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" טאלב עשיבישי "
" תומוקמ יארמו ת"" ולא "ב"ש ימויה - ףדב סעדמאל "

תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש גי. הדנ
הברמה םתסב טקנ אל המלו דיה, והמו לכ והמ ליו"ע וכו', קודבל הברמה דיה לכ

. הדנ ימו הפי ןיע , םייח םימ הירא ינפ יע' ? תחבושמ םישנב קודבל

וביל אהי אלש ידכ בויחהמ רתוי קודבל רימחהל השאל ןיאש ורמא בי. ליעל ירה השק

"מ גהב םשו לה'די-וט' ד' קרפ "ב וסיא "ם במר ,' דפק רוט אר"שיס'א', ?יע' שרופו ופקונ

ופק'א'. ורכ"פ יעו' "ש, ואבו

אה השקו , רוסיא ידיל הב הניא הלעב קודבל הברמש ךותמד בתכ םישנב שר"יד"ה

רנל. ךורעו הדנ ימ הירא ינפ ?יע' הרוסא איה םג

תורוסא ויה השגרה תונב ויה םאש הרואכל ןאכמו וכו' והנינ השגרה תונב ואלד םישנ

' סותה ןוילגב ןאכ יעו'ר"ת בי:, תומביו טל. תובותכ סות' ,יע' ערז תתחשה לע תווצמו

"נ. לורעבו "ן במרבו "ש ארה יפסות "ח,עו"ע רבו

?יע' םישנל םישנא ןיבש קוליחה יפל קר אישוקהש המו וכו', הברמ איריא יאמ יכה יא

. הדנ ימו רתסב ןתמ "ש ארה יפסות

?יע' רידת ומצע קדובש םישנאבו "יד"ה שרפ הנשמבש המו , םישנ א- הברמ ינתק יכ

גמק'. "גח"ב סרל "פ ירגה יחו' "ש, ירהמ ,יח' הירא ינפ

הנורחא הנשמו "ץ בשר "ש, ארה יפסות זל"ל?יע' ןנישייח אלש המו וכו', בוז ןינעל לבא

?יע' ירקמ קודבל יושנל ךפיהל ןכו , הבע תילטמב ןיתשהל רתיה שי יאו , הבע תילטמב

םש. םייחה תוצראו רוש רוכב "ו, טקס םש גמ"א קס"ו, וא"חג' בקעי תועושי ןאכ, תח"ס

ךיאו , אמטת אלש המורתה רומשל המ"ת בייוחמ אה השקו וכו', המורתב לכוא היה

יעו' ז'ד' תומורת יעו'וא"ש גמ. ןמקל "ש ארה יפסותה הכ"ק ? םימכח ירבד ליבשב ענמי

הז. ןיעכ "אה'ב' נשמ יעו' , הכלהה רואבב םש הנומא ךרדו וט'ח', לאקזחי ירבד

. ןימינב תחתמאו רנל ךורע תח"ס ?יע' יושנב ירייאד וצרית אלש המ

גמ. ןמקל הדנ ימו "ק, ירהמ ז'ד',יע"ש תומורת "ם במר יע' הכלהה ןינעל

יעו' "נ, לורעו ',ב"חוא"חג'ס"ו אצר מס"ק טנ:, ןירדהנס סות' "ל,יע' זצוהל רוסיאה רוקמ

. חתפמה רפסב ,ע"ש התימ בייחש בתכ אלו רוסיאל איבהש אכ'חי' "ב וסיא "ם במר

רמו "נ לורע "נ?יע' כהיב גגל השודק שיד ןאכמ חכוהל שי יאו וכו', אתשינכ יבד ארגיאא

אנק'. העיצקו

םיפיסומש יתה'עז"זוא וקלחנ םאה ליו"ע , הטמלו הרטעמ "א עבאו הוה, יושנ "א עבאו

יקס"ג. יע'זט ולצא ותשאש יושנ יעב יאו וא"חג', רוטבו אכ'גכ', םש "ם במר עז"ז?יע'

בא"עגכ'אי' "א רגהאבו יע'ב"יוא"חג', ואיבה אל "ם במרה המלו , םיציבב עויס רתיהב

ע"ב

' סותב עמשמ ןכו ךפיהל יפש' ךורעב יעו' "י שרפ יע' ? והמ , הטמלו הלעמל הרטע

טל. תוחנמ

"ם במר יעו' , םינושארו סות' ?יע' יודינב אוה ומצעמש וא ותודנל ךירצ יאו , יודינב אהי

זעק'. "זח"ה בדרה 'ת"תיע'וש"ת להב ומצע רתסש המו מב"מ, םשו אכ'חי'-טי'

גי'ד'. תומבי ןבואר יעו'יח'ר' מר'ז', "א רגהאב ,יע' תעדל ומצע השקמה בויח רדגב

רנל. ךורעו הדנ תח"סימ ?יע' אישוקה רואיבו וכו', רוסא אמילו

גא"מ יעו' בי:, תוכרבו ומ. תובותכ יע' רוסיאה רוקמבו וכו', רוהרה ידיל ומצע איבמה לכ

טס'. "עח"א הבא

די תומבי יעו'יח'ר"ר ז'ד', ןירדהנס היפ"מ "ם במר יעו' ' סותו שר"י דיב,יע' ןיפאנמה ולא

השא דוע ול שיב אכ'חי',נו"מ "ם במרבו שר"י יע' רוסיאה םעטבו , תונטק יביסנד אלא

ידסחו גפ'ט', "עח"א הבא "ז נבא ?יע' הנקזו הרקעל הנטק ןיב םיקלחמש המו , הלודג

ב'ו'. הדנ אתפסותה לע דוד

. םינושארו סות' שר"י זמ:, תומביו ע: ןישודיק ע"ע הזב םעטה , לארשיל םירג ןישק

הזל. חכה ןינמ ' חלר "אח"ה בשרה "ת ושו חנ:, ןירדהנס שר"י ,יע' אדי ץק אנוה ברד אה

והז םאה ןכו שממ ורובטל וא ותלימל הנווכה םאהו וכו', ורוביטמ הטמל ודי סינכמה

"א. שרהמו "ם במרו רוט ל. אמוי סות' ?יע' תודיסח תדימ וא אניד רקיעמ

"א קער ?יע' תוארל הקזחוהש הנטק םג טקנ אל המל השקו וכו', הטושהו תשרחה

םריתהל ינהמ םאהו , הדנ ימו "נ לורע יעו' אל:, ןילוח שר"י ?יע' הקידבה יתמו "נ, לורעו

נה"ל. םישרפמבו המלש קשח ?יע' ןהילעבל

םעטה והמו וכו', לדרחכ הפט הארי אמש וכו', םומיח ידיל איבמש ולכ"ש ורמא

"נ. לורע יעו' "ל, דרבו "ץ בשר ?יע' ירקיעה

תפ"ש. "עגכ'ו',יע"ש הבא מר"א יעו' , תודומח ירבד "ץ,יע' בשרו אר"ש ,יע' םיסנכמ ןיד

" ימויה ה"ףד ןויער ללוחמ ןילבולמ אריפש ריאמ יבר ןואגה על"נומ'
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