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

גנ. תוכרב

קס"ג,וש" חר"צה'י"ז היח:יע'וש"ע לש רואל הז ןיב קוליחה רואבבו , הריבע תכאלמ תמחמ תבשש
. יריאמב עב"ב,עו"ע "א בטירו בכ'ה' ללכ "ש ארה ת

גמ"א ?יע' ימד "מ עמכ עובק לכ אמינ אל המל השקו וכו', בור םא וכו', ךרכל ץוח ךלהמ היה

ט תוכרב חמש רואו , םיעורה אלמ ףסוי שאר "ה ארו "א בטיר :יע' ךרבמ "מ עמבש המו םש לקשה תיצחמבו יקס"ג ' צחר

אצויה ואר האורש םדוקה ןידהמ הז ןיד הנוש המל השקו ודיב, הקובאו קונית הארו

חר"צס"קגי' "ש הצחמ יעו' , יריאמ ?יע' ךרכהמ

"ה, ארו "א בטירב "ד באר "יר"ח, שרפ ?יע' הזב רדגה המו אל, המ ולע םיכרבמ המ לע וכו', ןשבכה שא
"ק. מטישבו

"םת" במרה לע השקו בכ"ש, אוה ר"ג תיב של םגהנמו "ד, מהיב לוטיב םושמ וכו' ב"שמ"ט

אנק'א' הבר הילאו חל"מ, ?יע' והייתווכ קספ ךיא תד'ט'

שאר יעו' "ק, מטישבו אר"שיס'ג', ?יע' וילע םיכרבמ םאה נלי"ע , ריאהל םגו דובכל םג השענה רנב
. ףסוי

םש. "ל האבו חר"צז' לצ"ח,וש"עוא"ח שר"ש, ?יע' הצחמ לע הצחמ ןידה המו , ךרבמ אוה לארשי בור םא

טועיה םע ףרטצהל םיטועמ ינשל ןאכ ךירצש המו וכו', נימ אטועימו וכו' אטועימ היל הוה

. ןתיא הפצמו "ה, מאר שר"ש,יח' קס"ב, גס' ווח"דחי"ד ?יע' םירכנ



גנ: תוכרב

המו רנה, תובישחב ןיד הזש וא שממ ותואי הנווכה יא יארומא וקלחנו , ורואל ותואיש דע

"ק. מטישבו "ד, בארה תוגשהו רואה לעב :יע' הכלהל

צחר "ליס' האבו גמ"א "ק,בו"י מטיש יעו' , תיששע ךרד הארנה רנ לע ךרבל "מ נהו "א, בשר "י,עו"ע שרפ ?,יע' והמ סנפ, ואב

"א בשר ?יע' הנוש ןידה היהי וי"כ יאצומב םאהו , ןירזחמ יאשן הזל םעטה המ וכו',ו ןירזחמ ןיא
"ח לצבו א' תוא חר"צ השירפ אר"שיס'ג' "ד, בארה םשב

"ש(םג ארו כ. םיחספ ),יר"ף םחלב "א(קר בשר ?יע' ןייגוס ירייא םילכוא ולאב , ךריב אלו חכשו לכאש ימ

מר"אמו"ב. 'ס"הוש"ע חעק :יע' הכלהלו ג') ןיעמ ןתכרבש םינימה מ-ז' תוריפ אק:(םג םיחספ "ם בשרו ןגד) ינימ

קס"א יעו'זט' 'בו"י דפק רוט ?יע' דבעידב אצי םאה ומוקמב ךריב ,עום ךרביו ומוקמל רוזחי

ב"ה ירבד לע רבועהד י: ליעל הנשמה ראובמ אלה ןכ השע המל השקו בכ"ש, גגושב דיבע

אצ' "א מרה "ץ,וש"ת בעי הגה' "ק, מטיש סות'בנ: ?יע' ושפנב בייחתהל יואר

?( הנוי - יפנכל קר אלו ) הנויל לארשי ולשמנש םיקוספ איבה אלש המו וכו', הנוי יפנכ ביתכד
. היפנכב הנויל שיש הלצהה ןינעב טמ. תבש ' סותו שר"י "א,עו"ע שרהמ יע'

אל הז ןמז דעש וא ( הליחתכל ) בויחה ןמז והז םאה , רוקחל שיו , ךרבמ אוה יתמיא עד

ימב קס"ב ' דפק טה"ז קפס קס"ד,עו"ע חכ' וזח"אוא"ח דימ?יע' ךרבל שי הליחתכל לבא , הכרבה דיספה
גמ"א, ,יע"ש ונמז יתמ דע תעבשמ הניאש הדועס לכאש

. אלש וטר'ד"ה "ל האב יעו' אר"שרו"י, ?יע' עומשל ךירצ ןכ המו , קיפנ יכיה עמש אל יכו

"טח"א יבמה וזה?יע'וש"ת הכרבב םג בייוחמ אוה הי היש אקווד ךירצ םאהו וכו', ןמא הנועה לודג

קס"ו,ש"ך אר' גמ"א :יע' הכלהלו סוס"קד', דכק' "ז בשמו פ"וס"ח, ןילוחבו ל' תוא וי"ט ינדעמו דכ' אר"שפ"ט יעו' זיק'ו-פק',

ןילוחב "ש ארה לע וי"ט ינדמו סוס"קד', ' בפש וח"מ

"א,ר"ח בשר אר"ש ,ע"ע יריאמו "ק מטיש אר"ה "י שרפ הזב:יע' קלחל םעטהו , םינוע והיירטפמ ןדיעב לבא
ףסוי שארו

חלמ תנכס ינפמ םהש ראובמ הק: ןיחלוחבד השקו , םינורחא םימ ולא םישודק םתייה ו

. םינורחא םימ לע םיכרבמ םאה םינושארה תקולחמ יעו"ש אר"שיס'ו', ?יע' תימודס

' 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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