
' פשת תבט סב"דט'

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

ב: תוכר ב
אמטנש ןהכב ירייא אה השקו "י, שרפ ,יע' ארבג רהט רהט יאמו רוא תאיב אמליד

םימכח יתפשב םשו בכ'ז' ארקיו , ףסוי שאר לצ"ח, יע' ? ןברק ךירצ ןיאש עגמב

.' סותב םש "ח לצו "אנפ"י שרהמ יעו' "א, בשרו רואמה לעב שר"ייע' לע ושקהש המב , אמליד דות"ה

וא קפסכ הז, ןינעל תושמשה ןיב רדג והמ וכו',ליו"ע אשמיש ברעיא ישניא ירמאדכ
עב"א. ןאכ ףסוי שאר יע' ? םוי יאדוכ

ימורמ יעו' דכ', גא"מוא"חח"א יעו' , יריאמ יע' ? לוכאל ינעה םידקמש םעטב , חלמב ותיפ לוכאל סנכנ ינעהשמ
. הדש

אר"ש. ' סותבו ףס, וי שאר יע' ?' סותה תלאשב תוחנומ תוישוק המכ , העשמ דות"ה
"ח לצבו "א שרהמ יע' ? םינהכ לע ןכ ושקה אלש המו

"ש. שרו "א בשר יע' סות' לע םיצורית דועו

"ח. לצו יע'נפ"י ? םיבכוכה תאצב ןמז הש אידהל בתכ אלש המו , ארועיש דח ןהכו ינע

. הדש ימורמו ףסוי שאר "ק, מטשו "ש ארות "א בשר עא"פ דות"ה יע' ? רכז קר והז ה מלו וכו', רבדל רכז

ב'ד', הליגמ דודל םינשוש יע' ? םויב אלא "ק מהיב ןינב ןיא אה השקו "י שרפ ,יע' ימייקו יכשחמד והניאו
גי'. השע "ג סרל ת ווצמה רפס לע הירג"פ רואיב

יאו, דות"ה יע' ? םויה שודיקל םדקומ ינע לש ונמזש םירמוא אלש המו וכו', רחואמ והיינימ יה
רק"שא'א' לזאה ןבאו יע'נפ"י וירבד רואבו יאה, בר םשב "א בשר יעו' םש "א שרהמבו

"ד. בארה םשב "א בשרו שר"י יע' ר"מ? לש ונמז יתמ רד"יוכו',ו תושמשה ןיבא אנא

םש. הירא ןב תוהגהו גנ. הדנ שר"י הל. תבש תח"ס םש, רגה"א תוהגה ןיב, שר"יד"ה יע' ? הדוהי יבר יפל תושמשה ןיב ןמז המכ
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