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. המלש תלועו שר"ש "י,יע' שרל סחו ימב ימד,יע' וידחי ביתכד ןאמכ ןאצה ןמו ביתכו ליאוה

סחוימב יעו' הזב, םירואיב "יב' שרב יעו' , םיכסנ יעבית אל הדהב םחל אכיאו ליאוה דס"א

. הרוא ןרקו "א בשרל

קוספב םיטרפה לכ תא ךירצ המל ןדש "א בשרל םיסחוימב יעו' וכו', שרופמ טרפה המ

ואב"א. ראיבש המ הרוא ןרק יעו' "י, שרל סחוימב ?,יע' יהמ תורתומה ןמ האבה הלוע

ןרקבו ?,יע'ית' הבדנ ןידמ "ל ופיתד ושקהש לכו דות"ה ,יע' ןמשל אלש וחבזנש םיחבזה לכו

אר"לח"בא'. ןאכ,יע'יח' מגה' ירבדל ןווכתנ הרואכלש "קבי'ז' מהוספ "ם במר יעו' , הרוא

םישדק ןאצ יעו' "י, שרה ' יפבו רב"ג סירג ןכו , דחד םיכסנב היל יגסת אנימ דחב לבא

יתו' השקהש המ יעו"ש וכו', היל יגסת תחא תבב לבא ' איה וינפל התיהש ' יגהש הארנהמו

יפל"ז.

ע"ב

ןייב ורישכהל םיאב ריזנ לש םשאו תאטחד "י שרל סחוימב שריפו , והנינ ידדה יכ והייורתד

ןתנ קח ?,יע' הרהטד תוריזנ וילע ליחהל קר הב וניא ריזנ םשאד השקו םיתמל אמטהלו

. הרהט תוריזנה םייתסתשכל וריתהל ינהמד המלש תלועו

וריתהל האב ערוצמ תאטחד וט. הטוסב ראובמד אהו , רפכל תאטחו רישכהל םשא

. הטוסב םש תואנקה תרותו ןאכ, דוד דיו וא"חב' בל ירקח ?,יע' םישדק תליכאב

. המלש תלוע יעו' הניכש הנחמ ונייה הנחמל אובל ורישכמ םשאש שריפש המו

אצמ אלש "ש שרה השקהו , םשאהו תאטחה םע החנמ איבמ ריזנד ובתכ אמיא דות"ה

. ארבסמ ראיבש ח"ז ןבואר תוגלפל יעו' עב"א, ליעל הרוא ןרק ?,יע' הזל רוקמ

הז. לע ושקהש ןתיא הפצמו שר"ש יעו' , ןייוביר יעב'ד' ריזנבד בתכ והזיאו שר"יד"ה

המלש תכאלמו "י אפת ער"ב "ם במרב א'ג' הרפ תוינשמבו "י, שרה ישוריפ ?,יע' והמ סגלפ

םש "ש שרו

שר"י לש ושודיחל רוקמ די'ב' שדקמ יעו' ןאכ, ' סותו שר"י אוה,יע' אקיפסד ינתמו יתיימ

הנ:. ןישודיק ' סותו הרוא ןרק 'יע' סותה תיישוקבו ,' סותה ואיבהש גכ. ןילוחב

אדפ רבכ ונייהו אל, וא ורדנ ידי אצי יא קפס סגלפ איבמהד קספ "קזט'ב' העמ "ם במרה

"א וקממ הריתס וילע ושקהש המ ,יע'ונ"כ,עו"ע היתווכ קספ , אכה בתותיאד ףאו

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
, ומויב םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ארודהמ " טאלב עשיבישי ל"
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