
שת"פ טבש סב"דכ'

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

גמ. תוכרב

דצמ וא , תפל ןיי ןיב לדבה שי תובישחה דצמש הפ ןודינה םאה וכו', ונש אל בר רמא

דעק' בוט"י ?יע' תוריפ ומכ םירבד ראש יבגל ןידה המו "א, בטירו "ה ארו אר"שיס'גל', ?יע' הייתשו הליכא

"ל. האבבו גיר'א' גמ"א , ובסה במ.ד"ה סות' ?יע' לכוא םניאש ןירבד ראש יבגלו קס"ב, "צ העשו גיר'ג', רגה"א רואב

המו חנק', "א,ב"יוא"ח בשרו יריאמ לכ, ?יע'ותד"ה הליטנ יאה לש אניינע המו , תחא ודי לטונ וא"א לכ

רגה"א. יחו' "א בשרו יריאמ ?יע' וידי יתש לטונו רזוח "כ חאש

ןוזמה רחא ןיי םהל אב שרופמש הנשמהמ השקמ אלש המו כוו', רמאד אנשיל ךיאהלו

לצ"ח יעו' וק:, ןילוח סות' ?יע' םלוכל ךרבמ דחא

: הכלה ןינעלו "ה, ארבו דל' אר"שיס' ,' סותו שר"י ?יע' איצוהל אש"אזא המו יונפ, העילבה תיב ןיאו ליאוה
יקס"ז. יעו'מ"ב "א, מרבו דעק'ח' יע'וש"ע

ןאכ, סות' תאז ובתכ המל לצ"ח וצר'ו',יעו' 'י', אער :ע"ע שודיק ו הלדבהב הבישי ןינעל , ופוסב ליאוה דות"ה
. הבישי אלו הביסה אל ,או"כא"צ איצומ אצי םא ןכל ירהש תווצמה תכרבכ יוה הלדבהו שודיקד השקה קס"ח "אטי' וזחבו

" בארו הז?יע'יר"ף יפל איגוסה רואיב המו היל ןניסרג םאהו וכו', הליחת יויד לטנו ליאוה יאמאו
. ןדיד אסריג רואב ז'בי' תוכרב "מ הכרמ יעו' "ה, ארו "א בשר היל,ע"ע לד"ג "מ העב לע תוגשהב ד

,יע' יתחפ רב יבר ול ארקש המ ןכו , אייח יברל בר םידקהש מה המ רואב וכו', אייח יברו בר
. עדיוהי ןב

. הדש ימורמו לצ"ח זטר',נפ"י שיר סה"ד?יע'ב"ח רואבו , חרא אק אל וכו'ואה אריז יבר א"ל

זטר'בי'. "ל האב :יע' םהיניב "מ נהו "ה, ארו "א בשר ' סותו שר"י ?יע' ושודיח היה המו וכו', אדסח בר רמא

וי"טכ',ט"ז ינדעמו אר"ש זטר'ה', השירפ , הנוי וניברו שר"י ?יע' הליכאב רתומ םאהו והמ, וכו', קשוממ ץוח
קס"ד זסת' םייח רוקמו "ז טקס םש בקעי קח זטר', שיר "א גמו

,ב" הנוי וניבר ?יע' אצי יא םימשב יצע ארוב הילע וכרב יא דבעידבו וכו', ןומסרפאד אחשמ יאה
"ה. כקס "צ העש זטר'ה-ו, ח

ול ןיאש חיר ןינעב הכלהל ונממ אצויהו איגוסה רואב וכו', אשיבכ אחשמ וכו', אתרשכ יאה

זיר'א'. השמ יכרדו יעס'ו-ז', זטר' בוט"יבו"ח םש, "מ סכו ט'ג' תוכרב "ם במר "א, בטירו "ש, ארו רת"י שר"י, :יע' רקיע



גמ: ת וכרב

, המדאל ץעה ומכ יבשעל יצע םידקהל ןינע שי ןאכ םאהו , םימשב יבשע , םימשב יצע ארוב

השמ יכרד זטר'ח',יע"ש ?יע'ב"יבו"ח דבעידב אצי םאה יצע ותכרבש רבד לע יבשע ךרבשכ םאה ןכו
השירפ ,ב"יבו"ח םרמע ברו "ם במרה םשב רוט ?יע' לכה רוטפלו וילכ ךרבל לוכי ינימ' ' שישכ םאהו "ג, מרפו גמ"א , הבר הילא

זטו'.

םניאש ןומניקו הנק חירמ ב ןידה המו וכו', ןתנש ךוכב רמוא אשובחב וא אגורתאב חרומד

ןאכ, "א בשר זצש', "אח"א בשרה "ת ושו אר"ש :יע' דרו ימו דרו, יבגלו קס"ט, קס"ט,ב"חאו"ר השירפ אר"ש, ?יע' תוריפ
"צ, העש רגה"א רואב קס"ז גמ"א

הכלרואב יעו' , גילפ "ש ארהד שמ"כ קס"ד זטר' רגה"א רואב יעו' , ךרבמ וניא לוכאל אבשכד ובתכ יאה דות"ה

יעו' , רוטב םינושאר תקולחמ ?יע"ש וחיר לע םיכרבמ םאה הוצמ לש גורתא יבגלו קס"ו. חל' "א וזחו ס"ב

הל'ה' "א וזחו יעס'די', הכלה רואב

' 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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