
שת"פ טבש סב"דזט'

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

טל. תוכרב

רת"י,ב"ייר'א' "א, בשר רצב, דות"ה ?יע' הנורחא וא הנושאר הכרב יבגל ירייא םאהו , ארועיש היל רצב

סוס"יחנ'. םירפא תיב "ת ושו ג'בי', תוכרב סכ"מ ?יע' םהיניב קוליחה תרבסבו טע. אמוי ' סותו זט' ןמיס אר"ש יעו'

טע. אמוי סות' :יע' וימגול אלמ אוה םיקזמב הנורחא הכרבל רועישהד ובתכש המב רצב, דות"ה
, םעונ ירמאו לצ"ח יעו' קס"ג, צק' קס"ה,טו"ז גמ"איר' ג'בי', תוכרב "ם במר דכ', אר"שפ"ז

ואיבה אלש "ם במרהו ירה"ף תעד יעו'ב"ייר'א' , יגליפ אלד ובתכו , הירב הוהד ימלשוריהמ ואיבהש םש,מה

קס"ד. גמ"איר' רת"י, "א, בשר אר"ש, ?יע' הירב בשחנ המו ה'ג', תוכרב חמש רוא ,עו"ע גילפ ילבבהד ללכ, הירב ןידל

אסריגה ךיא יסש'כ' אר" :יע' םעטש םדוק ךריבש רחא ירפ ה ודימ לפנש ימב דוע ואיבהש המ םש,
םש. הכלה רואבו מר"א יעו'ב"יור'ס"ו,וש"ע , ימלשוריב

"ש. שרו ףסוי שארו שה"ס,נפ"י ןוילג , דיסחה סות'ר"י ביר"י?יע' יפ' לע השקהש המו "י, שרפ ?יע' והמ , ןיקסמרוד

" קער ןתנ,יע'נפ"י "ה דותו , הנקז שר"יד"ה ?יע' ירייא ןפוא הזיאבו , ךרבל ןהמ דחאל תושר ארפק רב ןתנ
םש. "ש שרו א

"י, נפו "א שרהמ ?יע' אנקסמל רבס ימכו רוכו', מאו רזח

אכ' "י הקו לצ"ח, וי"טזי'ב', ינדעמ ?יע' הכלהל הזמ דומלל ןתינ המו , אטוז אמירפ

המ ליו"ע , לכהש ותכרב םירמתה ןמ אצויה שבד יבג חל. ליעכלו וכו', אקלסכ אקלסד ימא

בר' יעו'וש"ע , דועו אר"הנפ"י אר"שיס'חי' "ד, בארה םשב םשו חל. ליעל "א בשר אימ)?יע' דות"ה ) םהיניב קוליחה
"ם במר םש,ע"ע דודל הלהת יעו' , הכלה רואב ,יע' םלשבל ךרד ןיאש תוריפב נה"ל ' יפהמ תאצויה נה"מ תא איבהש אי'בי'

הר'ס"ב. ריאמ תיב יעו' קס"א, בנ' ללכ םדא תמשנו קס"ו, םש "א גמו הר'ב' השמ יכרד , הנשמ ףסכב םשח ח'ד' תוכרב

רת"י. יעו' דוע, וראיבש המ "א בשרו אר"ש ,ע"ע אכה ירייא ןפוא הזיאב וראיבש המב תפ, דות"ה



טל: תוכרב

וששחש המו "י, נפו "א שרהמ לצ"ח, יעו' , השעי דציכ אתכלהו דות"ה יעו' , עצוב ךכ רחאו ךרבמ

, עשוהי ינפו זסק'ב', ,יע'ב"חוא"ח תעדה חסיהל

"מ, העב לע "ד בארה תוגשהו "א בשר ,' סותו שר"י ?יע' ירייא ןפוא הזיאבו וכו' םימלשו םיתיתפ וינ פל ואיבה
"ח. לצו יעו'נפ"י

םש "ג מרפו 'ס"ו, חסק גמ"א יעו' "מ, העבו אר"ה ?יע' ביבח רתב ליזא אלד אהו , ןיטיח לש לע ךרבמ

' חסק ?יע'וש"ע ירייא ןפוא הזיאב וכו', ירכנ לש תפה קלסל הוצ רש"ש ובתכש המב , לבא דות"ה
קס"ט גמ"א יעו' קס"ה, םש,טו"ז ה',ב"חס"ב

"א. שרהמו יעו"שנפ"י , רמו "ה דותו שר"י ?יע' ירייא המ לע , יאנתכ

שר"י. תעד בושיב הדש ימורמו ,נפ"י יאנתכ דות"ה שר"י ?,יע' לודג רתוי המו ווכ', לצב יצח אל לבא

חונמ וניבר וימ"ט?יע' דמלנ אל תודועס ג' ןינעל המל השקו ויב"ט, וכו',הו"ה םדא בייח תבשבו
ח'ו' הצמו ץמח

לצ"ח יעו' "א, בשרו שר"י ?יע' ןאכ ואיבה המלו ירייא יתמ , אתוריש אלוכ א עצב הוה אריז ר'

יריאמ יעו' שר"י ?יע' ירייא בורע הזיאב , אבורעד אתפ יר

' 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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