחאל אלא ל"ש

"ח. לצו "ש הורע קס"ה, אפ' הבר הילא יע' הריתסה בושיבו ד'ט', הליפתו "םק"שג'ח', במר ?יע' וירחא וריאשהל

קס" גפ' גמ"א ?יע' תאז ול ןינמ השקו ד"א קוחירב "י שרפו , ללפתמו אסכה תיב דגנכ םדא דמוע

"שס"ו. הורעו קס"א, םש "אטו"ז גמו גפ', ףוס ?יע'ב"יבו"ח תוציחמ ול שיש "כ היבב ןידה המו לצ"ח, יעו' ג,

"ש ארו רת"י ?יע' קפסב יוה םג םאה וכותב ןידה המ וכו',ליו"ע אסכה תיבל ונימזה

האמוט ןיאש דכ. תוחנמב ראובמה יפל הפ ןודינה ללכב המ ןודל שיו וכו', ירק הארש בז

ןנירמא אל ופוגמ תאצויה האמוטבד המשל הרות ?יע'וש"ת האמוט הל עבשש יפל הרומחה לע הלח הלק
. הפסוה יוה ירקל הליבט ןקית ארזעש הז םצע אכהו , הלח ןכ הפיסומ הלקה האמוטהשכד אכ', ב' רשוי ירעש יעו' הל,

"ח. לצו "א בטיר ?יע' אפיסל עדי אל ןשקמה יכו השקו וכו', תשמשמה ת"ש

לשב חתפש קב"ש ומכ אלו םדוק רחש לשב חתפ הליפת ליבג המל ליו"ע , רחשה תליפת

"ח. לצו ?יע'נפ"י תיברע

ןידכו חרזמה ינפ ריאהשכ "ש הולעמ אוהש א' ןמיס אר"ש ?יע' אוה יתממ תירחש תליפת תלחתה ןמז יבגל
. בכעמ חרזמה ריאה םא םאו "לד"ה האבו קס"ג גמ"א יעו"ש , םחורי וניבר ירבדמ ואיבהש המ טפ' שיר יעו'ב"יבו"ח , דימתה

הנווכהד ' םימש םחל ה' תטישו "ם, במרל היפ"מ ?יע' תווש וא תוינמז תועשל ותנווכ םאהו , תועש עברא דע
קס"ד. גלר' גמ"א עו"ע ותטיש רואבב ,יע'גא"מוא"חב'כ' תוושל

םאה , הנמזב הליפתכ לא קר רכש ול ןינתונש הכלהל קספנש תועש ד' רחאל הליפת ןינעל
"ג סרה רודיסבו ג'א', הליפת "מ הכרמו ?יע"שב"י, ללפתהל לוכיש רבדה םעטו טפ', שיר "ז בשמ מפ"ג ?יע' ללפתהל הבוח יוה

"שיק'ה'. הורעו טפ'ד' גמ"א :יע' הנמז ךות הליפתה לכ רומגל ךירצ יאו , םייתש ללפתיו החנמל ןיתמי אלא ללפתי אלש בתכ

םיחספ סות' ?יע' תוחנמ היה רחש לש דימת ב םג אה החנמ המש ארקנ המלו , החנמה תליפת
. דימתה תחנמ תברקה ןמזל הרחאל הוצמ שיש םושמ הזד "א רגהל םענ ירמא "ט,עו"ע יותו "ם במרל היפ"מ ןאכ יעו' זק.,

,( העיקש "י( רתו "כ) האצ געק'( "ק ירהמ וש"ת יע' ? העיקשה וא םיבכוכה תאצ הנווכה המל , ברעה דע
"ע שוט ג'ד', הליפת "ם במר שר"י, ןושל יעו' וש"תיס'זי', הירא תגעש "י, נפו ףסוי שאר דוע הזב ,יע' דימתה ברק יתמ דע הלאשהו

יס'דנ' םימשה יעו'וש"תןמ גלר'א', "א מרו

והילא תונשו שר"י ?יע' הלילה לכ הנמזש ןידה תא ןאכמ דמלנ םאהו הז ןושל והמ , עבק הל ןיא



יע'נפ"י ךכל החכוה ךירצש המו "ש ארה ,כו"כ תירחש רחא רקובהמ הנמז ףסומד וחיכוה , תליפת דות"ה
"ח. לצב ,ע"ע םדוק החנמ אנתהטקנ המל וצריתש המו , אציד תירחשל ומידקנ יא דבעידב ןידהמ "א בשר יעו'

. תוינשמב ויות"ט יעו' דות"הת"ש, ?יע'זכ. היל ןניסרג ,יא תועש דעז' רמ ר"יוא

?יע' המחה ץנמ אישוקה לע יתה' רחא קר השקמ המלו אישוקה המו אל, ותו תוצח דע וכו"ע
קס"ב. השירפב יעו"ש טפ' שיר "ח בבו "ל, שרהמ יעו' לצ"ח,

יעו' , גילפד "א בשר יעו' , לוכי ןיאש העט דות"ה :יע' תוליפת ב' רחאל המלש ה ןינעלו וכו', ללפתה אלו העט
"א בשר יעו' , הבדנ תרותב ללפתישו "א) בשרה "י( רתה תעד איבהש יעס'ה' "ע ושב יעו"ש הזב, םעטה "זה' בשמ חק' "ג מפו נפ"י

