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המ. תוכרב

דר' מו"ב הכלה רואב אר"ה ?יע' ואמצל היהי אלש ידכ הזל עיגהל ךירצ םאהו וכו', אצמוא היתקנחד

הלוח ,וא רוסאה רבד תליכא יבגלו גמ', ןמיס "ש ארבו היתקנחד סות' :יע' וירחאלש הכרב יבגלו ז',

קס"ב םש השירדבו דר' :יע'ב"י ואמצל אלש התושל המוד "כיא הויב

ןיבוריע ' סותו שר"י ?יע' הנורחא וא הנושאר כרבב וקלחנ המבו וכו', תובר תושפנ ארוב רמא ר"ט
דר'ג' ףסוי יכרבח קס"א זר' הבושת ירעש יעו' "ח, לצו אר"ש "א בטיר יעו' די:,

ה'י' תוכרב רפס תירק "ד, בארה םשב 'ו' חפק רוט ?יע'ר"י, ןנברד המ"תוא אוה םאה ןומיז בויח , ןמזל ןיבייח

לצ"ח. ?יע' דיחי ןושל ב בתכ יאמא , יאמד לכא

א'טי'. תוכרב "ד בארו "ם במר ןאכ, םינושאר ?יע' רוסיא תליכא לע ןיכרבמ וילע,ליו"עיא ןינמזמ ןיא

וצק'ה'. רגה"א רואב אר"שיס'ב', לכא, דות"ה ?יע' ןמזל םילוכי ינשה לש ומחלמ דחא םירדומ םאה

"א, שרהמ ?יע' וטושפכ ןומיז יבגל בתכ אלש המו , איצוהל יבגל ראיב וכח', המכ דע שר"יד"ה
"ש. שרו לצ"ח,נפ"י

"י נפב וגו'? ךיקולא ה' תא ד' ארקמ הל ףילי חמ: ןמקלו וגו', יתיא הל' ולדג "ק' מאד וכו' "מ הנמ
הכרבב םירחא איצומ דחאש קלחה תא ףילי אכהמד בתכ ומק'א' בקע הלאש קמעהו , ןמזל רשפא ג' ןינממד ףילי ןאכמד בתכ

יע"ש. הכרבב םירמואש המ אלו

םג וא ומע רבדמש העשב קר םאהו , ארוקה ןמ רת וי ולוק היבגהל יאשר םגרתמה ןיא

םש. "מ סכו "םת"תד'ג' במרב יעו' "א, שרהמושאר תכרבב דוע ירה"ףיע"ש םשב ולוקב דות"ה ?יע' םעל םגרתמשכ

:יע'נפ"י רבדה םעטו קלחהל םיכירצד וק. ןילוח סות' יעו' , ןינמזמ ןיא לןמז וצר םא

"א. בשרו "ש ארות , דיסחה סות'ר"י "ח,עו"ע לצו יעו'נפ"י ' סותו שר"י :יע' היארה רואבב אל, םינש ןיא השל ש



המ: תוכרב

יע' הכלהלו "י, נפו אר"ש ה'ז', תוכרב "ם במר ,' סותו שר"י ?יע' הבוח וא תושר והז םאהו , ןמצעל תונמזמ םישנ
"ם רהמ "ת ושו "י שרב םשו ג. ןיכרע קס"ח,עו"ע "אל' וזחו ,מ"ב, שובל יעו"ש , תובייח םישנא גל' תופרטצמ םאד 'ז' טצק וש"ע

זכר', ח"ד גרובנטורמ

דוד. דיו לצ"ח יעו'נפ"י היל, ןניסרג יא דות"היא יעו' וכו', אפיס אמיא יכה יא

הדש ימורמ םירואיב "אב' בשר ?יע' קלחהל הוצמד ןנירמא ןלהלד השקו , וריבח תכרבב אצוי דחא
"י נפו

רת"י , יריאמ ?יע' ןומיז די"ח אצי אוה םאהו וילע, ןינמזמ ןפוא הזיאב וכו', קושל םהמ דחא אציו
ה'גי'. תוכרב "ם במר אר"ה,

"ץ בשרו אר"ה , יריאמ עב"א, סות' שר"י, ?יע' ןומיזב קר וא הוצמ לכב והז םאהו , קלחהל הוצמ וכו' םיינש

"ד בארה םשב "ער' שוט םש, סכ"מ ז'ו', תוכרב "ם במר , םינושארו שר"י ?יע' ירייא המב וכו', דחאכ ולכאש השלש
קיספהש רחא תינש איצומה ךרבל ךירצ יא םינושאר יע' ןכו "א, בשר ?יע' ורובע וקיספה אלשכ תאצל יאשר יאו םש, ונו"כ

דוע. ,יע"ש םרובע

, יריאמו "ץ בשר ?יע' םעטה , ערפמל ןומיז ןיא

"י רתו "א בשר ,' סותו שר"י :יע' תוכר ב ראשל הניב קוליחה רואבבו וכו', םילשורי הנובב אה

קס"ג. 'ב',יע"שב"ח חפק "א מרו בר,וש"ע דות"ה :יע' ונינמזבו , אשיחלב היל ינע

טבש "עכ"ב בלנ )צז"ל יקסנילג ) יבצ םהרבא הבר"ר קחצי בקעי גה"ר על"נ
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