
.' טעשת לולא סב"דבי'

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

םויה ךשמב ףדה לע בושחל ךל םורגיש ה"ףד" בי. תותירכ
םושמ אוהש הנשמב שרופמ אלה מגה' קפס המ המתש אר"ש וכו',יע' והל איעביא

"אב"מג:. בטירו ' סותו , חבזה תכרבבו אי' קמטיש יעו' ? וגימ

"קב"מ מטי "ןש במר , םדא שר"יד"ה ?יע' םעטהו , םידע מ-ק' רתוי ומצע לע ןמאנ םדאד

םש. "י שרבו ג:,

יעו"ש "מג:, בבו ןאכ ' סותו שר"י ?יע' םידע דגנכ ינהמד אהו וכו', וגימ ןנירמאד םושמ

. םינושאר

יעו"ש "אב"מג: בטירו אר"ש סות' ?יע' וגימ ליעו י םאה וירבד ץרתל ןתינ אלש םוקמב

"א. בשרו "א בטיר

ןידב ארמגה םש תקפתסמש המ זפ: תומביב איגוס ,יע' ןנברד אמעט יאמ והל איעביא

יפל ליו"ע , אכהמ היאר איבהל ה צורש המו אוה המ םעטמ וילע ודיעהש םדא לש ובויח

ןישודיק הנקמו םש, םינושארב , תוטמשהב "ק מטש םש?יע' היארה ןייגוסב דצ הזיא

הס:.

קשח יעו' אל, ד"ה םינשי ' סותו אקפנ דות"ה ,יע' תופסונ תונימ אקפנו וכו', נ"מ יאמו

?יע"ש. וגימ ינהמ אלש רפוכ בויח ןינעל נ"מ יתיימ אל יאמא המתש המלש

תוטמשהב הטישבו נה"ל םינשי סות' אל?יע' יתמו ורוביד ןניצרתמ תמי ם ירבדה רדגב

. ורוביד ןניצרתמ קוספ שיש יתמ קרד "אב"מג: בשר יעו' "ש, ארה םשב

יעו"ש , תאטחל םשא בויח המדמ ב"מג: ארמגבו , לקה ןברק ידיל והואיבי אל

וג"אז'ח'. חמש רוא יעו' הז, לע ושקהש המ םינושארב

םידעמ ףידע ויפש ןנירמאד ם תה מ ושקהש "מג: בבו ןאכ סות' יעו' וכו', םימכח םידומו

. תוטמשהב ןאכ "ק מטיש ?עו"ע אכהד אנקסמכ אלד ,ו ןברק ובייחמ ןכש

ע"ב

"ד, באר ?יע"ש םימכחכ הרואכל קספ אי'ח' תוגגש "ם במרב רכ"י, הכלה ןמחנ בר רמא

"ק. ירהמו חל"מ סכ"מ יעו'

יעו' , םושרג וניבר יעו' "ק, מטישבו שר"י ?יע' רבדה רואבו , ומצעלו ומצע ןיבל וניב אלא

? ןיעה תיארמ םושמ הליכא רוסיא ןאכ שי םאה ונדש העושי רתכו "ל דרה יח'

וניברו םינשי סות' שר"י יע' ? בלחל הז ןיב קוליחה םעטו וכו', םימכחל ר"מ הדומ

. םושרג

םניא םידע םא תוקלמ הפורח החפש בייחתת ךיא ןכ םא השקו , יתאיב יתרמג אל

ילכ גק', "עח"ב הבא תח"ס "ת ושו , המלש קשח "ל, דרה יח' ?יע' תאז תעדל םילוכי

רגה"ח. םשב םישודיחה רצואו , םישודק רפ' הדמח

םידע אה , הקול ךיא םינורחאה ושקה ןאכ םגו וכו', אמט ריזנב םימכחל ר"מ הדומ

"א. שירגה תורעה ?יע' לאשנ אלש םעדוי םניא

יעב יתממ ןושלה לע המתש "ק מטישב אר"ש יעו' , תודעל יתנווכתנ אל רמא יעב יאד

"ל. דרה יחו' םינשי סות' "ק, מטישב דוע יעו"ש ? תודעל הנווכ

רנל ךורע "דיע' סהו אישוקה רואבו ? תחא אלא בייח וניא תחא םלעהב בלחו בלח לכא

םינימ ב' אה , דחא ןיממ םינימ יתשב ארמוח יאמ א"כ השקו , ןייוחמת ינשב ולכאש ןוגכ

דפ'. ח"ג םירשימ בבודבו אל'א', ח"ג יולה תיב ?יע' ירקמ ןייוחמת ב' דימת

"ם, במרל "מ היפו "י שרפ ,יע' ןמזה רועיש רואבבו , תוילק לכוא וליאכ ןילכואב ההשי המכ

"ק. מטיש יעו'

וא הליכאב רועיש יוה םאהו , רועישה רדגבו , סרפ תליכא ידכ וכו', אהשיש דע

רב"ן. יעו"ש פ: אמוי וי"כ תפסותו ןאכ, סות' ?יע' הקספהב

.' סותה םשב "ק מטישבו שר"י ,יע' קפסה רואיב , אלוקל וא ארמוחל ר"מ והל איעביא

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
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םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


