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בל. תוכרב

. והילא ןיעו , םיניע חתפ , והילא תרדא :יע' תוארקמה רדסל םעטו וכו', וללה תוארקמ שלש

ח"ד והילאמ בתכמו "א, בשר "א, שרהמ וכו'?יע' םירבד חיטהש ארקנ המל ,או"כ הנוכנ הנעט יוה םאהו

םירבד וחיט הש ארקנ אלו םיאבנ המכב תאז ןושל וניצמ אלה השקו ה', לא השמ ללפתיו

. המולעת דיגמו ש"בבי', םייחה שפנ , םעונ ירמא לצ"ח, ,נפ"י, בקעי ןיעב איר"ף "א, שרהמ ?יע' הלעמ יפלכ

תמ םדא ןיא אלהו יד ורמא ךיא ו', תוא "עיס'ח' הוקב תודגא ירואיב יעו' "א, שרהמ ?יע' דומילה ןכיהמ , בהז ידו יאמ
. ודיב ותוואת יצחו

, םייחה ץרא ?יע' ןתשולשל ךירצש המו , ונבו , הרפ ירא, : םילשמ מגה'ג' האיבה הז ןינע לישמהל
. תונוז לש חתפ לע בשויל ולישמה ונבב המל ונ' רמאמ םירפא תוללוע יעו' , המחה רואו עדיוהי ,ןב ץיוורוה "מ ארה הגה'

"ץ. ירהמ יחו' "א רגהל םענ ירמא ?יע' בהזל ףסכ רביח אל המלו , לעבל ושע בהזו , םהל יתיברה ףסכו

הפי :יע"ש תודרמ ןושל שירד במ'ה' ומש"ר שרדמבו , הלודגמ הדירי ושלן שירד הפ דר, ךל
םיטשפ דחעו הזב, שנענ המל חכ'א' םש בקעי להא יעו' בל'בי', תומש "ת ותבו "ח, לצו עשוהי ינפ ןאכ,ע"ע "א שרהמו ראות

. עדיוהי ןבו רד"מ אתינגרמ יע' דר ןושלב רמא המל םידמחנ

םיקוספה רדס רואיב "א שרהמ יעו' "ח, לצו םענ ירמא ןכ:יע' רמול ךיישש המו "ה, בקל השמ וספתש לממד
. םירבד שמוחבו תומש שמוחב

והילא ןיעו , עשוהי ינפ תח"ס, "א, שרהמ , והילא תרדא ?יע' הזב לשמנה רואב , םילגר שלש לש אסכ

"ץ בעי הגה' יעו' , ףסוי ןיעו לצ"ח בקעי ןיע , שאר תכרבח "א, שרהמו שר"י ה?יע' לחוהש דע ,וא והלחהש דע

. שביוט "ש שרה הגה' יעו' "א, בשרו , ןוילג ?יע' הרתה ןושל קדקודמ רתוי הרואכלו , ורדנ ול רפהש דע

הפי ?יע' ריתהל לכי ךיא , ותלודגב ראשנ אלהש , רדנה תרפהמ הנהנ השמש ןויכ השק דועו
גי'. םירדנ בקעי תוליהקו , אשת רפ'יכ השמ חמשי דוד, יול,די תיב יעו' גמ'ד', ומש"ר שרדמה לע ראות

יעו' בל', בל' תומש "י שרה לע םינקז תעד ?יע' הרותה לע הבתכנ אל ןיידע אה ליו"ע ך, רפסמ אנ ינחמ
. וראק "י רהמל קחצי תודלותו םש, ינוקזחו "ם בשר

עדיוהי ?יע'ןב הזב ףיסוה המ השקו , ימרגד אתשא ייבא רמא

. םענ ירמאו "א בשרל תודגא ?יע' רכזל שמשל לוכי ת לוכי םג הרואכלו היל, יעבימ ה' לוכי

םימחר אסכ ?יע' םירצמב ריכזה אל המלו םיה, לע םהל יתישעש תורובגו םיסינ ואר רבכ אלהו
. לארשי דובכל ויה וכל"ע םיה יסינ לבא ב-ה' דרמש לע הערפל שנוע אלא , לארשי דובכל םניאש ורמא םירצמ יסינש

. הנעוטל ןוכנ םאהו , הרותב וז הנעט תזמורמ ךכיה בקעי ןויעו "ף אירב בקעי ןיע וכו',יע' םיכלמ דחאו םישולשל

המ "א בשר ,יע' םיאנת הזב וקלחנ "זז: עבו , ללפתי "כ חאו "ה בקה לש וחבש םדא רדסי םלועל

