
שת"פ רייא סב"דב'

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

שבתבנ.

הרמושל לוכי "ע וכלד , ןמקלד ' תדרומ מ' אנש יאמ השקו וכו', םיער היקיסעש רומח

רגה"א. רואבבו הש'ד' יעו'וש"ע "י, נפו פש"א "א, שרהמ "א, בשר ?יע' הריתי אתורטנב

"א שרהמ ?יע' יואשמ םושמ טושפה םעטה טקנ אלמל השקו , ייותאל יתאו ליפנד ןינמז

קפס קר יוה אהו , ארמוחל "ם במרה קספ המל הז יפל המתש המ יעו"ש , תמא תפשו

הש'. הבר הילא יעו' ,? ןנברד

, לאומש לש תורמימה יתש תא בשייל בתכש המ רואמה לעב יעו' אה, ימקמ אה סימ

"ן. רהו "א בשרבו , תומחלמב "ן במר יע'

. םתיי שוק בשייש ךיא פש"א וכו',יע' ייונשל יצמ יוה הרשק דות"ה

יעו'נפ"י יונל, אוהש רבדב תאצל המהבב ירש 'יא סותו שר"י תקולחמ ,יע' ןיכורכ ןיאצוי

עב"ב. הנשמב ןמקל שר"ש יעו' , םדאל הניב קלחל םעטה

ואיבהש המב ביתכ דימצו הדעצאד השקו , םעטה שר"י ,יע' תורוהט תועב ט לכ ראשו

, הנורחא הנשמו ער"ברו"ש םשו אי'ח' םילכ ?יע' ןידממ ובשש המצלע אלו ל-ה' ןברק

. תמא תפשב ןאכ יעו'

? עקרקל רבוחמ יוה אד"כ השקו , תלדל תויושעה ןוגכ ,יפ' תועבטהלכ ראשו שר"יד"ה

בי'א'. םילכ הנורחא הנשמ יע'



שבתבנ:

?יע' תרחא השא המב שירב שריפ ומצע "י שרד ושקהש המב (עב"א), ןיאבב דות"ה

יעו'נפ"י. , המלש יניגמה םשב וכ'ט' םילכ תוינשמה לע "ע קער

טנ:, ןישודיקו טס. תוחנמ :יע' ןנירייא יוניש הזיאבו הנשמ יאה רואבב וכו', לכה לכ ןנתד

יאד). שר"יד"ה לע שר"ש יע' השעמ יוניש ירדגב דוע ב"בזי'( יקסבוזור רגה"ש יעו'יח'

בי'א'. םילכ הנורחא הנשמ ,עו"ע םעטה "י שרפ ,יע' הרוהט ויפתכ ןיב בה רושקלו

הק"י גל', א' בקעי תובש יעו' "א קער וצ:יע' ריתו ושקהש המב , גומלא לש איה דות"ה

. םילכד פ"ב ףוס ( זעוב "י( אפת "םח"איס'ב'.עו"ע שרהמ וש""ת יעו' "א. פשו י' הכוס

וס"פגי'. תורהט ירדסו

יעו"שב"ח הש'ח', "ע שוטב עב"ח:יע' ראש יבגלו , םעטה שר"י ,יע' תעדרמב אצוי רומח

םש. "ב מבו רגה"א רואב יעו' "ז, טבו

יע"ש : רחא ןפואב לפשר ךרצוהש המו גנ:, ןמקלו ןאכ "י שרפ יע' , בלחל אל לבא

. ףסונ "איפ' בשרב יעו"ש "י, נפו "א שרהמ

' 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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