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ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

אע. ףד
תיבבש םימעטלו חס., ליעל ' סותו שר"י יע' םעטהו , ןישדוג אל לבא

אוה השידגה רוסיאד "ז ירגה בתכ אנידמ הריצק רתוה ןיחלשה

. לכאי אמש ששחמ

דע ונייהד יפ' הנשמב "ב ערבו "י, שרפ וכו',יע' שילש איבה אלש דע

בש'ח'. ךוניח תחנמו הרוא ןרקו שר"ש יעו' , ןורחאה שילש עיגיש

"םז'וט' במרבו , הוצמ ריצק םושמ והז "י שרל , תועיטנה ינפמ ןירצוק

תמא תפש יע' , הוצמ ריצק לש רוטפ םעטבו , דספה ינפמ טקנ

רתוה המל ןבומ אל "כ לאד , הליכא ךרוצל אלש לכ לע רוטפ אוהש

בש'ו'. ךוניח תחנמ יעו' , ןנברד תווצמ ליבשב

יח' יעו' , שדוקה תרהט יעו' ' סותו שר"י יע' וכו' תוכירכ השעי אל

. יוניש םושמ וא אחריט םושמ אוה םיתבצב רתיהה "זיא ירגה

חספ ברעב הכאלמ רוסיא אלה הנ: םיחספ "ח לצה השקה , םויה לכ

ישנאל רתוה ךיאו ימלשוריה תעדל אתיירואד אוה תוצח רחאל

התיה אכהו , דעומה לוחב ומכו רתומ דבאה רבדד יתו' ,? וחירי

,יע"ש דבאה רבד תכאלמ

ויהש יש'ר"מ רואבבו ונ., םיחספ יע' ורואיב עמש תא ןיכרוכו

הנוי וניבר םש, ' סותו שר"י יע' , ןיקיספמ ויה אלו עמש םירמוא

אלש "א שרהמ בתכ שר"י תעדלו אס'די', "אוא"ח מרו וט:, תוכרב

"מוא"חה'ה'. גאו אס'גי', הכלה רואב יעו' "ו, למכשב םרמוא ויה

ע"ב
שדקה ילודיגש סד"ל םיחספב שר"י יעו' , שדקה לש תויזמג ןיריתמ

אי' םהרבא ערזבו , האנה רוסיא שי הליעמ ןיאש ףאד וחימו , ןירתומ

המ הליעמ ויות"ט יעו' , ןנברדמ וא הרותה ןמ רוסיא אוה םא הכ'ןד

םש הרוא ןרק יעו' ה'ו', הליעמ "ם במרה תעד לע ןאכמ השקהש

. וירבד ץריתש גי. הליעמ

הוושב ללחל םילוכי םילעב קרד ובתכש המב , ןיריתמ דות"ה

אל, דות"ה זכ: הרומת ,יע' ויושב ללחל ךירצ רחא םדא לבא , הטורפ

א'וט'. םהרבא רבדו גכ:, הליגמ ןבא ירוט

שורית ןגד דבלמ תורשעמד וטקנ ונ: םיחספ ' סותב , קריל האפ

הנשמבש ולא לכד טקנ "עב'ב' ונתמ "ם במרבו , ןנברד אוה רהציו

וחימ המ לע הז יפל ראיבש בס'ג' םיערז דוד שדקמ יעו' המ"ת, םה

"א. שרהמ יעו"ש , םהב

תומא ד' דיחיה ךרדד ושריפ םינושארב , םיברה ךרדו דיחיה ךרדו

וניאד ב'א' האפ "א רגהל והילא תונש יעו' , המא זט' םיברה ךרדו

. תואיצמב אלא לדוגב יולת

"עג' ונתמ "ד בארו "ם במר ,יע' רובה רועישב , רחא ערזו רינהו רובה

דל'. הנומא ךרד יעו' ד',

ךרצוה המל "א בשרל םיסחוימב יעו' , הרמא ר"ש תטישב ריאמ יבר

. אלל שילש האיבה ןיב קלחמש הדוהי יברכ אלו רכ"ש דימעהל

. הרוא ןרק יעו' "ז, ירגה ,יע'יח' םצוריתב , אלא דות"ה

ימלשורי ,יע' םדאל שילש האיבהב םדוק רצוקב ר"מרו"י תקולחמב

יעו' "עג'ד', ונתמ הנומא ךרד יעו' ןדיד, מג' לע קלוחש ב'א' האפ

קספ רמוע ןינעלש "ם במר יעו' , איגוסה תנקסמב ןאכ הרוא ןרק

רכ"מ? "עג'ד' ונתמ האפ יבגל רכ"י, ומת"סז'וט'

םש לזאה ןבאו שדוקה תרהט םש, הנשמ םחלב יע'

"א, קערל בשייש המ "י אפתבו "ב ערה ירבד ב'א' האפ תוינשמב יע'

. והילא תונש יעו'
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