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בפ. ףד
ינש, רשעמ תשודקא לחימל םימלשה תשודק אמילא אלד מ"ט,

טכ'ו'. תוחנמ הק"י יע' םעטה רואבב

היאר ןילוחל רועה אצי אלש הממ מגה' תחכוהו וכו' חקולה יביתימ

, השקהש המ ןוילג םשב "ק מטיש יעו' , םימלש תשודק וילע הלחש

"ד. מרגה ישו' המלש תלוע יעו'

תלוע יעו' "ג, רבו "י שרב ,יע'ב"פ ןילוחל רועה תאצל תרותב וניא

. םהיניב נה"מ המלש

תטיש בשייל ראיבש המ "ד מרגה יש' יעו' וכו', סיפתמה יביתימ

ןוידפב שמוח ףיסוהל "שא"צ עמב םגש עמ"שד'ו' הנשמב "ש ארה

.? רשעמה רובע ףיסומש ראובמ ןאכו ינש,

דומלל ןתינ ןאצו רקבמ םיאבה םיחבז קרד ושקה שיקהל דות"ה

ובשייש המ "א פשו הרוא ןרק יעו' , תוחנמו תופוע אלו הז, שקיהמ

האב הבדנ תחנמש םהירבדמ אצויה לע ונדש המ יעו"ש , ותיישוק

. רשעמה ןמ

םושמ אוה םא ןדש גל' דוד שדקמ יעו' וכו', הבוחבש רבד לכ ףא

. רבדל נ"מ איבהש יעו"ש ,? האבהה בויח וא השודקה תולח

שר"ש יעו' "י שרפ ,יע' ןילוחה ןמ אלא ואיבי אל םוקמ לכב םיכסנו

רוקמ איבהש םיכסנו דות"ה יע' ןידה רוקמבו וילע, השקהש המ

הזמ דמלש "קזט'זי' העמ "ם במר יעו' י'ג'), דוד שדקמ ,(יע' ירפסמ

. לזאה ןבא יעו' סוקרוק "י רהמ ולש,יע"ש היהיש ןיד שיש

ףלינ אד"כ השקהש הרוא ןרק יעו' וכו', םירצמב רומאה חספ המ

יכה. תונברקה לכל

ע"ב
והזש "א בשרל סחוימב השקהו וכו', ןועט ןיא ןכש םירצמ חספל המ

הז ללגבד ראיבש תמא תפשב יעו ית' ,יע' ארמוח אלו היבג אלוק

. םימלשל המוד וניא

רהד ' תונגאב םדה תא םשיו מ' דמלנד "י שרפ יע' , קרזמ אמיליא

, חבזמה לע קרזנ תמאבד םש םוגרתב יעו' , תמא תפש יעו' יניס,

ישודיחב םשו גי. םיחבז ,יע' םשמ דמלנ אל ילכב הלבק ןידש המו

"ז. ירגה

תמא תפשה בתכו , תונגאב םשיו ביתכ ימנ רוביצ ימלש יחבז יבג

םש המכח ךשמ יעו' , םימלש בירקהל םילוכי חנ ינבש מל"ד קר הזד

ןויכש םינורחאה תיישוק ו: ליעל שדוקה תרהטב יעו' , בשייש המ

כ'ד',ו-יס'ז'ב'. דוד שדקמ ,יע' תרש ילכ יעב אל המב היהש

חצ., םיחבז ,יע' אקווד ילכ יעב םישדק תטיחש יא ןינעבו ןיכס, אלא

בכעמ ןיאש "קד'ו' העמ "ם במר עו"ע םש, ' סותבו ג. ןילוח יעו'

. ןילוחב םש "א בטירהו "ן במרה ,כו"כ דבעידב

,יע' שולת יעבש םג ןאכמ דומלל ןינמ ושקהש המב , חקיו דות"ה

ןינעה ףוגבו ןינמ, דות"ה זט. ןילוחב בקעי תראפתו , תמא תפש

. תויח "ץ רהמ תמ"תיע"ש םדוק היהש וניבא םהרבאמ םידמלש

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

ףדה תלבק ,וןכל תבחרומ ארודהמ " טאלב עשיבישי ל"
אוד"ל ל השקב חלש , ומויב םוי ידימ
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