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חנ: תוכרב

וכו',עו"ע וכע"ם יתב ךשמהה יבגל יעו"ש דכר' שר"י,ב"יבו"חיס' ?יע' ןבושיב הנווכה המ , ןבושיב לארשי יתב
ירה"ף,יע"שמ"ב. תטישבו "ח, לצו "א שרהמ

. בקעי ןויע יעו' סות', בס.יע"ש תובותכב הז ןיעכ וכו',ע"ע תרבוש החנא בר רמאה ו

,וש"ת יריאמ :יע' םירבק וב ושדיתנב ןידה המ ןכו ךרבמ ןמז המכ לכו וכו', ןידב םכתא ציר רשא

, הנוי וניברו "א שרהמ ביר', ח"א תונטק תוכלה :יע' הכרבה חסונ רואבבו דכר'ח-ט, "ט האבח עש"ת ,' טסקת "זח"ג בדרה

וז. הכרבב תונושה תואסריגה רואבב "ח לצב עו"ע

רואב ?יע' תאז םהל ןינמו אר"שט', יעו' ול, ביבחה וריבח לע קר ךרבמד ושר ,פ האורה דות"ה

"א, בשרה וש"ת םשב "מ?יע'ב"י הוטה םיכרבמ ןיא המכ םינהנשכש המו 'א'. הכר רגה"א

םג ךרבמ םאה דכר' "י כרבו יעו'ב"ח "א, שרהמ הזב:יע' הכרבה יוניש םע ,טו םיתמה היחמ ךורב רמו א
. וניחהש

"ן במר יע' ומעטו , האיבה אלש :יע'יר"ף םכח לע ןכ ךרבל םיגהונ ונא ןיאש המו , םיזרה םכח ךורבו
"ח. לצבו דכר' בוט"יבו"ח , תומחלמב

וש"ע יעו'ב"חבו "ד בארה םשב ' הכר בוט"י וילע:יע' רעטצמשכ קר וז הכרב םאהו וכו', ישוכה תא האורה
הזב. יולת הרואכלו וילע םיכרבמ ןמז המכ יעו"שלכ ס"ט

םשב ח'ו' םיאלכ המלש תכאלמ :יע' םדא ינבל םהלש תוכיישהו , תוירבה הנשמ וכו' ףוק ליפ האורה
, םלושמ יבר

םיגהונ אל םויה המלו התוא םיכרבמ ןמז המכ לכו הכרבה רדגו וכו', תובוט תוירב האר

. ןסינ ימויב תונליאה תכרבל הז ןיב המ םעונ ירמא יעו' , םישנו םייוג לע םיכרבמ יא דוע "ש מעו 'ונ"כמו"ב, הכר "ע שוט הב:יע'

קוליחה רואבב םיאלפנ םירבד םענ ירמא יעו' קס"א, זכר' י'די'בו"ב תוכרב "ם במר יעו' "י, שרפ ?יע' והמ , טיבשד אבכוכ
, טיבשל בכוכ ןיב

ג'ה',יח'ר"י רמאמ ח"א תירבה רפס ויות"ט, :יע' עדי אל המו , והינ יאמ אנעדי אלד טיבשד אבכוכמ רבל
, ץישבייא

םענ ירמא ?יע' המל , אמלע ברח אלסכ רבע יאו

. ןוליו והמ "א שרהמ יעו' , דועו שאר תכרב ',יעו' סותו שר"י ?יע' ראבל אב המו כוו', רמא רד"י הירב אנוה בר

"א. רגהל םענ ירמא :יע' וירבד רואבב וכו', רמא ישא בר

. ברקע לש הרוצ שי םג המיכבש "א,יו"א שרהמ ,צ"עיעו' ברקע שר"יד"ה

וא יפנכמ חא"כיא יגילפ המ ןכו , יתימאה םרפסמ עדי אל יכו ןושלה והמ , יבכוכ האמכ

. םענ ירמאו שר"ש , יכדרמ תשרפ ?יע' תואיצ במ תקולחמ אוהש הארנו , ירדבמ

. םענ ירמא יעו' , יכדרמ תשרפ ?יע' תואיצמב וקלחנ יכו השק ןאכ וכו',וםג שע יאמ

' 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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