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הזוזמב גל.ש ליעל רמאש המ םע בשייתמ ךיא שר"י יעו' , דחב ליגרד עא"ג אכירצ אל

. הנשמ ףסכ יע"ש הריתסה תא בשיימ ךיא ופת"מו'י-אי' "ם במר יעו' , ליגרה רחא ךלה

יעו' ,( דחא םיצפ והמ ךשמהב "ש(ןכו ארו "ד ירות "י שרב ושורי ,יע'פ אנרקאד אחתיפ

ס"קבי'. השירפ תוהגהב יעו"ש , ארדסכאל הניב קוליחה המ ופר' השירפ

רטא "ב העבב םגד ' בסקתת זמר יכדרמ יעו' , רקע אנימיד היערכ שיניא רקע יכד

יע'ב"ח , תיבה ינב לכ רתב ןנילזאד טקנש המו , םלועה ןימי רתב הזוזמב ןנילזא

ןיב אוה קוליחהד 'ה' טפר "ך שבו ,? םירטיא תיבה נבי לכשכ רמאנ המ א"כ השקהש

. תיבה תבוח איהש הזוזמ ןיבל ףוגה תבוח אוהש ןיליפת

ואב"א ראיבו וילע השקהש המ פש"א יעו' , טעימ שר"יד"ה ר"ירו"עיע' תקולחמ רואבב

דות"ה יע' , המת הביתכ יוה אל םינבאה לע המל םירבדה רואבב , המת הביתכ

הרוא ןרק ר"ת,ע"ע םשב ' בסקתת יכדרמבו "פ, רהמ ' סותה םשב "ק מטישבו , םתבתכו

תוזוזמו ןיליפת ןיב קליחש ופת"מא'א-ב' "ם במר יעו' וי"ד, לש וצוקל אלא הכרצנ אל

,יע' לוספ תחא תוא וב רסח םאש בתכ "ת סבו תבכעמ דוי לש וצוק וליפאד בתכש

. םשה ךורב "ת ושמ איבהש המ לעי"ד ץבוקבו הנשמה תבכרמ

ע"ב
ד:. ןירדהנס ' סותו שר"י ה-פל-ת,עו"ע ןיב ןיאו' אלה אשרדה ךאיה ונד , תפטטל דות"ה

לפנש שדוקה ןושל והזד חנ וס"פ ביעוש ןבא ר"י תושרד יעו' , יקירפאב תפ , יפתכב טט

ו'ח'. םירבד זטל' דוד ירבדב בתכ הז ןיעכו , הגלפהה רודב תומואה ןיבל

' סותו זל: םיחבז סות' ,ע"ע םיתב בי' וכרטציל המל "ע רלד ושקהש המב טט, דות"ה

ד:. ןירדהנס

גמ"א יעו' הזל,יע"שב"ח, תלעומ הריפת םא ןודל איבהש חל' בל' יעו'ב"י , דחא רועב

לק'ח'. "ע הבא ריאמ תיבו לאומש תיב יעו' רגה"א, רואבו םש

יעו" זמ', בל' ,יע'ב"י וקלחנ המבו , ךירצ וניא "א כחו יבר, ירבד ןהיניב חויר חיניש ךירצו

. תופוקז ןדימעהל ןאכמ היאר שי םא המ' ףיעס יעו"ש םש, זטו' טמ'בו"ח השירפ ש

אר"ש יעו' , תורוע ב-ד' ןאשעשכ םג החישמו טוח ךירצ יא תוטיש ב' ואיבה , ןיושו דות"ה

"מ. ללה איהש אתרבעמ הזש סד"ל יכדרמו ומנ"י םינושארב יעו' , תוטישה ב' ראיבש

יעו" , וטימשה ןיליפתבו הזוזמ ןינעל קר ואיבה ה'א' ןיליפת "ם במרה הנה , ןרדסכ ןידב

ב-ד' ןבתכ םא יסוי יברו הדוהי יבר תקולחמל ךייש הז םאה ןדש יולה יר"ז ןרמ יחב' ש

. קבדל ךירצ םא תורוע

. השירדבו בב"ח ,יע"ש הטימשה בל') (וא"ח רוטבו , החינמו ןהמ תחא לע רוע הלוטש

השע אובי אל ןיליפת ול ןיא םא המל במ' שיר "ג מרפ יעו' וכו', ןידירומ ןיאש יפל

אוה םא ןידירומ ןיאד הז רוסיאב ןדש יעו"ש יעו'ית' ,? ןידירומ ןיאד ל"ת החדיו ןיליפתד

