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

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה בל. הדנ
ןאכ. "א בטירבו יבר זס.ד"ה תוחנמ סות' ?יע' והמ , חיכש אלד אטועימ

. וירבדב וראיבו ושקהש המ "א בטירו "א בשר יעו' שר"י, סרג וכו',ןכ הלכאב "מ נהו

. וירבדב "א קער יעו' , רוסיאה ימ דצמ ראיבש המ יעו'ר"ן , המורת לש ןמש הכוסל אלא

טע'נה"מ. מע' יולה יר"ז ןרמ יעו'יח' שר"ירו"ן, ?יע' יאק קוספ הזיא לע וכו', וללחי אלו

, ןמשכ דות"ה ?יע' םירוסיא ראשל המורת ןיב ,וא ןיקשמ ראשל ןמש ןיב קוליח שי יא

המ"ת. הז רוסיא ופ:יא תבשב ןכו םשו ןאכ ,עו"ע ןנתד זע.ד"ה אמויב ' סותו

מע'156. יולה יר"ז ןרמ יעו'יח' "נ, לורעו "ק ירהמב םשו י'ב', תומורת "םיע' במרה תעדו

ארק עו"כ האיב התאיב ןיא ג"ש םדוקד "ל ופית השקו , אתכלה דחא םויו םינש ג' תב

קס"ח. יעו"ש קס"ה, טיק' "א וזחו "נ לורע גמ"ש?יע' יאק השאוד

עב"ב רנל ךורעבו דל:, "ן במרב יע' םהיתיישוק לע ,ית' הבקנל דות"ה

ע"ב

, התויגב התארש תרויגב ןידה המ הז יפל ןדש טיק'ו-ח וזח"א יעו' , הדנ אלב הבז ןיאד

הליחתב התארשכ (ןכו תודינ וא תוביז םד יוה יא התאר הריגתנש עבש רחאלו

)יע"ש. תרפופשב

?יע'ר"ן, הדנד השאמ וא הבזד השאמ , הנטק טעמל דמלנ הפיאמ איגוסה תנקסמל

םש. "ס תחו דמ. ןמקל שר"י יעו'

ןמ אצויה םדואש ,וא םדואב אמטמ אל שיאד טעמתה המ ליו"ע , םדואמ שיא יטועימל

קפתסהל שי ןכו 'ד', חעק "ח חנמ יע' סוניגורדנאל הז לכ ?נו"מ אמטמ וניא המאה

וניד,יע"ש. המ ותובקנמ ירק הארב ךפיהל

"נ לורע דכ.?יע' בב"ק אשרדל ךרצנ קוספה הרואכלו וכו', הבקנלו רכזל רמוא אוה ירה

בלק'. "תוי"ד ודהמ "י בדונבו

תוחפ ןטקד בתכש קס"ז זנת' "א גמה לע השקו וכו', אתכלה דחא םויו םינש ןבט' אלא

. הדנ ימו בכ' ח"אוא"ח בקעי תובש , בקעי קחו ףסוי יכרב ?יע"ש אמט ירק האורה מ-ט'

"ן במר ביר"ן,ע"ע השקהש המבו "ד, ירות ,יע' טעממ "ו אוהש "כ שמב , יטועימל דות"ה

טיק'ט'. "א וזחו "א שרהמ יעו' "א, בטירו

"ס. תחו "נ לורע "ש ארה יפסות ,ע"ע יכירצ דות"ה

"ן במרב םשו , ןותחת דות"ה אל: ליעל ?יע' ותאמוט ןיד הזיאמו והמ בז, לש ונוילע

"א וזחו גל. ןמקל "ן במר "ש, ארה יפסות , אשנש לכ זכ.ד"ה ןיבוריע סות' יעו' "א, בטירבו

תח"ס. יעו' "מ, הכרמו "מ סכב םשו "מו'ג' ומטמ "ד בארו "ם במר יעו' קס"ז, ד' םיבז

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