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"גח"בונ. סרל רגהי"פ רואיב ,עו"ע אישוקה רואבב הרוא ןרק וכו',יע' רוב יבג התעמ אלא

איבהש המ י'א' חספ ןברק ךלמה רעש 'יע' סותה ית' לעו , ץריתש המ שר"ש, יע' אלא דות"ה

. הרוא ןרקו "ב ירגה יקומינ םישדק ןאצב ,יע' תושקהל

הלועבש החכוהה המ וראיבש המלש ת לועו שדוקה תרהט יעו' שר"י ,יע' לידבהל ךירצ ןיא ש"מ

"ם. רהמ םשב רחא רואב איבהש המו "ק מטיש יעו' , לידבהל רוסא

רדסב הנישש ירייאד שריפ "ב ערבו , הטקנ ינירחא בגאד סות' ,יע' תאטח םשל תאטח השעמכ

תאטח םשל הבשחמהד בתכ שדוקה תוביתנבו , המלש תכאלמבו ויות"ט יעו' , הקילמה

. אמתס בושחל ב"ד ונתה הליחתכלד

המלש תלוע יעו' , תלספנ הניא הלעמל האשעש ףועה תאטחש וראיב , הלעמל דות"ה

לסופ "קז'ה' מהוספ "ם במרבו , תאטחה השעמב הנישש ירייא , תאז ולספש קןיני הנשמ בד

רמאנ אל ימד' ומוקמכ ומוקמב אלש ד' לאומשד אנידד סד"ל "ק מטישב ראיבו , ןפוא לכב

. ומשבו רגה"ח ויבא םשב שמ"כ ב: תוחנמ "ז ירגה יעו'יח' , תופועב

תלוע לוספל תורוקמ דוע רמאת דות"ה בנ: תמא תפשו ןאכ, ןתיא הפצמ ,יע' הטמל דות"ה

וקלחנש הלעמל "ה דותב םיחבז ודם ןתנ קח ,יע' םילעב הב ורפכתנ יאו , הטמל האשעש ףועה

ןרמ יעו'יח' , הלעמל האשעש ףועה תאטחמ הנוש היהת המל ראיבש ז'א' שיא ןוזח יעו' הזב,

"קה'ח'. מהוספ יולה יר"ז

ע"ב

.' סותה ירבדב וראיבש המ םישדק ןאצו תמא תפש ,יע' ינשד דות"ה

א"א רבכש םוקמל עיגיש ךירצ יא ןדש ' אסק ךוניח תחנמ ,יע' העילבה תיב תאמוט ןינעב

םש,יע' תונוילגב "א וזחבו ג'א' האמוטה תובא "ם במרה לע יולה םייח וניבר ,יע'יח' ריזחהל

לע םינורחאב ',ע"ע סותב ייע"ש הע, יל בה תיבב האמוט ךייש םג המהב תלבנב במ:יא הדנ

א' ללכ אתיירואד ןוותאב הזב ,יע' הליכא תאמוט וא אשמ וא עגמ תאמוט יוה יא םש "ם במרה

. הרזעב האמוט סת נכה רוסיא הזב שי ח"אב'ט'יא יולה תיב גכ',עוי' תורהט בקעי תוליהק יעו'

' סותבו ןאכ, "ק מטיש ףוע,יע' תקילמל המהב תטיחש ןיב קלחל םתיישוק בושיב , אלאו דות"ה

הליעמהש ג'א' הליעמ "ם במר יעו' ז'ה', דוד שדקמו םישדק ןאצ גל.,ע"ע תומבי םינשי

הליעמה םירומיאב לבא רשבה יבל הז לכש רגה"ח. םשב שמ"כ "ז ירגה יח' יעו' , ןנברדמ

. אתיירואדמ

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