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תומוקמ יארמ ,ו תוראה

יעו' , וכרד יתש'ע"פ המ "א בשרל םיסחוימה יח' יע' ןיא, דות"ה

ןתנ. קחבו "ק מטיש

רשפאשכ םג ןכ שורדל ןתינ םאה ןתנ קח יעו' , טועימ רחא טועימ

. םירחא םירבדל םיקוספה תא שורדל

"א בשרל םיסחוימה ,יע'יח' תילאמש אמלעב ףא , תילאמש ןאכ המ

. ראיבש המ

. םדה יבגל הד"ה "א בשרל םיסחוימה יעו'יח' וכו', ןידדצ רישכהל דח

"א בשרל םיסחוימה יח' יע' ותטיש בושיבו "י שרא יגילפ לע דות"ה

. םישדק ןאצ יעו'

ךומסב אלו שממ םדה לע ןמשה תא ןתיל שיש בתכ המל שר"יד"ה

חל" יעו"ש , גילפ וחמ"כה'א' "ם במרבו , ורוקמ ןינמ "ז ירגה יעו'יח' ול,

. וירבד רואבב הדות חבזו הרוא ןרק מ,עו"ע

ןתנ. קחו "ק מטיש ,יע' רמא דות"ה

. םישדק ןאצו חבזה תכרב יע' וירבד רואבב , לאמש דות"ה

ונימיב לביק םאש א'ה' תונברק אתפסות יעו' , ןימי אלא הניא

לע הזמ חיכוהל ןיאד דכ. םיחבז רחשה תלייא יעו' , לוספ ולאמשבו

"כ אשמ א"י הזו לוכי הז לש אשונ הז םשד םייתשב תישענה הדובע

. היינשה ודימ םלעתהל א"א ןאכ

" מטיש ,יע' ערוצממ דומיל שי םש ירה השקש המו וכו', הצימק ירהו

"ז ירגה ' יחבו דכ: םיחבזב תוריאמ םינפו םישדק ןאצ יעו' ןתנ, קחו ק

ןיבש קוליחב "קה'ח' מהוספ "ם במרה לע יחב' וירבד (ע"פ ןאכ

.( ןנברל ןימיב הדובע ןיבל רל"ש, ךרצנש ןימיה

יעו' , הנוהכ אלב עבצא רמאנ ןכיה ןתיא הפצמ ,יע' עבצא שר"יד"ה

חכ'ד'. דוד שדקמ

תכלוהש ןאכמ חיכהש "ז ירגה יח' יעו' , שבכל םירביא תכלוה

ה'ב'. דוד שדקמ יעו' , האלעה ללכב איה שבכ ב םירביאה

םישדק ןאצב יע' םיחבזב םשו , בוטו רשיו שר"ש ,יע' ינשמו שר"יד"ה

תחנמ יע' םד תכלוהל םירביא תכלוה ןיבש קוליחבו , תוריאמ םינפו

םדוק הכלוה יבגל ןאכמ חיכוהל בתכש המ דוע יעו"ש , םהרבא

. םירביא ללכב הניאש הטשפה

ע"ב

. ץרפ וניבר םשב ןאכ "ק מטישבו דכ:, םיחבז סות' ,ע"ע ירהו דות"ה

דכ: םיחבזבו , ילכל ץמוקה תניתנ ונייה ןאכ "י שרל , ץמוק שודיק

ונש"נ המ "ד ירגה ירועיש יעו"ש , תינמיה ודיב ילכה זחאיש שריפ

. המלש תלועו ןתנ קח שר"ש דוע יעו"ש , וירבדב

שר"י לע ושקהש המ לעו , םישדק ןאצו ןתנ קח ,יע' לאמשב דות"ה

. שדוקה תרהט יע' םיחבזב

. שדוקה תרהט יע' ושקהש המב , ץמק דות"ה

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
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