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וק. ףד
, יברכ קסופד הארנ םשש "קזי'ח' העמ "ם במר יעו' וכו', החנמ יתשריפ ןנבר ונת

תכרבו הנשמ םחלב וראבו ,? ןנברכ קסופש הארנ ז' הכלהבו יפב'ה-א') חבזה תכרב )

, םישיש לש דחא ילכ איביש ידכ דחא ילכב עבקש צש"ל קר ןנברכ קספ תמאבד חבזה

ןייעמ יעו' , םישש דעו דחאמו םילכ םישש איבהל ךירצ עבק םילכ המכב עדוי וניא םאו

פש"א. יעו' הז, יפל ושקהש המ ןהכ תחנמו םינג

קר וא ןורשע לכמ השעי תולח המכ פש"א יעו' , םינורשע ס' לש תוחנמ שמח איבי

הכ'ט'. וזח"א יעו' , תולודג רשע

הרואכלו , ןילוח ותצקמ אה חבזמה לע ץמוקה תא וריטקי ךאיה השקה ןנבר שר"יד"ה

. לאינד תדמחו בוטו רשי ,יע' אבר ירבד לע ןלהל ייבא תיישוק איה וז

, הבדנב הבוח ברעל רוסא ןנברל ןיבו יברל ןיב אדסח ברלד ראיב , רתומב שר"יד"ה

. םירבדב ושקתנש המ שדוקה תרהטו תמא תפש יע'

הבוח טועימה ולטתי טעמ קר רדנש דצה לע אה השקו , הרזעל ןילוח סינכהל רתומ

? ןילוח בורב

לטבמ אל עמובר ותיירב תליחתמ בורהש ןויכד ית' הליחתבו , המלש תלועב השקה ןכ

וברעתנש םדוק םדדמשמ םינורשעה לע הלח השודקהד שדוקה רזנב תאז החדו היל

אל דרפנב דמוע היה רבד לכ םא קר לוטיב ןיאש אק'ה' "ד ווחה יפל ית' אוהו , ילכב

ןורשע הזיא לע קפס שי ברעתנש ילב םג הפ לבא , קפסה איה תבורעתהש קפס היה

יע"ש. ןירדהנסב ומכ ומצעל רכינ היהי רתיההו רוסאהש יעבד ית' דועו רדנ,

יעו' , הברמ לודג אדסח ברש וניצמ תומוקמ המכבד השקהש שר"ש ,יע' הבר דות"ה

. בוטו רשי

עו' המלש תלועה ושקה ?ןכ הרירב ןיא אתיירואדב אה השקו וכו', ןהכ תעדב היל ילתד

םש. יתש' המ ,עו"ע עבוקה אוה אלא ררבמה אוהש אל ןהכ תעדב היל ילתד ית' ןכלו

תכייש אל המל םשרג וניבר יעו' וכו', אשירב הבדנ רטקיל וכו', אשירב הבוח רטקיל

. םינפואה ינש לע אישוק התוא

ע"ב
איבהל ךרטצי אלש ) רדונל ןוממ דספה ליבשב יכו השק וכו',ו םיצע םשל והל קיסמד

? םיידיב םישדק דיספהל ול ונרתה ( יברכ תוחנמ 1830

תמייקתמ םישדק תליכאד השע תווצמד םינורחאה שמ"כ יפ לע ית' לאירא תחנמבו

. הרטקהב םייקתמ הזו רתונ ידיל אובי אלש קר אוה ראשה לכו תיזכב

יע' ךפיהל ,יו"ג םינורחאה בור וסרג ,ןכ הבדנ "כ חאו הבוח ריטקמו בתכ , רשפא שר"י

. בוטו רשי

המלו , ץומקלו םילכ ינשב דחא ןורשע איבהל אד"א דכ. ליעלמ ושקה , רשפא דות"ה

? ינשב דחא םיעגונש המ ליעומ ןאכ

לבא , םילכ ב-ב' חנומה לע לוחל הלוכי אלש הצימק ינידב ןיד והז םתהד "א פשה יתו'

. ינשב דחא םיעגונש המ ליעומ הזבו ףוריצ יבגל ירייא אכה

ןכלו לודגב בייחתה ןכאש דצ שיש אכה ינאשד השקו , יגלפימק לודג איבהו ןטקב

. לאינד תדמח ,יע' ינהמ "ע וכלד ןכתי הזבו ואיבמ

"ז. ירגה יחו' תמא תפש יעו' חי:, םילקש ימלשורי ?,יע' םרועיש ,ו ןיריזג ינש

"ז, ירגה יעו'יח' , ןירעשמ די הזיא יפל תוחפי אל דות"ה ,יע' ץמוקהמ תוחפי אל הנובל

ףיסוהל לוכי אי'ד'יא םישדק דוד שדקמ יעו' , רועישה טימשה "קזט'די' העמ "ם במרבו

"ז. ירגה יחב' ,יע' המכו רועישה לע

ומכ הטורפ טקנ אל המל ליו"ע , ףסכ העמ יווישמ ונייהו , ףסכ העממ תוחפי אל תשחנ

. ץיורוה "מ ארגה והגהו "א פשבו םש, "א בטירבו אל דות"ה צ. תבש ?,יע' בהזו ףסכ יבגל

ןיא אימש יפלכד "ר העממה ןאכ ךייש אלו , יתנווכתנ ךכל אל רמאיש דע איבמ אהי

לכה הזד זס' וי"ט תשודק יעו' ה'ב', םירפוס ירבד בוק"שח"ב , ונוממב קזחומ םדאה

א'ה'. הליעמ "ם במר יע' רוטפ בייחתנ םא קפסב לבא המכ הלאשהו בייח יאדושכ

םיצע תבדנ ןינעב

, החנמ ןברק בירקת יכ שפנ ב'א' ארקיו קוספהמ אוהד ' סותו שר"י יע' ןברק מ' רוקמה

וגו'. םכמ בירקי יכ םדא ארקיו שירד ארקמ אוהד דמל היפ"מ "ם במרבו

יחו' כ: ליעל סות' יע' םנמא גמ., םיחבז ' סותו טי:, הליעמ ,יע' ןברק םש' ' םהל שי יא

גכ'ה'. םישדק וזח"א יעו' , ייובירל ארק יעב ןכלו שממ ןברק םהש "ז ירגה

קס"ו. םש "א וזחו "קזט'גי' העמ סכ"מ , דמלמ דות"ה כ: ליעל יע' הליעמ רוסיא ןינעב

הצימקה ןיד המ יעו"ש "ז, ירגה יח' יעו' זק. ןמקל םשרג וניבר יע' םיצעה רועישב

כ:. ליעל סות' ,יע' םהב םיירישהו

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