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םינושארה בורו "ש ארו סות' ?יע' דיחיב וא רוביצב םש וללפתה םאהו , ידומע יניב אלא ילצמ ווה אל
"שד'. ארה "ת ושו רת"יח. יעו' סכ"מ, ,יע' רוביצב התיה םש םתליפתד ח'ג' הליפת "ם במר יעו' , ףידע ידומע יניב דיחיב הליפתד

, קרובנטורמ "ם רהמ םשב חצ'ב' רוט :יע' ןדיד יבגלו , ללפתי לא ואל םאו וכו' ותעד םדא דומי םלועל
פ"ד םש יולה םייח וניבר יעו'יח' , הליפתה לכב תבכעמ הנווכד בתכש ד'וט' הליפת "ם במר יעו' אק'א', יע"ש תובא תכרב יבגלו

. ירזעיבא ,עו"ע השעמל תאז םייקי ךיא וזח"א תונוילגב יעו"ש , הליפתב שי תונווכ ד-ב' עודיה דוסיה הליפתמ

ארמגה תנקסמו וכו', תירחשב הרמואל לוכיש ינפמ וכו', שדוח שאר לש ריכזה אלו העט

ראובמה םעטה הז ןיאד השקו , הרזחב רוביצ חילשמ העמושש ינפמ ונייה ונש רוביצבד

שמ"כ. ,יע' ינשה םויה לש רבכ הירחאש הליפתהש החנמב הפנ"מ שיד לצ"ח יעו' אר"ה ?יע' אתיירבב

ר"ח?יע' לע תדסוימ הליפתה לכ אלהו ןיפסומב העטי ךיא השקו , ותוא ןיריזחמ ןיא ן יפסומב
שר"י. ירבד רואבב לצ"ח יעו' "א, בטיר ,יע' ןיפסומ וסרג ארלד "ש ארו "י,יע'יר"ף שרפ

?יע' רוזחי אלש תוליפתה לכ א"כ השקו "י, שרפ וכו',יע' אלמ שדוחב ברד אתלימ ארבתסמ
יע"ש אמויד אקיפס יוה זאש , רסח שדוחב אלימ ארבתסמ ךפיהל לש"י איבהש יעו"ש , השקה ןכש םענ ירמא

ןידמוע ןיא קרפ

דבוכ יעבד םינורחאה וראיב ? שאר דבוכב אלא ןיללפתמ ןיא "ל ווהד השקו , שאר דבוכ ךותמ אלא
. שאר דבוכ והמ "ב ערו רל"מ היפ"מ "י,עו"ע רתו ,יע'נפ"י שאר דבוכב הליא סנכיש הליפתה םדוק רבכ שאר

הב? םישוע ויה המו , העש אה המכו , םוקמל ןביל ונחוכיש ןיללפתמו תחא העש ןיהוש ויה
. םבל תא ןווכל וכזיש ןיללפתמ ויה זאש וראיב רגה"א םשבו , תטעומ העשב יגס םישנא ראשלש גמ"אגצ'א' יעו' רת"י, יע'

יבוט יעו' רת"י, ?יע' רתומ וילעמ וכילשהל ידכ תכלל םאהו , קיספי אל וב קע לע ךורכ שחנ וליפא
. שאר תכרבו םענ ירמא יעו' רגה"א, רואבו גמ"א דק'א-ביע"ש "א מרו "ע ושו

"א שרהמ יעו' ,' סותו שר"י ?יע' הליפתב וא שדקמה תדובעב ירייא ארק יאו וכו', האריב ה' תא ודבע
. הליפת איה בלה תדובע עיפומשכ קר שר"י תעדלד

לצ"ח,עו"ע הל,יע' לד"ג "ה,יע'יר"ף ארו "י רתו שר"י, ?יע' ורואיב המו היל, ןניסרג ,יא אנחנמ ןיליפת אנא
ןאכ. חדבש הז ימ םיעורה אלמ הגה' יעו' דמ', יס' העיצקו רמו הדש ימורמ

ןבו המלש ינפ לצ"ח, '?יע' הדערב וליגו ' קוספה תא איבה אלו הניש המלו , רתומ ה יהי בצע לכב

"י. רתו ףסוי ץע ?יע' בוצע תויהל בוטש תויהל ןאכמ דמלנ םאהו , עדיוהי

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
ל- תונפל ןתינ םוי ידימ "ל אודב ףדה תלבקלו תוראה ו תורעה תובוגת ל
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