
שת"פ טבש סב"די'

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

גל. תוכרב

"א גמו יעו'ט"ז , הנשמב רת"י ?יע' וילעמ וריסהל ידכ רחא םוקמל ךליל ול רתומ םעטהו , קיספי אל
רגה"אס"קד-ה' רואיבו דק', שיר

בתכ "ם במרל "מ היפבו "י, שרפ :יע' ברקעל שחנ ןיב קוליחה רואבב , שחנ אלא ונש אל

בוק"ש שר"ש, ?יע' בור רתב ןנילזא אלו ןניקסע "נ וקיפב אלה השקו , ךשונ וניא םימעפ בור שחנד
: אכק תבש שר"ש יעו' , חוכב ולומ אבב ןידה המ לבא דות"ה יעו' "קח"או', ודהמ בישמו לאוש יעו' , טפשמל םיניעו בל', םיחספ

? הלוכ תא רומגל ידכ ההשב םג ירייא םאהו , שארל רזוח וניא קספ םאד ובתכ לבא דות"ה
. רזוח וניא ץוחבמ הערפה הזשכ לבא שארל רזוח יואר ןיא ומצע אוהשכ ןיב םיקלחמ שיו "ד, בארה םשב "א בשר יעו' יע'נפ"י,

לע אלו תשש בר ירבד לע השק הז עודמ תושקהל שיו וכו', תוירא גלבו לפנ יביתימ

. שאר תכרבו לצ"ח ?יע' קיספי אל ובקע לע ךורכ שחנד הנשמה

אוה הז אלבש ?י"א המלו חגנ ןכ תומהבש עמשמו , םדא חגנ אלש יעו'שר"י םת, רושמ ןיקיחרמ
ג"פ?,יע"ש. אל לבא חגנש שריפ אל המל יבצ, רה ללכ,יעו' קיחרהל ךירצ ןיאו רומיש תקזחב ירמגל

טלוק רוחשש ביק:,יו"א םיחספ "א שרהמ ?יע' ןסינ ןינע המו , רוחשה ןינע המ , ןסינד ימויבו רוחש רושב
. ףרוחה רחאל םח ול תוהל ליחתמ ןסינ ימויבו שמשה םוח

"ק. מטישו המולעת דיגמ :יע' םהיניב הריתסה בושיבו ט:, ליעלו ןאכ, "י שרפ ?יע' אוה ,ימ דורע

ןוילג , בקעי ןויע "י, שרהמ גית', "אוש"תח"א בשר ?יע' סנה לע ןיכמוס ןיא אה השקו , רוחה יפ לע ובקע ןתנ
. םיניע חתפו ןאכ, שה"ס

ןבבו יעו"ש , הכרבו השודק וז?יע' ךרדב סנה תושעל ךרצנש המו "י, שרפ ,יע' דורע ותוא תמו וכשנו

הז. ןינע יפל ה הצילח רחא הליבט ןינעב םיאלפנ םירבד ' הכק םימכח ירבד דמח ידש יעו' ופתכ לע ולטנ המל עדיוהי

רגל"א תודגא ?יע'יח' םדוק רמול םיכירצ ויה רבכ םהירבד שארד השקו וכו', ורמא העש התואב

םיארקנ המל ןאכ השקה אלש המו א'א', תינעת ויות"ט ?יע' ןירכוז אלו הז ןושל טקנש המ , ןיריכזמ

ז' תוא ןיכיו רגל"א והילא תונש יעו' ןאכ, ,נפ"י תינעתב םש סות' ?יע' תורובג

. וקלחנ המב קס"א דצר' רגה"א רואב וכו',יע' לוח איהש ךותמ וכו', המכח איהש ךותמ

מר"ה "א,די בשר ?יע' העדב ןוחינ אלש הז אטח המ השקו וילע, םחרל רוסא העד וב ןיאש לכ
ב'. םירשי תליסמו , חלשב ץרפ תכרב , תעד - ץעוי אלפ םש בצ.,ע"עות"ח ןירדהנס עדיוהי ןבו "א שרהמ "אב"בח., בטירו

ןירדהנס "ח,עו"ע לצו בקעי ןיעב איר"ף "א, שרהמ ?יע' הזב הימתה רואבב וכו', המקנ הלודג התעמ אלא
םש. דועו תח"ס "א שרהמ שר"י בצ.

בושח אוהד עמשמ ס וכה לע ונקת ורישעהשכ אה השקו איה, הנקת רקיעד הליפת המו

יעו'נפ"י "א בטירו "א בשר ?יע' רתוי

? ונתננוח התא רמאי ם אה א' םוי תירחשב םילשהל אהו "ש צומב בירעמ ללפתה אלש ימ
ב'. תוא שה"ס לע רגה"ח יעו'יח' "א,מו"ב קער תוהגהו , םידגמ ירפ "זעו"ש בדרה םשב דצר' שיר גמ"א יע'



קס"ו. וטר' גמ"א יעו' "י, נפו "א בטיר המ"ת?יע' אוה םאהו , אשת אל םושמ רבוע וכו' ךרבמה לכ

. הדש ימורמו , םענ ירמא ?יע' םעטהו , ושאר לע תוכרב ול וחוני וכו' וזב לידבה םא

, לידבמה ךורב ריכזה אל סוכה לעו הליפתב לידב ה אלש אצ' ?יע'וא"זח"ב העט המב , שארל רזוח וזבו וזב העט
,ע"ע םענ ירמא יעו' םש, "ל האבו דצר'א' ,יע'וש"ע סוכה לע לידבהש ינפל לכאו הליפתב לידבה אלש ירייאד "א בשרו רת"י ע"ע

הזב. הלדבהל שודיק ןיב קוליחה המ ףסוי שאר יעו' הז, ןיד ריכזה אל יאמא "ם במרה לע המתש םש ב"י

גל: תוכרב

'א' אער גמ"א יעו' המ"ת:יע'נפ"י, אוה םאהו , הלדבהמ רתוי טושפ המל סוכה לע שודיק יבגל דוע
םש. הכלה רואבו

תורגא "א,עו"ע רגהל םענ ירמא יעו' , םישוריפ שר"יב' ?יע' ובר ןושלב קדקדמ היה המב וכו', אב חר רמאד
זלק'. וא"חח"א השמ

וי"ט, אוהש תבש יאצומב קר ךכ קספנ המל חנפ ירבד יעו' "א, שרהמ ?יע' הונקת םש קר המלו , לבבב אתינגרמ
"א. שרהמ יע' הב חסונה רואבבו

' 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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