
שת"פ ןויס סב"דח'

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

שבתופ.

יעו' , םינושארה םימי ,כו"שב' ישילשה םויב ףא אוהד "י שרפ יעו' ו', ןיציחרמש ןינמ

הז יפלו , הלימד פ'ר"א שיר ירה"ף לע יעו'ר"ן , הנשמ דיגמ ב'די',יע"ש תבש "ם בשר

פש"א. יעו' ?יע"ש םכש ישנא תא גורהל ישילשה םויב קר ואב המל השק

זע. אמו סות'י יעו' עא"פ, דות"ה וכו',יע' הכיסל ןינמ

ימורמ ?יע' םימי תשולשל ןיתמהל רמא המל ןיבהל שי הז יפלו , הרוהט אשיר אנת

. הדש

"א. שרהמ וזב?יע' קר ילוא ןכ היה תוילע לכבש רמא ימו וכו', הלע המכשהב השמ



שבתופ:

הכ"ג ומכ הלילה ותוא לכ םירוענ ויה םירבגהד ס"דוזצ"ל יפלו , והנינ םוי ילובט אהו

. תמא תפש הוי"כ,יע' לילב

לצ"ח יעו"ש בכ: תוכרב יע' ארזע תליבטל היהת "מ נהו , היואר וא הנתינ

שר"ש. יעו' ןוילגב "ה הגה יע' רחא קוספ איבהש "י שרב יעו' , יתרבד רתסב שארמ אל

" במר רגה"א,יע' תוהגהב םינואגה תסריג יעו' , תומלש תונוע שש םירמוא םימכח לבא

. רואמה לעב יעו' ן

. וירבד לע השקהש המ "ן במר ,יע' שרפ ,רו"תמ לבא דות"ה

"ץ רהמ ?יע' תווצמב ווטצנ םרט ןאכ אה השקו , והייפוג ליבח תווצמב יגיאדד לארשי

במ. הדנ תח"ס יעו' , תויח

ןנאד אישוקה העודיו וב, העבשב רמוא ,ר"י תורבדה תרשע ונתינ שדוחב ישישב ת"ר

? הרות ןתמ םוי ונלצא תועובש המל רכ"יאו"כ סד"ל תונוע ו' יעבד ןנברכ ןניקספ ירה

וכה" םשב םש "ע ושה לע לקנרפ רגה"ב ' הגהו ,' טעק תח"סוי"ד דצת'א',וש"ת גמ"א יע'

וצק'ו'. פוי"ד

הנתינ ישישבד , ישיש ה- םוי חפ. ןמקל ןכו עמ"זג. השקו , הרות הנתינ תבשב "ע וכלו

הז. לע ףיסוהש המ דצת' שיר עש"ת יעו' "א שרהמ יעו' ' סותב עב"ז ?יע"ש הרות

אלא ויה אל השמ לש ויתוילע לכד המכשהב היהד "י שרפ יעו' ו', והל רמא אבשב ירתב

םולכ םהל רמא לא ןושארה םויבש הביסה הזש אמינ א"כ השקו , המכשהב

יעו' אר"ם), ינרקה םשב השקה ןכש זפ.( ןמקל "א שרהמ ?יע' ךרדב דוע ויה המכ שהבד

שר"ש.

םוי. ותוא לש המכשה ונייה דרי המהכשהבו הלע המכשהב הז יפלד "ד ירות יעו'

' 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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