שה"ס, ינוילג בי',יע' הדובעה ביתנ "ל רהמו ב', הליפתה רעש ולא' תיב וז?יע' הנקת םעטו יעו'נפ"י. , םתקולחמ תורבס םה

"ת. הדוק םיליהת תרימא יבגל וא"חא'ס"ט שובל יעו' רב"ה, ירפה רחא הי"ר תרימא יבגל ' גפקת "אוא"ח מרה לע יבצ רה יעו'



בל: ת וכרב

סות'ר"י יעו' "ח, לצו נפ"י , בקעי ןויע "א, שרהמ :יע' םהירבד רואיבו סות', "ט,יע' עממ רתוי הליפת הלודג
"םיס'ל'. דשרהמ יעו'וש"ת , בקעי ןיעב "ף אירו דיסחה

שאר תכרבבו ?יע'נפ"י הזב תלעותה המו , הגספה שאר הלע

"א, שרהמ ?יע' אתקדצ אתינעתד ארגא ןנירמא ו: ליעלד השקו , הקדצה ןמ רתוי תינעת הלודג
. המחה רואו בקעי ןויע

. המחה רוא ?יע' תונברקה םוקמב הנקתנ אלה השקו , תונברקה ןמ רתוי הליפת הלודג

ר"הב'ג'. ימלשורי הארמ הפיה לע "ה גהבו "א, שרהמ יעו' שר"י, :יע' קוספהמ היארה רואבו

ןיב "מ נהבטיה יעו' ז. תומבי סות' ?יע' ןנברד המ"תוא הז ןיד םאה וכו', שפנה תא גר הש ןהכ לכ

מר" הל',יע"ש ' חכק "ע שוט ?יע' הזל הליעומ הבושת םאהו 'א"אגנ', חכק "ג מרפו זיק', "ח בלרהמ ,יע'וש"ת םיצוריתה

"א. שרהמ :יע' ארקמ היארה רואבבו , דועו , רבוע וכע"ם, יבגל ,ןכו גגושב גרה יבגל דוע יעו"ש א,ב"חט"זמו"ב,

. תונענש תוליפת שי ךיא חכ' ח"א םלוע ייח יעו' ח"ד262, והילאמ בתכמ :יע' ורואיב , הליפת ירעש ולעננ

ו'. שורד שיר ח"ב שבד תורעי ?יע' םירעש ךירצ ללכב המל א"כ השקו , ולעננ אל העמד ירעש

ד' שורד "דח"א ורעיו "א שרהמ ?יע' הליפתה תא ענומה הז ןנע הזיאו , הליפת רובעמ ךל ןנעב התוכס

וכו'?יע"ש לזרב לש הציחמ וליפא חל: הטוסב ןנירמא אה השקו וכו', לזרב לש המוח הקספנ
"א שרהמו בקעי ןויע סות'

"י. נפו "א שרהמ ?יע' םשמ היארה המו ה'וגו', עמשיו הירתב בותכו

בקעי ןויעו "א שרהמ ?יע' תאז ןקתל לעופ ךיאו , הרותב קוסעי היתנקת יאמ

"א דיחל םיניע חתפ יעו' "א, שרהמ :יע' ץוריתה רואבב כוו' ןייעמו ךיראמד אה

איגוסה לכ רואבב בקעי ןיעב "ף אירב ,יע' החוכש ונייה הבוזע ונייה

עדיוהי יעו'ןב לצ"ח ?יע' םהב דחוימה המו םה תונברק ולא , םילי א תורוע

ןויע ,עו"ע רזאלב "י רגהל והילא בלו תח"ס, ?יע' דומלל ןמז ראשנ ןיידע אה השקו וכו', ןיהושש רחאמ יכו
. םידיסחה לע קר לאוש המל עדיוהי ןבו , בקעי

קס"א,גמ"א ?יע'ט"זוס' סנה לע ךומסל דיסח ותואל רתוה תמאב ךיא השקו , םולש ול ריזחה אלו
גל' שדחה בר השעמו תח"ס םש, המלש תמכחו קס"א דק'

עדיוהי ןבו "ץ ירהמ "איח' שרהמ ם?יע' יקוספ ינש איבהל ךירצ היה המלו וכו', םכתרותב בותכ

וכוו', תייה וליא ול הנע המל ןכו וז, ןושלב ול ריכזה המל וכו', ףיסב ךשאר ךתוח יתייה םא

. עדיוהי ?יע'ןב םולשל רטפנש הזב ןניעומשא המ ןכו

' 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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