
שת"פ טבש סב"דגכ'

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

ומ. תוכרב

, םימחר וילע ררועל הצרש , םייניע חתפ הז?יע' םשב ןאכ וריכזה המלו , אריז יבר ונייה יקש, ךירח אניטק
. עדיוהי עו"עןב

בסיה והבא יבר אלה ןאכד השקו , וקלחי אלש אנוה ברו ןנחוי יבר ירבד ובשיי אל דות"ה

. םענ ירמא םש,עו"ע םישרפמו ז'ב' תוכרב "ם במר לצ"ח, "א שרהמ ?יע' עוצבל חרואל רמא "כ פעאו םהמע

םש. "ם במרה ירבד לע לזאה ןבאב "ט:יע' מהוטה תכרב תמייתסמ ןכיהו חרואה תכרב רדגב

שר"י: תטיש לע םיבושי , יריאמו "א בשר סות', יעו' שר"י, :יע' ןייגוסב ןודינה רואיב כוו', ןומיזה תכרב ןכיה דע
אר"ש יעו' ' סותו שר"י ,יע"ש עבראו שולשו שולשו םיתש לש אתיירבהמ ארמגה תיחארב וקלחנ םג . יפלו , הדש ימורמו יע'נפ"י

. םיעורה אלמו לצ"ח :יע' םילעופ תכרבב םידימעמ הייחדבש המו בי'',

סות' לכ, דות"ה ?יע' ךורבב תוחתופ ןיאש תוכרבה רואבו וכו', ךורבב בןה חתופ ןלוכ תוכרבה לכ
, םהרדובא , יריאמ ח., תובותכ ' סותו שר"י "א, בשר אר"ש,.



ומ: תוכרב

. םענ ירמאו "א שרהמ ?יע' ארמגה ירבד לע ופיסוה המ לי"ע ןושארה םצוריתב , בוטהו דות"ה

"א. בשרו "ן במר ,עו"ע בוטהו דות"ה ?יע' הרצק וא הכורא יוה "מ הוטה תכרב יא

לע יריייא אלד רת"י יעו' שר"י, ?יע' ירייאק יתמיא , לבאה תיבב "מ הוטה תכרבב םיאנתה תקולחמב
'ב' טפק רוט יעו' וי"טק' ינדעמ , םיעורה אלמ "מ,יע' הכרב

"א בשר סות', שר"י, :יע' םינושארב םישוריפ המכ ור מאנ וז איגוסב םג וכו', רזוח אוה ןכיהל

הדש ימורמ '?יע' םלוכל ךרבמ דחא וביסה ד' ליעל ןנירמא אה השקו , הימק אכת ותיימ רתלאל

םש סכ"מ "םז'א' במר הז:יע' ןפואב קר אוה ןושאר לטונש הז ןיד םאהו

סכ"מ ?יע"ש הזב קליח אל "םז'בי' במרבו וכו', האמ םהש ןמזבו

אר" םש,עו"ע "א שרהמ ןיא, דות"ה אנ:?יע' תב שמ השקש המבו רת"י, יעו' שר"י ?יע' ירייא ןכיה , ןיכרדב ןידבכמ ןיא
. תבשב יריאמו ןאכ 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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