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

אי. תוכרב

דימת ןברק ומכ םוי גועבמ אורקל ןתינש רמוא יתייה אד"כ בשקו , ברעבו רקובב ארק אמינ

. עשוהי ינפ ,עו"ע הלילבו םויב "ל ליהד יתו' "א בשרה השקה ?ןכ םייברעה ןיב השענו ברעב וב ביתכד

היהש ראיבו יס'ה' הירא תגאשה השקה ?ןכ ץנה ינפל אוה ק"ש ןמז אלה ' רקובב ' יבגל תושקהל שי ןכו
. רקובב רקובב בותכל ךירצ

ינשהו קב"ש, ' ךרדב ךתכלבו ' םיימעפ ביתכ אה ליו"ע היל, דיבע יאמ ךרדב ךתכלבו יאה

תע. לכב ת"ת תבוחש דמלל אבש וב?יע'נפ"י שורדנ המ תב"ת יאקד עומש םא היהו תשרפב וב תכש

דחאו הוצמב קסוע לכ טעמל דחא , םיבותכ ב' שיש אצמנו , ןתחל טרפ ךרדב ךתכלבו

? תווצמה כלל ןתחמ םידמל יאו , הבשחמב קר ותדרטש ןויכ , דחוימ טועימ ךירצ ןתח המל שר"י יעו' , דירטד ןתח טעמל
, הוצמ תושעל ךלוהש ימלו , שממ הוצמב קסועש ימל יעב םיקוספה ינשד ראיב םש "א בטירבו ןאכ, יעו'נפ"י הכ., הכוס סות' יע'

"א בשרב ןאכ יעו' , קלוחש רב"ן יעו"ש , הנושארהמ לטבתי עש"י קר אוה תרחא הוצממ רוטפש הוצמב קסועש ' סותב דוע יעו"ש

,יע"ש. רוטפ סנוכש העשבד הנמלאה תא סנוכל ,נו"מ ורטופל ידכ דירטד םעטל א"צ סנוכש העשב ןתח םגש איגוסה תנקסמל

ת"ת המלו , לבא לכל לאקזחימ ןניפלי אלד ןיליפת אנש יאמ השקו וכו', ןיליפתה ןמ ץוח

יעו'נפ"י. ןאכ, "ש ארותבו הכ. הכוס סות' ?יע' לבא לכל ונממ םידמול ונא םוד' קנאה ול' רמאנש

בותכל הנישש המ ןכו ןושלה תוכירא רואיבו , הוצמ יחולשל טרפ היל יעבמ אוהה בו"ש

. הוצמל ךרדב שיו הוצמב קסוע שיד הכ. הכוסב "א בטירהמ ליעל ונאבהש המ יעו' "א, שרהמ '?יע'נפ"יבו הוצמ יחולש '

"א. בשר יעו' "י, שרפ :יע' לשמנהו לשמה רואיב וכו', דחאל לשמ

ינת דות"ה ?יע' ירייא יאמבו תקולחמה רואיב , םולכ אלו השע אל וכו', השע ב"ש ירבדכ השע
וי"טוש"תט'. גנוע יעו' , רבד לכב וקלחנש סד"ל הדש יממ "ש,יע' ארותו "א בשר

שר"י :יע' םשמ החכוהה רואבבו אר"ש, סות' ב"שבו"היע' וקלחנ המב וכו', ושאר היהש ימ ןנתד

י'ב'. ךוניח תחנמ יעו' חכ. הכוס רו"ן ןאכ "ש ארות המ"ת?יע' הוצמ םייק ם אהו "י, נפבו ' סותו

וי"טיס'ט' טנוע יעו' כ', קרפ םירשי תליסמ ךכ?יע' לכ דבכ שנועל םעטהו וכו', ךמצעב בוחל תייה יאדכ
. ארממ ןקזכ ונידש

"א בשר :יע' וירבד רואבו , וניתנשמל םימעט ב' איבהש פ"אה"ה ימלשורי וכו',יע' ךרבמ רחשב
ח"אאנ' הבושתב "א בשר "ח,עו"ע לצו נה"ל ימלשוריה לע השמ ינפ בי:, ליעל

"אח" בשרה ע"א,וש"ת בי ןאכ "ן במר ?יע' חבשה תוכרבכ וא תווצמה תוכרבכ ווה ק"שיא תוכרב רדגב
ןמקל "י נפו ח"אא' קחצי ירפ ומכ הכוראב הזב ונדש המ םינורחאב יעו' טיש', א

" היפב "ם במר ,עו"ע הדש ימורמו אר"ש סות' "א בשר ,יע' תחא "ה דותבו "י שרפ ם?יע' המ , הרצק תחאו הכורא תחא
לש ךשמהה רואיבל נ"מ הז לכח , המולעת דיגמו סכ"מ ,יע' הינשה וז הרצקו הנושארה וז הכוראש ק"שא'ז' תוכלהבו מ,