. ותנווכ רואבב "ע ושב ,יע"שב"יונו"כ הליפתב קוסעש ןמזב המלשה יעבד

"ל לווה ,או"כ רחא םויל תכייש א יהש ףאו , םיתש תיברע ללפתמ החנמ ללפתה אלו העט

( ארמגה ףוסב ) שביוט "ש שרה ישודיחו לצ"ח ?יע'נפ"י, תירחש וא תיברע חכשל קב"ו דמלנו וז ארמימ קר

אה תירוקמה הליפתהו הבוח איה ןימולשת תליפתה זא הרואכלו , םייתש תיברע ללפתמ

רמאי מק'יא "ש בירה יעו'וש"ת , הבוח תיברע תליפת "ג הכד בתכ וא"חגנ' המלש ךל ףלאה "ת ושבו "ח, לצו שר"ש, ?יע' תושר
"אה'. גמו קס"ב,ב"חא' חק' "מ כרד יעו' , ןימולשתה ינפל ירשא

לע רכש לבקיו ןימולשת ללפתהל לוכי מד"מ ןואג יאה ברמ איבה "א בשרבו , דיזמב לטבש

הזב. םיניד יטרפ המכ חק'ז'ח' יעו'ב"י "א, רגהל םענ ירמאו ?יע'נפ"י ורוקמ ןינמו ,' םימחר תשקב '

לכו יריאמ ?יע' הליפתל רק"ש הוושמש אתיירבהמ ןאכ הארנש ומכו , ןימולשת "ששי רקל םאה
יע'נפ"י. ןאכמ החכוהה ןינעבו םינושארב תקולחמ והזש וב

וכ: תוכרב

. אציש קס"ט רפ"ח יעו' חק' "א גמו לוח?יע'ט"ז לש הינשה תא ללפתה םאו , םיתש תבש לילב ללפתמ

ה' קפס קס"א וכק' "ז בשמ "ג מרפו ,' הלק "ל ירהמ "ץ?יע'וש"ת שהמ תובא ןגמ תעימשב אצי יאו

שיד "א בשר ואר"ח,יע' תבש לש ריכזה אל קר ללפתהשכ םילשמ יא ונדש המב , העט דות"ה
אלש ימכ וא ןורסח םע הליפת יוה הרכזה אלל הליפת םאה םתקולחמ רואב וא"חח"אדנ' יבצ רה יעו' , םילשמד סו"ל םיקלוח

. םתייארב ונדש המ םיעורה אלמ לצ"ח "א שרהמ ירה"ף:יע' ירבדמ ' סותה תחכוהבו , ללפתה

נה"ל יבצ רה יעו רע"ש, החנמב רטמו לט ריכזה אלש ימ ןינעל רגה"חיס'א' "ל:יע'יח' נהל םימוד םינודינ דוע

ךירצ המל םימעט בל' ךרצוה ש המו "י שרפ ול,יע' התלע אל הנושאר אל התלע הינש

בה"ח תוהגהו "א שרהמ ?יע' המלשה ללפתהל

אלא , ונתננוח התא לע ןיר יזחמש הרמא אל אכהד אתיירב אלהו השקו וכו', ןויכד ארמימל

ףא אתיירבכ הקספנ הכלה ןכלד םינושאר יעו' "א, קער יעו'יח' "ק מטיש ?יע' ריכזה אלש המב תעד יוליג יוהד קר
. העט "ה דותב ,עו"ענפ"י אישוקב ארמגה הראשנש

"א, גמו יעו'ט"ז הזב תלסופ הבשחמ חק'יא רוט :יע' הנושאר צ"ל הבוחה תליפתש הז ןידב םירבד המכ
. תוליפת יתשל ןמז ול ןיאהרוק המ ןדש לצ"ח יעו' טפ'ב', "שבו"ח ארב וי"ט ינהדעמ ,יע' הנושאר הבוחה צש"ל הז ןידל םעטה

ןינעל וירבדמ חיכוהש המ חק' יעו'ב"י , וירבדב חיכוהש המ אר"ש יעו' , אציד ?יע'יר"ף וניד המ םהינשב לידבה םא
ךירצד הלדבה ינפל םעטו םהינשב לידבה אלש ימב קס"ח חק' "י כרב יעו' יקס"ב, יעו"שט"ז , קספה יוה אלד הכירצ ןיאש הרכזה

וניד, המ רוזחל

ע"ז. לע םישודיחה ףוסב ספדנ םירתס םחל יעו'יח' "א, שרהמב יע' םהירבד רואב , אישק דות"ה

יפ לע םורדס בד"ד תודגא "איח' שרהמ הזב:יע' רואבה , םורדס ןידימת דגנכ ,וא םונקת תובא תולי פת



. תונברקה דגנכ וללה םינמז ב-ג' ונקת אלא הרותה ןמ הרקיע הליפתד י' הוצמ "מ הפס "ם במר יעו' , תובאה גהנמ

. עדיוהי ןבו , בקעי ןויע ?יע'נפ"י, הבוח וא תושר תיברע תליפת יא ןודינה יולת תאז תקולחמב יאו

"י נפו תודגא ישודיחב "א שרהמ :יע' םתיישוק לע םיצורית דוע , קחצי דות"ה

גס'. דכ' תישארב הע"ת "ם ארו סות'ע"זז:נפ"י "ש,עו"ע ארות :יע' ורואיב , ןיאו דות"ה

. םהירבדב ונדש המ "י נפו ףסוי שאר ,יע' בקעי דות"ה

' 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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