
שת"פ טבש סב"דטי'

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

במ. תוכרב

תוא םירוביג יטלש יעו' ירה"ף, םשב רת"י ?יע' םולכ ךריב אל םאהו , ךירב אלו וכו' רסילת לכא אנוה בר
.( ורוקמ ןינמ יעו'נפ"י "י, שרב אבוהש "ג הבה תטיש .(יעו' םהילע ךריב ג' ןיעמ הכרב יאדוד ובתכ אמ: ליעל ' סותבו א',

? אלוקל םג םירחא רחא םיכלוה םאהו , ךרבל ך ירצ הדועס וילע םיעבוק םירחאש לכ אלא
'ו'. חסק הכלה רואבבו ל', ןמיס אר"ש יע'

"ד. כקס ' חסק יעו'מ"ב , םיציב ג'ואד' אוהש טע: אמוי םירמת תופכ '?יע' הדועס תועיבק ' רועיש והמו

םש, "א קער תוהגה ס"ז, םש רזועה ןבא ,' חסק יע'ב"י : דועו , הלח , הכרב ןינעל , ןינסיכב האבה תפ רדג
"ג. מרפ ,יע"ש תפל הבישחמ הזב התליכאב הברמש המש חל: "ה ארו "א בשר יעו' י', ףנע יס'ה' ךורב תחנמו

"א גמו "ש, ארו "א בטיר "א בשר ?יע' הברה לוכאל ךלמנ "כ חאו תונוזמ ךריבו טעמ לוכאל ןווכתה םאו
"א. קער תוהגה יעו"ש 'די', חסק

המ יעס'ז' םש וש"ע יעו' ,' חסק ,בו"יבו"חיס' ךורע ג'ט', תוכרב "ם במר ןאכ, םינושאר ?יע' יהמ , ןינסיכב האבה תפ
. ןינסיכב האבה תפ לש יה"ת המכ דוע יעס'גי'-זי' יעו"ש םש, רגה"אמו"ב רואב ,יע' הכלהל

'מו"ב חסק "א,יע'ב"חיס' בשרו רת"י ' סותו שר"י ?יע' םהמו , איצומה ןהילע ןיכרבמו ןהב ןיברעמ תוינמחל
ס"קול-זל'.

,יע' ךירבינו ןל בה יבגלו "א, בטירהו "ה ארה ובתכ שר"י תטישכו ,' סותו שר"י ?יע' וניד המו וכו', לוכאלמ רוס א רמג
ןיב קוליח היהי המל ראיב פ"וה' ןילוח "ש ארבו ופ: ןילוח סות' יעו' "א, בשרב "ד בארו ןאכ סות' "ם, בשרו "י שרב םשו גק: םיחספ

,' טעק השמ יכרדו ,עו"עב"י רמגו קליסל הז

קס"ד, םש "ז בשמו יעו'זט' ,' טעק ':יע'ב"י אתולג שיר יבד ונייהו ומ ייסש המ ,( ינשה ) אכתא דות"ה

? רסאנ ךירבינו ןל בה רמאב רבכד גק: םיחספ לע ןאכמ השקש המו , הכרב הליטנל ףכית
"ל האב יעו' רגה"א, רואיבו גמ"א השירד יעו"ש ,' טעק יעו'ב"יבו"ח אל', אר"שיס' , הנוי וניברו "א בטיר אר"ה , ףכת דות"ה יע'

יעו"שב"חטו"ז לאוי וניברמ וסק' רוט :יע' םינושאר םימ יבגלו , םינורחא םימב הזו , הכרב "י טנל ףכת

קס"א א"א םש "ג מרפו ,' טעק ו'כ',בו"י תוכרב סכ"מ ?יע' םינורחא םימ רחא רובידב קספה יבגלו רגה"א, רואבו

קס"ב, מו"ב

יעו'נפ"י. קס"ג, וסק' גמ"א טל., הטוס סות' ?יע' ףכית לש רועיש והמ

"ח. לצו יעו'נפ"י ךרב, שר"יד"ה ?יע' יהמ , ןוזמה ינפלש תרפרפ



במ: תוכרב

סות' , הנוי וניברו שר"י ?יע' וירחאלש וא ןוזמה ךותבש יאק רמגומ הזיא לע , רמגומה לע רמוא אוהו
"ד בארה תוגשהו רואמה לעב "א, בשר םש, הנשמה תבכרמו ז'גי' תוכרב "ד בארו "ם במר , הנשמב םש ישנא

"ח. לצו רגה"א, ?יע'יח' הנשמהמ ול השקה אלש המו "לוכו', בירד אהל רמ רבס אל א"ל

אר"שיס'י',יס' ק:,יע"ש םיחספבו ןאכ סות' ?יע' ןוזמה ךותבש ןיי רטופ םאה הלדבה ןיי יבגל בר, דות"ה
קס"א. השירפ יעו' קס"ז, םש,א"ר "ג מרפבו קס"ו, "א גמו "ש הצח מב דעק'

"ל, שרהמב יק: םש סות' טק., םיחספ תומחלמב "ן במר :ע"ע ןוזמה ינפלש ןיי לע הנורחא הכרב יבגל ואב"ד,
יקס"ד. "ש הצחמו "א גמו יקס"ג, דעק' רגה"א רואב יעו'

תרפרפד "א בשר הז?יע' קפסב הכלהל נ"מ המו , וקיתד ארמגה תנקסמו וכו' אפיסא אמליד וא
אר"ש תכרב "מ, סכו מר"ך ,יע' רטפ אלד קספש ד'ו' תוכרב "ם במר יעו' , הנממ בושח רתוי אוהש עא"פ הרדק השעמ רוטפת

"ח. לצו

םאהו "שיס'גל', ארבו עב"א, ' סותו שר"י ?יע' וביס הל ובשי ןיב קוליחה המו אל, וביסה אל ןיא, ובסה

םש. ברה "ע ושו קס"ה, גיר' יעו'מ"ב "ח, כקס םש גמ"א , חקורה םשב זסק' ?יע'ב"י ובסה אלשכ םג םיאצוי דבעידב

:יע' םירבדה רדגו , דחא םוקמב ודמע םא רומחה לע םיבכורב הד"ה יעו'ר"י וכו', ירמאד ןוגכ
"ע. ושל ונב"כ ',יע"ש חדכו הלגעב םיבשוי , םידמוע ןוגכ : םינפוא המכב ןודל שי הז יפלו זסק'ס"קמ-דמ', רגה"א רואב

גמ"א "אנ:, בשר המ: "ן במר ,עו"ע הבסה יעבד הארנ ברד ידימלתד השעמ הנה , ןוזמה תכרב ןינעל
וק. ןילוחב סות' קס"ח,עו"ע גצק'

' 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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