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

דכ. תוכרב

רוסא ששח ןיאשכו ,' ודכו םיבנגמ ששח ה ללגב קר לכהש עמשמו , ףידע יפט והנירוטנל לכ

. דימתב מגה' לע רקבל ןנר ?יע' רתומ ןפוא לכבד עשמד זכ. דימתמ השקו קס"ד, גמ"אמ' יע'

ילכ?יע' בישח רכה םאה ליו"ע (רת"י), ילכ ךותב לילכ יעבו , ושאר דגנכ אלש תסכל רכ ןיב

הזב. השירדו ,יע'ב"יב"ח ושאר דגנכ אש םחינהל שיש איבה אל םש רוטבו יקס"א, םש "ב מבו גמ"אנה"ל,

"ח לצב ,עו"ע וצריתש המ "ש שרו םעונ ירמא ינת,יע' אהו דות"ה

מר' יעו'ב"יוא"ח ה', תוא דל' וי"טיס' ינדעמ יעו' "י, רתו שר"י ימ?יע' לש הליבט הוה, הליבט םויד אנעדי הוהו

סות'ר"י שר"י, ?יע' םינפ לומ םינפ םיבכושש דועב אורקל םירוסאש םעטהו וכו', םינשיש םינש

בז"ז. תעגונ ןתוורע ןיאשכ םג םירוסא םאה "מ נהו "ג, מרפו וזח"אזט'ו'וש"עגע'א'מ"ב , דיסחה

"ש, ארות ודצ?יע' לע הטומשכ ק"ש אורקל רוסאש ןנירמא גי: ליעל ירהש השקו וכו', וינפ ריזחי
םש. גס'א'מו"ב רת"י,וש"ע , דיסחה 'ר"י סותו

אלב ירייאד ץרית אל המל השקו , ןהיניב תקספמ תילט התיה אא"כ וכו' יתירחא אינתו

. חקור ןמשו םייחה רורצ ?יע' וינפ ריזחמ

יעס'ג' שדח ירפ יעו"ש ?יע'ב"יגע'ד', תילט קספה אלב ףאו , רתומ םינטק בו"ב וינב ויה םאו

"י. נפו , הירא גע',ןב שיר ףסוי יכרב ,יע' אינתהו "ה דותו היה, "יד"ה שרפ ?יע' ותשאל םאה , הנווכה ימל ותיב ינב

"א. בשרו שר"י ?יע' תועגונש הממ וא תולוגמש הממ אישוקה המו , תובגע אכיא אהו

"ח. צרהמו ג' תוא רגה"א רואב קס"ב, גמ"אח' ?יע' הבישיב תכרבמש המו וכו', תבשוי השאה

: הכלהלו , רשב בורקב בכשיל יבגל אפ: ןישודיקב אכיא הז ןיעכו וכו', תקונית ירמאד אכיא
. ןישודיקב םש הנקמ יעו' אכ'ט', "ע הבא השירפו םש גמ"א וא"חגע' רוטו אר"ש, יע"ש

. שאר תכרבו לצ"ח ירש?יע' וכל"ע ותשא םע בכוש יבגל אה השקו "י, שרפ יאמ,יע' אכה

יעו"שב"ח, "ש ארה םשב הע' "א מרבו "א, בשר ?יע' רועישה המ תרחא השא יבגלו "ש, רקלו ותשאב אלא
מה"ב. תערכהו ,יע'ב"יבו"ח םייניע תמיצעב אורקל לוכי םאה ןודינ דוע יעו"ש

לצ"ח. יעו' םש, "ג מרפו הע' שר"יב"יבו"ח ?יע' ירייא השא הזיאב ןכו קוש טקנ המלו , הורע השאב קוש

ידש ע., ןישודיק הנקמ ?יע' יתמו ורסא לוק הזיאו המ"ת אוה םאהו רמאנ ימב , הורע השאב לוק
מב"חג' עבש ראב יעו' הע'י"ז, ,יע'מ"ב היונפב רמאנ יאו פ"דד', ןישודיק ,יע'שי"ש רוסא רמז לוק קר "איא בשר במ',יע' ק' דמח

"שמו"ב. הצחמ גמ"א יעו"ש הע'ב' "עוא"ח שוט אר"ש, ?יע' תולותבה רעש ,וליבג הורע השאב רעש

גא"מוא"חח"א ?יע' השאה שאר ערפוד ארק איבה אל המל השקו , םיזיעה רדעכ ךרעש רמאנש
גמ' במ'
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