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זמ. תוכרב

"ם במר ?יע' האיציב םג והז םאהו "י. רתו "י ומינו שר"י ?יע' טעמל אב המו , הזוזמל יוארה חתפב אלא
. חמש רואו סכ"מ ז'בי',יע"ש תוכרב

, שאר תכרב ?יע' הרצק ןושלב תונשל הצרש םושמ הז ילוא השקו ובר, ןושלב רמול םדא בייחש
םצורית די.,יע' ליעל ראובמכ הליכאל המיעט ןיב קוליח שיש ושקהש המ םהרבא תכרבו םיניע חתפ עו"ע

"א. בטירל סחוימו ומנ"י רת"י, :יע' ארמ גה רואבב וכו', ןיניתממ םינש

דע לוכאל םיאשר ןיבוסמה ןיאש ליעל ןנירמא אה השקו וכו', וברל דובכ קולחל אב םאו

"ה. ארו רת"י יעו' םש, "מ סכבו ז'ה' תוכרב "ם במר יעו' ןיא, דות"ה וכו'?יע' עצובה םעטיש

שה"ס. ינוילגו יריאמ א',עו"ע תוא םירוביג יטלשבו שר"י, ?יע' יהמ , המותי ןמא

, יריאמו גצק' עורז רוא אר"ש בנ.,ע"ע הכוסבו ןאכ ' סותו שר"י :יע' הכרבה תא עמוש וניאשכ אןמ תיינע ןינעב
םש. "מ חלה ירבד יפ לע א'די' תוכרב "ם במרבו דכק' עו"עב"י

"ה. ארו רת"י שר"י, :יע' השוריפ , ויפמ הכרב קורזי אלו

. עדיוהי ?יע'ןב רבד ותוא םה םישנ ועה ינש הרואכלו וכו', הנועה לכ

זצק' "ל האב יעו' "י, שרפ ?יע' הבוח וא תושר רותב והז םאהו וכו', ןדהב יפורטציאל ךתעד המ

שר"י ?יע' ןומיזה לע קר ,וא רוסיאה רבד לע הכרבה םצע לע םג הלאשה םאהו היל, יזח אלה
א'טי'. תוכרב "ד באר יעו' "י, נפו



זמ: תוכרב

"א בירה םשב המו אל:ד"ה ןיבוריע סות' יעו' גי:, הציב "א בטירו שר"י ?יע' אישוקה תנווכ , תיאר המו

ה'. תכרבו ב"א שרו "ן במר ?יע' ןירשעמ תוריפ הזיאו , ירשעמ ירושע יאתוכ ינהו

ןינמזמ ונאש המו בכ. הטוס "ש ארותו אס. ןיטיג סות' יעו' "י, שרפ ?יע' ירייא יאמ יבגל וכו', ץראה םע והזיא

"י נפו יריאמ דיסחה סות''ר"י בכ:, הגיגחבו ןאכ סות' :יע' תוצרא ימע לע

ירה"ד, יקספו "י שרפ ?יע' הרשעל םג וא השולשל םיפרצמ יתמ ןכו , הכלה המו "ל, בירכ רמאד אוה
חמ. ןמקל ' סותו לצ"ח יעו'

ריכזה המל ,או"כ ןיפרטצמ כ-י' םיארנה ש-ט' םירבדה תנקסמו וכו', ןיפרטצמ ןוראו העשת

"ח. לצבו לאומש תחנמ ןאכ:יע' םיפוריצה לכ רואיבו , שאר תכרבו םייניע חתפ םענ ירמא ?יע' ןוראו ט'

' 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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