וכו'. רצקל יאשר וניא ךיראהל ורמאש םוקמ ': הנשמה



אי: תוכרב

םוי תדמ ריכזהל ול הזב,יד ךרוצה המו ,' חכו םויב הליל תדמו הלילב םוי תדמ ריכזהל ידכ

. בהובא "י רהמ םשב ףסוי תיבו , הנוי וניבר ידימלת ?יע' הלילב הלילו , םויב

"מ ארה תוהגה , םיניע חתפ הז?יע' תא םיריכזמש עדי אל השקמה יכו השקו , ךשוח ינפ רוא. ללוג
. עדיוהי ןבו , ץיוורוה

, תירחשב הבר הבהאש םעטהו , םהינש םיריכזמ המל ןנברו דות"ה ?יע' םלוע תבהא וא הבר הבהא

"א. בשרבו ירה"ף תטיש "ח.עו"ע לצו ?יע'נפ"י תיברעב םלוע תבהאו

תא בכעמ םאהו דכ-הכ', הירא תגאש וש"ת ?יע' אתיירואד וא ןנברד אוה םא , הרותה ת כרב בויח

ייח זמ'ו', ובל"שוא"ח ?יע' האדוה וא חבש , ןינהנ תוכרב יוה םאהו זט'זכ', ח"א םהרבא רבד ?יע' דומילה

"ח. בבו םש, יס'זמ',מ"ב שיר "ע שוט :יע' הבויח לדוגו הכרבה תרוצו "י, נפו ט'א' ללכ םדא

לע "ז ירגה יעו'יח' , םידגמ ירפו הכלה רואב רגה"א, רואבו גמ"א יעס'די',יע' םש וש"ע ?יע' תוכרבמ םישנש םעטה
. וירבדב ראיבש המ דכ' הק"י יעו' , אפוג הרותה לע אלא הוצמה לע ןיד וניאד רגה"ח םשב אי'זט' תוכרב "ם במרה

המ זמ'ז' יעו'ב"יבו"חיס' דימ, דמל אלשכ ףא די"ח אצוי הרותה תוכרבב המל ונד , רבכש דות"ה
"י. נפו "לב"ח שרהמ ,יע' םיתפרצה גהנמ ואיבהש המ יעו' יעו'נפ"י, , םהירבדב ונדש

?עי'ב- הכוסב ומכ ךרבלו רוזחל הכירצ הקיספהו הדמל םא תב"ת תבייוחמ הניאש השע םאה סות' ירבד רואל ונד םינורחאב

רת"י יעו' , הרותה ירוסיאו תווצממ התעד החיסמ הניאש ןויכ אד"צ קס"ד פ"ו המלש תוכילה יעו' , ךרבל רוזחל הכירצש לצ"ח

קס"א. זמ' בקעי תועושי ח"גטנ', קחצי תחנמ יעו' ןדש, המ לצ"ח ',יע' סותב םש ר"ת תעד רואבב

לצ"ח. יעו' , םהיניב קוליחה רואיב "ד לחנ יעו' יעו'יר"ף, שר"י ?יע' ןאכ אסריגה ךיאו וכו', רמא אברו

רפוס בתכ ןכ?יע'וש"ת ךרבל לוכי הב למע וניאש ימ םאה 'ו הרות ירבדב קוסעל ' הכרבה רואבב
. םהב םיללכנ םימכח ידימלתב םיקבדנש המבש ,וא חבשה תכרב יוהש כ'וא ןמיס וא"ח

"ם במרבו "א, בשר ,יע' המולעת דיגמבו שר"י ?יע' המצע ינפב הכרב יוה םאהו הכרבה ןינע וכו', אנ ברעה
ר"י ידימלתו ןייגוסב ןאכ "ד בארו רואמה לעב יעו' יעו'ב"חזמ'ס"ד, םש, חונמ וניבר ,יע'יפ' תוכרב ג' םהש טקנ ז'י-אי' הליפת

?יע' לארשיל הנתנש ינפל תומואה לכ ןיב בביס אלהו השקו , םימעה לכמ ונב רחב רשא
. בטיה ,יע"ש םהב הריחבה והז לזמה לעמ םיאצמנ םהש המש ח', שורד שבד תורעי

טפ"ז,ןב "ל רהמל לארשי תראפת "א,נפ"י, שרהמ ?יע' תוכרב ה-ג' ןינע רואבב , והלוכל אוה הונירמל ךכלה
נה"ל. רפוס בתכבו , עדיוהי

פ"המ"א. דימת בקעי תראפת קל"ש?יע' הכרבה ןיב וקיספה ד ציכו , תורבדה תרשע וארקו

"ב, ערו "י אפת "ש, ארב דימתב ?יע"ש הבוח ידי ואצי םאהו זא וארקש המו וכו', עומש אם היהו עמש
. םעל וכריבש תוכרבה ןינע והמ יעו"ש

"ש, שרבו דימתב םש "ד בארו "ם במר יעו' , הרוא ןרקב םשו זל: הטוס ' סותו ןאכ סות' ?יע' הנווכה המ , םינהכ תכרבו

' 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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