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

ס. תוכרב

"ן במרו "ד באר :יע"ש ורואיבו ול' ןיא וישכעו ליאוה ירה"ף' תסריג יעו' , הנקו רזחו הנק יכד ללכמ
. תומחלמב

"א,וש"ע בטירו אר"ה אר"שוס"סזט', , יברו טנ:ד"ה ליעל סות' ?יע' שומי ואש הינק תעשב ונייחהש ךרבמ יתמ

, ימלשוריה םשב נה"ל סות' יע' ךרבי המ הנתמ לבקמ ןינעבו "צ, העשו "א קער תוהגה יעו' םש, "א גמו זט' גכר'ד'

'ס"ה גכרב םש הכלה רואבו רגה"א תוהגה גמ"א "שנה"לב"י ארבו

אל יוה אלו ךרבל ךירצש , ףידע ארוסיאד חכ תוכרבב אלה השקו היל, ףידע אריתיהד חכ

ו הילא ת רדאו ביבאה שדחח ה' תכרב םינורחאב אל"ר,עו"ע ןייצש המ שה"ס ןוילג ?יע' אשת

הגה' י'א' תוכרב "ם במר םש, "א מרו גכר' ומ.ב"י הכוס סות' ?יע' ךרבמ יתמ ו םילכה לע ונייחהש תכרב ןינעב
לצ"ח. יעו' "מ, סכו "ך מרה

, תודלוה וכפהתנש הארנ ןתנוי םוגרתבו , הבקנל הכפהנש ימלשורי סנה:יע' השענ ךיאו וכו', האל הנדש רחאל
הז לע ללפתהל לוכי רבשמה לע תבשויש דעד סד"ל ימלשוריב דוע יעו"ש

תרגיאב "ן מרו , קעי ןויע , עירזת רפ' שיר "ס תכו ייחב וניבר , יטאנקר :יע' רבדה םעטבו וכו', הליחת עירזמ יאש
"לב"בי: רהמו , שדוקה

אר"ש ' סותו "א בשר שר"י, ?יע' תושרד ל-ב' הנווכה םאהו וכו', ארק יאהל תשרדד יכיה לכ

ח"ד233. והילאמ בתכמו סמ"יפ"ט הוע"ז:יע' יניינעב ודחפל םדאה יאטח ןיב רשקה רואב תא, האטח

, ופוג תבשה והז ול' תבשהו "למ' ופיתד השקו וכו' אפורל תושר הנתינש ןאכמ אפרי אפרו

אכ',יע"ש תומש ייחב בא"ערו. "ח, צרהמו הפ. שר"יב"ק , דיסחה 'ר"י סותו "ש ארות ךער'?יע' םד לע דמעת אלמ לכו
, הנכסה רעש םדאה תרותו וכ'אי', ארקיו "ן במר ות"ת



ס: תוכרב

יעו" , העיצקו רמו הכרב קיזחמ יס'ג', שיר ,ב"י םהרדובא :יע' םויה גהונ וניאש םעטהו וכו', םידבוכמ ודבכתה
"א. רגהל םענ ירמא יעו' , םיכאלמה ןמ הרזע שקבל לוכי ייבא תעדל ךיא ש

םענ ירמא יעו' , תוליפתל רקי '?יע'יפ'ר"יןב דובכה אסכ ' ןאכ ריכזמ המלו ך, דובכ אסכ ינפל עודיו יולג

"א רגהל םענ ירמא , םהרדובא שר"י, ?יע' יאק המ לע , תושעל אילפמו

לצ" יעו' ' טלר ?יע'ב"י עמש תשרפ רמוא אוציקב רמא אל המל השקו וכו', היהו דע עמשמ רמוא

הז. יפל קס"בנ"מ ' טלר גמ"א יעו' "יה. ומינו ב., ליעל סות' :יע' התרימא םעט ח.

. המלש ןבאבו לצ"ח, :יע' הנישה ינפל תאז שקבמש המ , ךתרותב יקלח ןתו

"ל. שרהמ םשב "ה לשה רודיסו , םהרדובא ןכ?יע' ךרבמ םילענה תשיבל ב קר המל , יכרצ לכ יל השעש

רגה"א ירבדב םשו טה"ו, יפ"ד םירפוס תכסמ ?יע' הלוגמ שארב ךריב וישכע דעו וכו', ארדוס סירפ יכ
. אטוז יספלאו

. םיעורה אלמ שר"י,יע' ירבד לע ושקהש המ לע ץוכית , רשא דות"ה

' 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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