
שת"פ טבש סב"דזי'

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

מ. תוכרב

יס'ג' ןחלשה תאפה ? וירבד לפכ לש אמגוד טקנ המל ליו"ע , ךרבל ךירצ וניא ךורב לוט ךורב לוט
ןינעמ םה םא תובית ד' וליפאד ןניעומשאד ךפיהל טקנ שאר תכרבב םנמא , קספה יוה תובית ב-ג' קרד ןאכמ קדקדל הצר

קספה יבגלו "ה הגהב יס'מ' הב"ל ,עו"ע קספה יוה תוחפב וליפא הדועסה ןינעמ אלש לבא , קספה יוה אל הדועסה

םש. "ע ושה לע "א קער תוהגהו יקס"ב, ?יע'מ"בור' הקיתשב

יעו' , ךרבל אש"צ יריאמ ,יע' קיספה םא , הוצמב ליחתה רבכש רחאו , ךרבל ךירצ וכו', חלמ אבה

וחששכו קס"ז. גמ"אור' יעו' , תועדה ב' איבה טי'ה' "עוי"ד ושבו , וירבדמ קדקדמש המ ואיבה "ה דותה לע םענ ירמא

םש. "ל האבו מר"אמ"ב יעו' וסק'ו-ח', ,יע'ב"יבו"ח ותמיעט םדוק ךרבמה תכרבב םיאצויה םיבוסמה

ט'ח', םידבע "ם במר ?יע' הרות רוסיא אוה םא וכו',הו ותמהבל ןתיש םדוק לכאיש םדאל ול רוסא
יעו' בס. ןיטיגב אסריגה ,יע' ןנברדמ איהש המיעטל "ת וסיא איהש הליכא ןיב קליח ב' ףנע י' ןיטיג השמ תורבדבו זסק'ו', "ל האב

"ח. בעצ םושמ אוהד "ץזי' בעי תליאש :יע' רוסיאה םעטו ה'ס"קאי', ללכ םדא תמשנ או"ר, ברה קס"ז,וש"ע זסק' זט'וא"ח

תישארב הוא"ח , הרש ייח רפ' רמועה אלמו "ע, ושהע םירפא ',די אלקת םידיסח רפסב יעו' הייתש ןינעל ןידה המ םש גמ"א יע'

הכ'ו-ז' ארקיו ףסוי סדרפו אכ', ו' תישארב הע"ת ןיקסיד "ל ירהמ ח"גגי',עו"עיח' בקעי תובש בל', וא"ח רפוס בתכ םש, רבדמבו

ותומכ הכלה רש"י ףאו , קספה וניא ירותל ליבגד תשש ברכ "ע ושהו "ם במר ה וקספ הכלהל

קס"ה, וט' יאמד וזח"א 'יע' ודכו ורת"מ תשרפהל קספה ןינעבו "י,( נפו לצ"ח א'ח', תוכרב "ם במרה לע סכ"מ ?יע' םוקמ לכב
.( לכאמה לע רדנ ריתהל יבגל הרעהב חי'ב' אמק המלש תחנמו

יקס"ב. זטו' וא"חג'גי', רוט יעו' "י, שרפ הזל:יע' םעטהו , הבישיב אלא מ"רוכו' ןיא

קס"ח "א גמו השמ יכרד 'ו' טעק ןכ?יע'ב"י םיגהונ ןיא םויהש המו וכו', חלמ לכא אלו לכאמ לכ לבא

. חתפמ ,סו. םיטוקילה רפס ד'ב'?יע"ש תועד ' להב "ם במרה שמ"כ . ןאכמ השקו וכו', ותליכא הפקמה

הפצמ נפ"י, ?יע' םיברכ הכלה םוקמ לכבש רחא ןכ קוספל ךרצוה המל השקו רכ"י, הכלה ןיא
. ץיוורוה אר"מ ' הגהו , ןתיא

םעונ ירמאו "א שרהמ ?יע' םויה ללכב הליל םוקמ לכבש ףאו אל, הלילב ו ותוא ןיכרבמ םויב יכו

רנל. ךורע ,יע"ש םירבדד ארקמ הל ף ומ:ילי הכוסבו וכו', עמשת עומש םא רמאיו

ןמ אצויה לכ לע תיללכ הכרב יוהש ללגב םאה ליו"ע , אצי "א הפוב ןליאה תוריפ לע ךריב

המ יעו"ש אר"ליס'ב-ג', ?יע'יח' אצי המדאה תקיני ריכזהש ןויכש ,וא ןליאה תוריפ םללכבו , המדאה
. דבעידב אצי המל לכהש תכרב יבגל הז ןיעכ רקחש

יתאבה הנה , תוריפ יבגל םירוכיבב ביתכ "ע וכלד השקו אוה, אערא ןליא רקיע אנת ןאמ

לצ"חרוש"ש. ?יע' המדאה ירפ תישאר

ןגמ יעו' "ם, במרה תעדב שמ"כ "י,יע"ש נפו יס'גכ' הירא תגאש יעו' יבר, דות"ה רכ"י,יע' ןניקספ הזבש םעטה
קס"א. ור' םירובג

"ח לצו "א שרהמ ?יע' ארמגב ראובמהמ רחא םעט שמ"כ , שבי דות"ה



מ: תוכרב

אלו עקרקב םישרוש קר םיראשנ םא ןידה המו וכו', אריפל היל תלקש יכד אכיה לבא

ה' הכרב קמע לש"הגה' יעו' , אתפסותהמ ואיבהש המ םש,עו"ע השירדו בוט"יגר'ב"ח אר"שיס'גכ', "ה, ארה ?יע'יח' םיפנע

. ףסוי שארו שר"ש "י,עו"ענפ"י שרפ ?יע' םעטהו ןייה, ןמו תפה ןמ ץוח

"ק מטישו אר"ה יעו' אל, דות"ה בי. ליעל ןייה?יע' לע "ע הפוב תכרב ינהמ םאהו ןייו, תפ וליפא רמא רו"י
אר"ליס'ב', יחו' "א, קער ןאכ,

חס' רגה"א רואבו "א, בשרו אר"ש םש, סכ"מ א'ו', תוכרב "ם במר ר"מרו"י,יע' תקולחמב , הארבש םוקמה ךורב
לצ"ח יעו' א',

' 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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