
שת"פ טבש סב"דה'

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

חכ. תוכרב

ףסוי ףנע "א,עו"ע שרהמ יעו' , סירג אלד שר"י ?יע' ןידירומ ןיאו שדוקב ןילעמ ' ןניסרג ךל,יא ןירבעמ אמלד

ימלשוריהמ איבהש המ תוכרבד ילימ יע' היה המכ ןבו , ולזמ רבגו ותדלוה םוי היה הזש עדיוהי וכו',יע'ןב אמוי אוהה

?יע"ש אכהמ ה,צו"ע רותב ונויע בורמ היהד היפ"מ "ם במר יעו"ש הנש, םיעבש ןבכ ינא ירה
הז. סנ ונממ דירוה אכהח "ה, בקה םהל השועש אלא םנויע בורמ םינבל תה"ח צ"ל עבטה ךרדבש ואיבה "ס תחה םשבו ויות"ט

?י"א תאז עונמל לכויש רמושה תאז עדי ךיאו "ד, מיבל סנכי אל ורבכ כותו ןיאש דימלת לכ
. ףסכ תובגל ידכ קר היה רמושהש ,וא הליחת ןקדוב היה רמושהש ,יו"א ומצע תא קחד תמאב הצרש ימו םלוכמ ענמש

טמ. הטוסב רמאנש המל זומרל אבש אלא ? םידימלת אלו םילספס הנמ המלו , ילספס האמ העברא
"ד. מהיבל םרבכ םכות ןיאש ולא וסנכנש םושמ אוהו הבישיב דומלל וכרצוהו הרותה דובכ לטב ר"ג תמשמש

ד'ד' םידי ויות"ט הזב ?יע' רתומ םא לואשל "ד מיבל אובל סק"ד המ ,לי"ע ינומע רגד השעמב

ולג אל באומו ןומעד ראובמד בי: הליגממ השקו , ןיבשוי ןה ןמוקמב באומו ןומע ויכ

וע:. תומבי "ן במרו סות' ט.,עו"ע הטוסב סות',ןכו ?יע"ש ןמוקממ

אלו , םירצמ םתוא םה םירצמב םירצמהש הטוסבו תומביב איגוסב םש ראובמ דוע

ד'ד'. םידי יעו'ר"ש , יריאמ יעו"ש , תומביב "ש ארו ' סותו , הטוסב שר"י ?יע"ש תומואה לכ לבלבש הפ ראובמכ

"בוט' וסיא ךלמה רעש הזב ,יע' קפס יוהש ףא רסאנ יוה הז ילבד עמשמו , שירפ אבורמ שירפד לכו
. עובק יוהד ןפואל שריפ יוהד ןפוא ןיב אכה קלחמ אלהמל החנמה ץמוקבו קס"ח דוע יעו"ש 'ג', אסקת ךוניח תחנמו אכ',

םה ילואד אקפנ אל קפס ללכמ ןיידע השקו וכו', לארשי ימע תובש יתבשו רמאנ רבכ אלהו

. םידיב הנשמה לע ןויצל ןושאר חי',עו"ע שורד ח"ב שבד תורעי ?יע' ובש רבכ

הז. רבדב םירואיב המכ ' במק "ץח"א בשת ,יע' התא ימחפש רכינ

ולא. תואמגוד אקווד טקנ המל "א שרהמ יעו' וכו', הזמ ןב הזמ וכו' אדמ שיבלד ןאמ

ב תקוח ירפס "ב יצנה קמעו שר"י ?יע' והמ הלקמ רפא "ש ארות יעו"ש חנ: ןישודיק ' סותו שר"י ?יע' םהמ , הרעמ ימ

. ירימג ןושל ביתכ ןכל ילואו , ןאכל ןידזה ת חקל ודמל ןכיהמ גי. אמוי סות' וכו',יע' הירבענ

יתש לש ליגר בור ול ונתנ אלש המו , אתבש אדח "ע בארו , אתבש אתלת ר"ג שורדל

. עדיוהי ןבו שאר תכרב ,עו"ע םיסרוג ךכש שי תמאבש םינויצו תוהגה ?יע' תותבש

יעו' , ףסוי ץע יעו' , עדיוהי ?יע'ןב וישכע קר ויכזה המלו , ונדמחל אב המו הוה, "י בשר דימלת ותואו
. ןייגוסמ דומלל ןתינש םידימלתו הבישי יניינעב םירבד רשע השש "י ומינ

