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טמ. תוכרב

יעו'נפ"י , תועד יתש זפק' בוט"י ?יע' הוצמל וא אבוכיעל הז םאהו , ותבוח ידי אצי אל וכו' רמא אלש לכ

ב'. תוא "מ הכרב הכרב קמע יעו' םש, "צ העשו הכלה רואב מ"ב םדא ייח :יע' הכלהלו ס"ב םש ףסוי יכרבו

ית' רבכש ףא הזמ השקהש המו וכו', םישדח ישארו לארשי שדקמ , םינמזהו לארשי שדקמ

. ץיורוה אר"מ תוהגה יעו' לצ"ח, ?יע' םינמזהו לארשיב ול

"א. בשרו שר"ייר"ף :יע' ץוריתה רואבב , אשפנ יפאב אדחו דחא לכ יתרת םתה

זמ' םדא תמשנ לצ"ח, ?יע'נפ"י דבעידב אלא וירבד תא רמא אלה השקו וכו', בר רמא לאננח ברדכ
שר"ש יעו' קס"ט, חכ' "אוא"ח וזחו קס"ג,

בכ'ה' ח"א תשחרמ ?יע' םירגו םינהכב הניא תוכלמ אה השקו , םישנב ןניאש יפל תוכלמו הרות
"ה, מאר תוהגה יעו'

מר"א , יריאמ יעו' כ:, ליעל סות' "מ:יע' הכרבב ולא םירבד ריכזהל תולוכי וא תובייח םישנ יא הכלהל
םש. "שמו"ב הורע גמ"א, זפק'ג' וא"ח

הזב יעו' , התרבחל הכומס איהש ןויכ תוכלמ הב םירכזמ ןיא המל םעטה ובתכ , רמול ותד"ה
"ש. ארו רת"י אר"ה "א בשרב דוע

. דיסחה 'ר"י סותו "ש ארות ?יע' קפסה רואב וכו',ו אל יא החמש הב רמא יא אנעדי אלו



טמ: תוכרב

יעו' זמ'חי', ללכ םדא ייח הב?יע' חתפש בשחייו רמאי המכ דעו וכו', ביטמהו בוטהב חתפ לבא

גא"מוא" , הנשמה תבכרמ :יע' םתקולחמ רואבו ב'בי', תוכרב "ד בארו "ם במר ?יע' רזוח אוה ןכיהלו 'ו', חפק הכלה רואב

"ג. מרפו גמ"א "ש ארו "א בשר אר"ה רת"י ,עו"ע ןמזל ךירצ "ם במרה ירבדל סכ"מיא יעו"ש א', הליפת הכרב קמעו חהנ'

םש. וירבד לע "ד בארו "ן במרו "מ העב "א, בשר וכו'?יע' ןתנש ךורב םירמוא שדוח שארב םאהו

ןאכ. ' סותה ירבד יפל שמ"כ ' אצב ח" םי יקיפאו ו'ז', הכוס ךלמה רעש דות"היא,יע'

"מ, הכרב לע תיללכ אלא ןומיז לע אקווד אל איה ר"מרו"י תקולחמד ובתכ דע, דות"ה

"י. נפו תוכרבה ןועמ ?יע' הנשמה לע םהירבד ובתכ אל המל השקו

ג'ח' םיחספ "ט ויותו פש"א, ',ע"ע סותבו אס: םיחספ אס:, ןמקלו ןאכ שר"י ?יע' םיפוצ והמו וכו', םיפוצ רבע םא

"ץ, בעי תוהגה "א, שרהמ ?יע' םהל ןינמו , הטישה תפלחומ ןאכד ובתכ דות"הריב,

הייתש יעבש םיאריה יש' תוחדל שמ"כ זצק' יס' ףוס יעו'ב"י "א, בשר ,יע' אמלעב אתכמסא יוהד ובתכש המב
יעו"שב"חטו"ז ' סותה ירבד יפל המ"ת "מ הכרב בויחל

"ץ. בעי תוהגהח שר"ש יע' תואיצמהמ השק תצקו , הציבכ וז וזיאו העיבש הב שיש הליכא

הר' ח"א יולה טבש צק"בה',ע"ע מל"ד?יע'ב"יבו"ח ילב רמאנש םעטהו ךרב, דות"הנ

"א שרהמ שר"ש,עו"ע יעו' והילא תונש "ג?יע' הירו ר"ע וקלחנ יאו , אוביר הרשע דחאו , הרשע דחא

ויות"ט "ק,עו"ע מטישו סות' ?יע' וכרב רמואש "ת הירקמ השקו , ללכה ןמ ומצע תא םדא איצוי לא
. הנשמה לע דודל םינשושו

' 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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