ח"ביס'פ'. הבושתל תוררועתה יע' דירוהו רבע םא ןידה המ ,ליו"ע ןנברד המ"תוא

לכד ףסוי יקומינ יעו"ש זמ:, ןירדהנסב איה ןתקולחמ הנהו איה, אתלימ הנמזה ומל"ד

וכל"ע המצעב השודקה לבא , השודק לש וא הוצמ לש םישימשת יבגל םתקולחמ

םנמא , יגילפ המצעב השודקב םגש ט. הכוס תומחלמב "ן במר יעו' , אתלימ הנמזה

זמ' יס' הירא תגאשבו זמ', יס' וש"תח"א "א קער יעו' , אכהמ השק הנושארה העדל

. השודק שימשתכ יוהו "י, שהמ שה"ר יפידע םהבש םיתבה דצמ ןאכ ןודינה לכד בתכ

המתש "ג מרפ יעו' , םשבל רבכ וליפא יאנת ינהמד במ' יעו'ב"י , ארקיעמ והיילע ינתאד

"א גמו יעו'זט' , לעופב השודקה הלח שבלשכ לבא יאנת ינהמ הנמזהה לע קרש הז לע

לוח. לש שימשת שמתשהל לכויש ידכ יאנת ינהמ םאה

תוישרפה תחנה רדסב רל"ת שר"י ןיב העודיה תקולחמה איה ןאכ , ןרדס דציכ

תוסחוימה תובושת יעו' ג'ה', ןיליפת "ד בארו "ם במר ,עו"ע ארוקהו דות"ה ,יע' ןיליפתב

קר רכ"ת ןואג יאה בר תטיש ואיבהש דוע יעו"ש שר"י, תטיש רואבב דלר' "א בשרל

ןיא המל זלש' יס' שה"ס לע רגה"ח יח' יעו' , ןימימ עמשש ךופה רדסב חינהל שיש

, ךופה תוישרפה חינהל שי קר שר"י תעדכ הבר אשומישה תטישו וז, הטישכ םירימחמ

םש. "כ ונבו דל' "עיס' שוט יע' תוגוז ב' חינהל רימחה שי םא הכלהלו

תחא הליפתב םיתב ה' ןיב קלחמ אוהו , ףיסות לב ןאכ ןיא המל ררועש אר"ש יעו'

? ףיסות לב לע רבוע םיתב ב' חינמ םגד ראובמ וצ: ןיבוריעב םנמא , םיתב ינש חינמל

דחאב קר תאצל ןווכמשכ ןכלו ןנברד קר אוה םיתב ב-2 רוסיאה לכד ב'ית' דל זטב'

ב"ת. ןאכ ןיא הינשה הטישל לוספ תיב לכד ןויכ בה"ח,יו"א בתכ הז ןיעכו וריתה םהמ

הזינגב ואצמנש ןיליפתהמ שר"י תטישכ חיכוהל תוינומיימ תוהגהבו יכדרמב יע'

בב"ח םנמא , וזנגנ ןכל הברדאד םשמ היאר ןיאד השירד יעו' , איבנה לאקזחי רבקבש

ח'. אניינת "א קער יעו'וש"ת , תוישרפה ףילחהל יגס אלא םזנגל ךירצ היה אלד בתכ

" ימויה קוזיחה "
, םירהזנ ןיא הנשה לכש םירבדב םג רהזהל שי ולא םימיבש עודיו "ת ישע ךותב ונחנא הנה

ולא, םימיב תוחפה לכל םחינהל ןינע שי םא רד"ת ןיליפת חינהל ליגר וניאש ימ םא ליו"ע

ןיאש הנשה לכ לע גורטק יוה תולוספ שר"י לש ןיליפתה ר"ת תטישלש ןויכ הברדא וא

לכ רשכד םידומ וכ"ע םשד "ע ושב רכזוהש וכע"ם תפל המוד וניא הרקמ לכבו ליו"ע, חינמ

. תועדה יתש ידי תאצל והז ןאכ לבא , רהזהל שיש אלא הנשה
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