
שת"פ ןויס סב"דט'

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

שבתזפ.

ולא?יע'יח' םירבד לע והויצ אל ה' תמאב המלו וכו', ותעדמ השמ השע םירבד השלש

"א. בטירו "ן במר יעו' תופסותב הז:יע' לע ךורפל היה המ השעש קה"ו ןינעבו "ה. מאר

?יע'נפ"י. ולבט אלש םושמ הז ילוא השקו , ארפצ דע אתניכש אירש אלד

תמ"תלי"ע םדוק יוהד חינהש המו "ח צרהמ ,יע' ושקהש המב , לארשי המו דות"ה

. שריפו "יד"ה שרמ

ונאבהש "ח צרהמ יעו' , םתיישוק ץריתש המ ןתיא הפצמ ןמז,יע' םהל עבקו דות"ה

ליעל

. םייניע הפיו "א שרהמ בי'ח', רבדמב שר"י ?יע' גילפ םאהו הפ, לא הפ ירמאד תיאו

ובושיש דע תוכחל ול היה , הרות ילב וראשיש הז ללגב יכו השקו וכו', תוחולה תא רבש

הז. ןינע ראיבש המדקהב רשוי ירעש ?יע' הבושתב

"ן במרב ןאכ יעו' טצ: תוחנמ שר"י יעו' "א, קער יע'יע' היארה רואבב וכו', תרביש רשא

"א. בטירהו

ליו"ע. ב', השרפ שדוחב רפ' אתליכמ וכו',יעו' הליחתב רמוא יבר



שבתזפ:

יעו' ' סותב :יע' האצוה ןינעב המו ןתיא הפצמ יעו' "י, שרפ ,יע' דוקפא אל ןימוחתא

"א. בטירו "ן במר ,עו"ע הדש ימורמב

זט'גל' תומש המכח ךשמ יעו' ןמה, תנצנצ חינהל רמאש ומכ , ןימוחתא דות"ה

התואב ה-אנ' םויב ה הרות ןתמ תועדה לכל הז יפלו והה, תבשב ישימח םויה תו ואו

המ יעו' דצת', גמ"א יעו' "א, בטיר ?יע' ונתרות ןתמ םוי תועובשב םירמוא ןיאו הנש,

. וירבד לע ליעל ונאבהש

"א. שרהמ ,יע' שרדמהמ ואיבהש המב םוי, ותואו דות"ה

םוי ותואב ועסנ ךיא שר"ש יעו' היה, תבש םויה ותואו כוו' ינשה שדוחל רשע השימחב

. ןימוחתא ווטצנד מל"ד

"ש. שרו "א שרהמ "ל שרהמב ' סותה ירבדב ,יע' דובע םירסח ח' ןנברל דות"ה

' 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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