
שת"פ ןוושחרמ הכ' סב"ד,

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

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה אל. הדנ
רתסב ןתמ ?יע' יתירחא אשרד ארקמ שירדד הפ. אמוי יעו' יזוג, התא ימא יעממ

רנל. ךורעו לאלצב תמכח

. תודגא ישודיחב "ל רהמו עדיוהי ?יע'ןב זוגאל לשמה רואבב , לפסב חנומה זוגאל

"ל. רהמו ףסוי ץע בקעי ןויע רנל ךורע ?יע' דלוה רד םהב תורודמ ג' רואב

התושקהב לחרל תדליימה הרמאש המ ןבומ "ז יפלו , ןיבורמ הבקנ לש הדיל ילבח

"ש. שרהו הנוהכ תונתמב םשו טפ'ח' הבר תישארב יעו' "ח, הואו ונרופס יע' התדלב

תירבה רפס , ףסוי ץע ,יע"ש ראות הפיב םשו וכו',יע'ב"רזי'ח' ושימשת ךרדכ אב הז

אי:. הטוס עדיוהי ןבו זי.פ', רמאמ

.' זמתו "שגי' בירה יעו'וש"ת "ץ, בעי ' הגהבו שר"י וכו',יע' םינושארה םישדוח ג'

"נ. לורע ?יע' וליאכ ןושל טקנ המל , םימד ךפוש וליאכ

"עח" הבא גא"מ יעו' , רהזהל שי רהוזה יפלד רק"שאי' רעש רפ"ע הזב ,יע' םיעשת םויל

גס'. א

וש"ת יעו' , ייחב וניברו בי'ב' ארקיו הע"ת "ן במר וכו',יע' תערזמ ומא וכו', עירזמ ויבא

טמ'. "אח"ה בשרה וש"ת יעו "ל, רהמ יעו' , םיאלפנ םירבד רנל ךורע זמת',עו"ע "ש בירה

גכ'ד', רבדמב הע"ת ושוריפבו הק. ןירדהנסבו ןאכ שר"י ,יע' הלימה רואב , ןיעה םותש

. בקעי ןויעו עדיוהי ?יע'ןב ויפב אלו וניעב שנענש המו

רנל. ךורע יעו' , דומילה ןינמ "א שרהמו שר"י יעו' הוא, הלילב המע בכשיו

. עדיוהי ןבו רנל ךורע יעו' שה"ס, ןוילגבו שר"י ?יע' םרג ךיאו , םרג רומח

"ן במר , ייחב וניבר , יטאנקרב עירזת שיר ארקיו הז?יע' המלו וכו', הליחת תערזמ השא

םאהו םש, "ס תחו במ. עירזת רהוז יעו' "ל, רהמו זכ'בי', רבדמב רקי ילכ , שדוקה תרגאב

ןינעב הרותה לע "מ ארבו ןאכ "א שרהמ םש,עו"ע ונרופסו "ן במר ?יע' השאל ערז שי

הזל. קוספהמ דומילה

האלת המלו הבקנל האל ןטבב הכפהנו רכז התיה הניד אלה השקו וכו', ותב הניד תאו

םש, אר"מ ומ', תישארב הע"ת םלשה ' סותו אמוחנת שרדמ ןאכ, "א שרהמ ?יע' בקעיב

. המימת הרותב םג ,יע"ש עירזת שיר תופי םינפו , לאלצב תמכח

ע"ב

רד"א. ' חפט הלגמ מ' השקהש המ מר' וא"ח רוט יעו' , ןטבה לע ןמצע ןיהשמש

?יע'ןב םדיב וניא םינב ינב לבא , םדיב םינב אמלשב השקו , םינב ינבו םינב םיברמ

"ס. תחו ןימינב תחתמא , עדיהי

בי', ארקיו יטאנקרו "נ לורע ?יע' רוזעי המ הנושארה האיבהמ רבעתת םאו , הנשיו לועבי

. השא יאושינ פ"י רואמה תרונמו םש שר"י ןכ,יע' תושעל רתומ יתמ ק: ןיבוריע עו"ע

זכ. הטוסו י: ליעל סות' יע' בורה יפ לע אוה ,ןכו התסול ךומס אלא

. עדיוהי ןבו רנל ךורע רתסב ןתמ ?יע' ןושאר ה מדו ילב יד אלש המו וכו', אכהמ "א באו

. והילא ןיעו בקעי ןויע "א שרהמ ?יע' המלו , םולש אב רכז אב

"א. דיחל םייניע חתפ "ל,עו"ע רהמ יעו' "א שרהמו שר"י יע' ושוריפ ודיב, ורככ אב

לע אקווד ולאשש המו "נ, לורע ול,יע' אקווד ולאש המל וכו', "י בשרל וידימלת ולאש

תח"ס. '?יע' ודכו בז לע אלו תדלוי

הרותה תכונח ?יע' תצפוק והמו תערוכ והמו , תעבשנו תצפוק דליל תערוכש העשב

. עירזת שיר תופי םינפו

עירזת שיר הע"ת "ן במר יעו' ד., םירדנ "ארו"ן בשר עלהז?יע' אוה ןברקה רקיע םאה

"ח. צרהמו "נ לורע בקעי ןויע "א שרהמ תח"ס, יעו' , רקי ילכ יעו' העובשה הלח תמאב יא

"א שרהמ ?יע' הנומשמ רתוי העבש יואר המלו , העבשל אלו "י שרפו , הנומשל הלימ

. לאלצב תמכחבו בקעי ןיעב איר"ף "נ לורע

,יע' הלימל הדועס יעבש ןאכמ שר"יו ,יע' םיחמש םלוכ ו םיבצע ומאו ויבא ויהי אלש

. ונינמזב הז םעט ךייש "איא דיחו ףסוי ףנע 'גל',עו"ע אנקת "תוא"ח עשו "ץ בעי

תרותו לאלצב תמכח "א שרהמ ?יע' היונפב םעטה המ ןכו ,? המכל אלו , העבשל הדנ

קס"ה. דס"ט יעו"ש קס"ד, גפק' םימלשה

יע' ? ואיבהל היה ןשקמה לע ךירצ םאו ? היארל ךירצ המו , ברע ךלוק יכ רמאנש

. עדיוהי ןבו "נ, לורע "א, שרהמ

דות"ה טיק'א',ויע' וזח"א יעו' בל., ןמקל ' סותבו ארמג ןידה,יע' םעטב וכו', םיתוכ תונב

ם ניד המ "נ,ו לורעו "א שרהמ יע' וכו', תובשוי ןהש םעט ףיסוהל ךרצוה המל ןהו

דס'. "ע הבא "םוב"י במרל היפ"מ ?יע' ונינמזב

"א. בשרו מר"ן , הדנ יחתפ "א, שרהמ "ש, ארה יפסות יבר,ע"ע דות"ה


