
שת"פ טבש סב"דכ'

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

דמ. ת וכרב

וית" ?יע' ךרבמ וניא ג"כ רקיעה םדוק לפטה תא לכא ליו"עיא וכו', הליחת חילמ וינפל ואיבה
לע קס"ד,א"אמו"ב "א גמו םש השמ יכרד ביר'א' אל',ב"י וש"ת "ד המורת יעו' , ןאכמ וקיידש המ תוינשמב םש ישנא ' סותו ט

אר"לח"אא'. ,ע"עיח' םהירבד וראיבש ךיא ( דועו די' דעומ המלשל רשא ) םינורחאב יעו' וירבד

אבש ןויכש ,וא ורטופ רקיעהש ללגב והז םאה ליו"ע , לפטה תא רטופו רקיעה לע ךרבמ

הכרב קמע אר"לח"אא', יח' קס"ט, וזח"אזכ' ?יע' הכרבל הכירצ הניאש העורג הליכא והז לפט רותב
ה'. תוא "נ הכרב

יעו'ב"ח "י, רתבו , ילכואב דות"ה ?יע' חילמה אלו רקיעה םה תוריפה אד"כ השקו וכו', רסוניג תוריפב

?יע' תפה רטופ דימת חילמ םאהו ,' סותה ירבדמ חיכוהש המ קס"ט וזח"אזכ' יעו' "ח, לצו םש, "א גמו ביר'ב',ט"ז

" מרה ?יע'וש"ת לפט אוהשכ תפל וידי לוטיל ךירצ םאהו קס"ט, "צ העשו קס"א םש,ט"ז רוטל תוהגהב "ל שרהמ

קס"ג. ביר' "א גמו השירפ איס'א'

הזב. הפי רואב עדיוהי וחב"ל?יע'ןב הז רבד קודבל וחרט המל וכו',ליו"ע ןנבר וקדבו

ולא?יע' אקווד טקנ המלו ןינימה לעז' אה םתקולחמ הנהו וכו', םינומירו םינאת םיבנע לבא
לצ"ח

"ן במר "א, בטירו אר"ה "א בשר ג'?יע' ןיעמ ךרבמש םהל ןינמ השק ,או"כ ןינעה קיספה ץרא , ןנברו
יס'וס"עג'. ךורב תחנמ יעו' אל, המ"תוא וז הכרב םאה הז יפל ב-א'ב'נ"מ ןכו ח'בי' תוכרב סכ"מ יעו' , הנוי וניברו טמ: ןמקל

קס"א, זמ' ללכ םדא תמשנ יע' הז ןינעב דועו

םש. םינושארו ' סותו זל. ליעל ?יע' ןנבר יפל הניד המו , הטיחה תא ססוכה יטועימל

רת"י לע,יר"ף דות"ה ?יע' ןימתוח ךיא ןכו ןיי, לע םיכרבמ המו עהץ, ירפ לעו ץעה לע ץעד יריפא

מ-ז' (אל לכאש תוריפ דוע לע וז הכרבב תאצל ןינעלו םש, "ש הצחמו יקס"ז, חר' גמ"א יעו' "א, בטירו

יקס"ט "עטו"ז ושה לע "א קער ןוילג "דוש"תל' המורתו םש "שב"ח ארה םשב חר' רוט "ם, במרה םשב ןאכ "א בשר )?יע' םינימ

יולה רמשמו אר"ה, חר', בוט"יבו"ח ח'ד', תוכרב "ם במר "א, בשרהו "י רתב הפ :יע' הרדסו הכרבה חסונב םיקודקד
"ז ירגה םשב דמ'

ירה"ף תסריגו רגה"א, תוהגה "א, בטירו שר"י רמ"ח:יע' היארהו אישוקה רואב וכו', םיתח יאמב םתחימ
"ו טקס אנ' הלאש קמעה יעו' ןאכ,

"גא"רמו"ב. מרפ "ש הצחמ גמ"א םשו חר'בי' יע'יס' הכלהלו רת"י, ר"ח,ע"ע םשב שמ"כ לע, דות"ה

נקס"ב-דנ' "אמו"ב בטיר ?יע' ךפיהלו ץראב וח"ל תוריפ םילכואשכ םיכרבמ ך יאו וכו', ךופיא אלא



דמ: תוכרב

רגה" רואב יעו' "ח, לצו "אנפ"י בטיר , דיסחה סות'ר"י שר"י, :יע' ותרבס רואבב וכו', ימידבא רב קחצי בר רמא
יקס"ט חר' א

חר'טי' רגה"א רואבו "אפ"זד', וזחהמ תוגהנהו םיניד יעו' , האלפה :יע' ןושלה רואב וכו', אנרכדמ יכד אנמז

אנ: הדמ "ן במר , ינבלו דות"ה ?יע' ןיליפת דבלמ תווצמ ראש לע וכריב םאהו וכו', אברעמ ינבלו

זטר'. "ח הכו "ש הורע גמ"א בנ.,ב"ח הדנ שר"י ?יע' וילע םיכרבמ ןיאש םעטהו , ינחיר יקופאל

לש תורמימה יתש "איא שרהמו שר"י יעו' ד'ט', תועד "ם במר םש, ' סותו שר"י הנ: ןיבוריע הז:יע' ןינעב דוע וכו', קרי לכ

. ןידרת ןינעב דוע יעו"ש , טפשמל םיניעו טכ. טל.ע"ז ליעל :יע' בורכ ןינעבו , וקלחנ ןאכ קחצי ר'

' 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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