
שת"פ רדא סב"דו'

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

טנ. תוכרב

ןרהא לוע יעו' הכ לזמ אקווד המל יעו"ש "א, שרהמו שר"י ימ:יע' רחא ךלוה ימו וכו', ארתב אלזאד יאהו

הנוי וניבר זט: ןירדהנס סות' יעו' נרו"ג, סות' שר"י ג: ליעל יע' ורואיבו ות, ילוחמ אלמתמ רובה ןיא
. איגוסה רואבב שדח ךלהמ יכדרמ תשרפ יעו' , והינבו םימכח תכימס חע', יס' םיניעל הואתו םש,

םינוא גה רצוא ןאכ:יע' םיאבומה םירבדה לכב ןכו הז שרדמ רואבב וכו', רכוז "ה בקהש העשב
ץישבייא ,עו"עיח'ר"י יעיבר ראב הלוגה ראבב "ל רהמו "א, בשרל תודגאה ישוריפ , לאננח וניבר הר"ג, םשב

. דועו ןרהא תלוע "א, שרהמ :יע' תמאב ול םיכסה םאה , אימט אבואהו אניטק ברד השעמ

םיעמושו קרבה םיאור ןיאש המו ,' חכו אננע ימהנמו אקרב ק ירבד רמא בקעי רב אחא בר

ןאכ. םיארומאה תקולחמ רואבב יכדרמ תשרפ יעו' , םענ ירמא ?יע' דחאכ םערה

ףסוי יכרבו גמ"א יעו' אר"ש, "ם במרל היפ"מ סות' שר"י :יע' םהילע םיכרבמש תוחורה רדגבו וכו', תוחור יאמ
"ה מאר תוהגה "א רגהל םענ ירמא זכר'א',

. בקעי ןיעו , עדיוהי ןבו "א שרהמ ?יע' םעטהו יוה, אל אילילב אפע זד

אר"ש. תכרב "ה, מאר הגה' לצ"ח "א, שרהמ ?יע' לכל עודיה רבד אוה אלהו אישוקה רואבב , םיקרב יאמ

המולעת דיגמ יעו' זט., הגיגח "ד ירות :יע' וירבד רוא "י,וב שרפ וכו',יע' תשקה תא האורה

םניד יטרפו ט'די-זי, תישארב רבד קמעה , והינב "א, שרהמ , םהרדובא :יע' חסונה רואבב ,' חכו ותירבב ןמאנ

רבד יוה הרואכלש המו , הנוהכ תירבו הכרב קיזחמ , הכלה רוא רגה"אבו רואבו 'מ"ב טכר "ע שוט וז:יע' הכרבב

. שאר תכרבו "אח"בד', מרל הלועה תרות , רקי ילכ םש, לש"ה 'חנ, רפב םש לאנברבאו "ן במר ?יע' יעבט

ראבו "ש החמו "ג מרפ םש ם הרבא ןגמ זכר'א', :יע'ט"זוא"ח םויה גהנמהו וכו', יתרת ךרבמ םתהרמ א אבר
"ימו"ב כרב ,א"ר בטיה

קס"ב. ' חכר השירפ יעו' ירה"ף, לעש שר"י לע,ע"ע שר"יד"ה

ט' ימלשורי יעו' יס'ז', שיר םירפא תיב קס"ד, ' טכר :יע'א"ר םעטהו הז, ןיד טימשה "ם במרבו ביר"לוכו', רמא
ב'



טנ: תוכרב

"ג הנכ ירייש יעו' , ןיכרעבש האלפהב םשו המח ךרע ךורעבו שר"י, ?יע' הנווכה המל , התפוקתב המח האורה

תח"סוא" 'ב',וש"ת טכר המלש תמכח חל' ח"ב תוריאמ םינפ ?יע' היאר אקווד ךירצ יאו קס"א. "א קער תוהגהו 'ב' טכר

קס"ו, םש הכרב קיזחמ יע' אמוס יבגלו דל', "ס תכו חונ'

וא"חז', םירפא תיב יעו' , םענ ירמ או חי' י' תוכרב "ם במר :יע' ורואיבו , םינושארה ,יע'יג' התרובגב הנבל

רמו וי"ט ינדעמו אר"ש יע' ןרדסכ תולזמו ' טכר "ש הורע יעו' , םינושארה תסריגו םענ ירמא ,יע' םתוליסמב םיבכוכ

ח"אוצ'ג', ביצי ירבד ז', שיר הלעי הדוהי ולא:יע'וש"ת לכ לע םיכרבמ ןיאש םעטהו , העיצקו

',ע"ע טכר שיר "ג הנכ יריישו םירוביג ןגמ אק', ןימינב תאשמ "י,וש"ת שרפ יע' אוה ןובשח הזיא יפל המחה תכרב
צ', שיר וא"ח קיש "ם רהמ וש"ת

הנוי וניברב םעטה יעו' ו:, תינעת "ארו"ן בטיר יעו' "ן, במרו "מ העב ?יע'יר"ף םייתש ולא , והייורתל והנירמינ ךכלה
. שאר תכרבו "א שרהמ

שאר תכרבבו לצ"ח ?יע' והמו , אבוט אתאד אה אתרופ אתאד אה

ןיפתוש יגס אל המל ,צו"ע שממ תופתוש יעבד "ם במרו וכו',יע'יר"ף תופתוש היל תיאדאה

טיש' "זח"א בדר יעו' "םי'ה"ה, במרה ישרפמו בכר', שיר לצ"ח,ב"ח 'א', אכר השירד אר"שיס'וט', ?יע' הבוטב

' 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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