אל "ף ירבש המו הל. אמוי הזל,יע'ות"י םעטהו נפ"י, ,יע' ןנברל והזש םישרפמב ,יע' עשופ ארקנו

. ףסוי יקומנ ?יע' ואיבה

בס' וא"ח םירפא תיב ,ע"עוש"ת וירבדב ראיבש המ לצ"ח יעו' , םעטה שר"י ,יע' ףסומ לש "כ חאו ה חנמ לש ללפתמ



היולת םתקולחמ לכש ןויכ השקו , ףסומ לש "כ חאו החנמ לש םדא ללפתמ הכלה "י רמא

יס'טי', הירא תגאש ?יע'נפ"י ןידה רקיע לע הכלה רמא אל המל ףסומ תליפת ןמזב וקלחנש המב
"ה. ארו לצ"ח

ו' רחאל ףסומ רחאי הז ללגב םא םג ףסומל החנמ םידקהל שי יא ןינעב "ח לצו ףסוי שאר תקולחמ הז:יע' ןינעב םיניד המכ דוע
םשו ג'אי' הליפת "ם במר אר"שיס'ח', -יע' החנמה ןמז עיגהש רחאל אוהש םימעפו ףסומ ללפתהל ויב"כ םירחאמש המב ונד הכלה דות"ה , תועש

טי'. הירא תגאשו "א קערו םש ןוילג ופר'ג', גמ"א ?יע' השעי המ םהינש ללפתהל םויב תוהש ןיאשכו "מ, סכב

, המלש ינפ "א, דיחל םייניע חתפ ?יע' רכש לבקל תנמ לע הוצמ השע ךיאו , ארגא לבקאו והיימ קמ םוקיא
די' תוא ה' רמאמ ןויס רכששי ינבו

"ל שרהמ "א שרהמ ?,יע' רבש ןושל רמא ליעלו , רעצ ןושל ונשריפ ןאכו אוה, ארעצד אנשיל יגונ יאהד
נפ"יצול"ח.

חכ: תוכרב

בוט"יבו"חוא"ח "ד,יע' בארה םשב םשו "א בשר ?יע' הליכא ףא וא המיעט רתומ המו , אנוה ברכ אתכלה תילו
, שודיק תבוח ידי אציי ךיא דועו "א קער גמ"א יעו"ש ופר',

. עדיוהי ?יע'ןב ללפתמ התא המ , תוטישפב ולאש אל המלו וז, הליפתל םוקמ המ

גמ"אטו"זיס'יק' "ק, מטיש "מ, היפב "ם במר ?יע' םרמואל שי יתמ ,ןכו תושר וא הבוח ולא תוליפת

ןבו "א שרהמ "ש ארות ?יע' תונושל לפכ והז הרואכל וכו',ו רמוא אלו וכו', לשכא אלו וכו', עראי אלש

יס'יק' שובלו רת"י "א שרהמ ,יע' ךשמהה לע "א,ןכו שרהמו "ט ויותו ער"ב שר"י :יע' ושוריפ , ירבח יב וחמשיו , עדיוהי

עדיוהי ןבו בקעי ןיעה ישרפמ ה', תוא םיאומאה רדס ינש רמאמ ןיסחוי רפס ,עו"ע ארקמ שר"ייפ' : ושוריפ , ןויגהה ןמ םכ ינב וענמ

"ח, לצו "ק מטיש ?יע' ותארקל אב והיקזח אקוודש המו "א, שרהמ ביר"ז,יע' ירבד לכב

א' רמאמ ןיסחוי רפסבו םיעורה אלמ ?יע' אוה ר"ג הזיאו , לאילמג ןבר ינפל הנקתו ןטקה לאומש דמע

דרי סרגד "ץ בשר יעו' , וירבחו "י בשרכ היהד "י בשר ?יע' םוי לכ הללפתמ היה אל יכו השקו , החכש תרחא הנשל
הביתה ינפל דרי אל זא דעש אחינו החכשו

' 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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