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בנ. תוכרב

ידוסיב סכ"מ די. תומבי סות' הזב:יע' הכלהל קספנ המו לוק תבה ינידב דוע איה, עשוהי יברו דות"ה
י'. תוא ה' םירפוס ירבד ח"בוק' םירועיש ץבוק ט'ג', הרותה

םתה ךייש אל אלה השקו ןייה, תככב ומידקי אל "מ הכרבב המל ושקהש המ ואב"ד,

. םיעורה אלמו "א שרהמ בד"ה?יע' והיימעט

דוע הזב יע' , הלדבה ינפל םועטל רתומד "ש ערהו ' סותה וקדקד ןאכמו , ןוזמה רחאל וחינמ
. יריאמהו "א בשרב

?יע'מ"ב הכלהל המו סוכ, הנועט דיחיב םגד "ש ארה קדקד ןאכמו סוכ, הנועט ןוזמה תכרב
קס"ד. ' בפק

אר"שיס'ב'. יעו' , םוגפ אוה ןיידעד םירבוסו הז לע ב"ה םיקתוח "א בשרה תעדלש ' בפק יעו'ב"י הי, דיב היל םיעטד

לע השק ןאכמו וכו', ואמטיו ורזחיו וידי תמחמ סוכה ירוחאש ןיקשמ ואמטי אמש הרזג

, האמוטה באמ וא טנ קרש אוה ילכ ןיאמטמ ןיקמש המ לכש "טז'ב' הובא "ם במרה תטיש

ג'. תוא הס' אר"לח"ב יחו' "ח, לצו "מ,עו"ענפ"י סכו "ד באר ?יע"ש םיידיה תמחמ קר ואמטנ אל ןאכ אלהש

יס' הזב יעו' , הדועסה תעשב וידי לע ןיחפוטש ןיקשמה םע המ שר"י יעו' , םדא אמטמ ילכ ןיא
םש. רגה"א רואבבו קס"י, "א גמב חנק'

" בארו "ם במר םש, ' סותו שר"י חל. תורוכב ?יע' ירייא ילכ הזיאבו , םיאמט וירוחא כו' וירוחא ואמט נש ילכ
הס'ג'. אר"לח"ב יחו' "טז'ג', הובא ד



בנ: תוכרב

? הדועסל הליטנ ןיב קספה יוה אל וק:) םיחספ ) שודיקה תרימאש המו , הדועס "י טנל ףכת
ןאכ. "א בטירבו ט' תוא לאנתנ ןברק סות' "ם בשכ יע"ש

"ח. לצו המלש קשח "א, בטיר "?יע' תופיכת ה" ןיב ליעל הנשנ אל המל ושקהש המב , ףכת דות"ה

. יריאמו ןואג םיסינ וניבר אר"ש, סות' שר"י, ?יע' תסכה תאמוט יהמו , תסכה תמחמ וכו' ואמטי אמש

"ה דותו וליפא שר"יד"ה ?יע' תחא הנעט וא ונעט יתש ןאכ שי םאהו וכו', רחא בדר וכו' ירבס וב"ה
. תוינשמב המלש תכאלמו "ה מאר שר"ש,יח' יעו' , רבד

הגה' "ה, מאר ויות"ט,יח' ?יע' המלש תנקתמ אוה המורתו ןילוחל םגש השקו המ"ת, ןילוחל טנ"י ןיא
' אנתת ןויעו טשפ , הירא ןב

"א. שרהמו שר"ש והילא תונש בה"ח, תוהגה ?יע' היל ןניסרג םאהו ס"לוכו', אל בל"שוכו' טנ"י לבא

וקלחנש המו "ארו"ח. שרהמו שר"י ןאכ:יע' אנקסמהו "א ווהה רואבב וכו', יגילפ אל וכ"ע ארבב

"ח. לצו והילא תונש "י, אפת "א, בטיר ?יע' אנקסמל

"א. בטירו יריאמ שר"י, :יע' ושוריפ , ארונב אכיא ירוהנ אבוט

חיכוהש המ י' ללכ אתיירואד ןוותא יעח' , םענ ירמאו ןימינב יניע גנ.יע' ןלהלו ןאכ שר"י :יע' ורדג , תבש אלש םושמ רנ
ן. אכמ

קס" וצק' "ג מרפ ?יע' רוסיא רבד לע הכרב יבגל ןאכמ חיכוהל ןתינ יאו וכו', ןיכרבמ ןיא םעט המ
א.

' 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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