
שת"פ טבש הכ' סב"ד

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

חמ. ת וכרב

רת"י , רואמה לעבו ,יר"ף תילו דות"ה ?יע' הכלהל קספנ המו ,' סותו שר"י ?יע' והמ , ןינמזמ ןיא חרופ ןטק
"ה. ארו "א בשר

רת"י, ,יר"ף העשת דות"ה ?יע' השולשל גם ןיפרטצמ םאה ןכו , הכלהל המו וכו', ןגד ולכאש העשת
"עס"ג ושו זצק', וי"טט',ב"י ינדעמ אכ' אר"שיס'

ב'. השירדו זצק' לצ"ח,בו"י יעו' "י שרפ ?יע' הזב ןידה המ וקיפס טשפ םאהו יל, איעבימ אל יאדו השש

קס"ג. זי' םימות טי.יע' ןירדהנס ' סותה תיישוק בשוימ הז יפלו "י, שרפ ,יע' ןנברל והל לטקדמו

בקעי ןיעב ףסוי ץע לצ"ח, ?יע' ךרבל עדיי אל ךלמהש והל,צו"ע יכורבל שיניא היל הוה אל

. הכרבו השודק יעו' ןאכ, "א ודיחב "א שרהמבו בצ: סות'ב"ק "י, שרפ וכו',יע' ךממורתו הלסלס ביתכד

"ש. שרו בקעי ןיעב שר"י , והינב ןכ?יע' האר ןכיהמ , תורמ לבקמ אלד תיזח

ואיבה ירהש םתליכא ורמגש רחא םהמע ףרצנ ךאיה השקו , ךירבו אנירחא אסכ היל ובהי

"ח. לצו "ש ארות ןאכ, "א בשר גק:, םיחספ סות' ?יע' הכרבל ןושארה סוכה תא

ה'וט-זט', תוכרב "ם במר דעק' זמר יכדרמ ?יע' אתיירואד וא ןנברד ובויח זא םאהו ןגד, תיזכ לכאיש דע

"םנה"ל במרו אר"שבו"י, "ח, לצו 'נפ"י סותו שר"י ?יע' רתוי לודג רועיש ולכאש םירחא איצומ ךיאו "מ, סכב םשו

ןמיס "ש בשרא ר"י קלחש הזמ ירה אישוקה המ לצ"ח יע' הל סירג יאו , סירג אלד וכו',יע'ב"ח רמוא "ג בשר תימייב
. היתווכ סד"ל אנת היהש

ראובמ הז ירה סק"ד המ השקו וכו', די"ח םיברה תא איצוהל לבא ת פרטצימ יפורטצא

לצ"ח וכו'?יע' םיברה תא איצוהל אבב ירייאד ר"י ירבדב

םיעורה אלמ יעו' אר"ש ?יע' שולש ןיעמ ןהילע םיכרפמש םירבד ראש םיפ פטצמ םאהו ןגד, תיזכ
"ש. שרו



חמ: תוכרב

םשו אר"ש יעו' "א בשר המ"ת?יע' תוכרב ג' ןוזמה תכרב ירה השקו וכו', לארשיל ןקת השמ רא"נ
קס"ח. חכ' וזח"א יעו' וי"טע', ינדעמ

אלו "מ הכרבב הונקתש המו , הרובקל ונתינש רתיב יגורה דגנכ וכו' ביטמהו בוטה

ח'י' םירבד המכח ךשמ לצ"ח, "א, בטיר בכ', יס' ןאכ אר"ש ,( ןושלה רואיב "א שרהמ :,(יעו"ש אכק "ןב"ב במר ?יע' הליפתב

'ט'. חפק "ש הורעו חכ'ח', וזח"א "ח, בבו זפק' וא"ח רוט ?יע' בכעמ רדס ה יאו אוה, ךכ ןוזמה תכרב רדס

' חפק אר"שוב"י "א בשרו 'יר"ף סותו שר"י ?יע' הכרבה חסונ הנשמ יאו וכו', המחנב ליחתמ תבשבו

לת'ג' נמ"ח 'א' אצק גמ"א ב'ב', תוכרב סכ"מ זט., ליעל סות' המ"ת?יע' ה-ג' לכ יאו המ"תוכו', "מ הכרבל ןינמ

, ןמקל הרותה תכרב לע השקה ןכוו "א שרהמ ?יע' תוכרב ג' ךירביל א"כ השקו וכו', ק"ו תרמא ? ןינמ וינ פל
לצ"ח יעו'

תליכאל חבז לש הוצמ תליכאמ דומלל רשפא ךיא השקו וכו', םכאובכ רמוא אוה ירה

"ה. מארה תוהגהו "ח צרהמ לצ"ח, "י, נפו ה, כרבו השודק "א, שרהמ ?יע' תושר

בק'א' "ח נמו טי: הציב לצ"ח וק"אה'ז', דוד שדקמ טנ. םיחספבו ןאכ שר"י :יע' םישדק תליכאד השע תווצמב

יריאמו רת"י זפק', :יע'ב"י ןושלה רואיב וכו', הדמח ץרא

םיעורה אלמו לצ"ח "א, שרהמ ?יע' תומוקמ ד' הנמ הרואכתו "י, שרפ ,יע' תותירב שולשב

' 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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