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. וצורית ?יע' רוכבב ףא ירייאד עמשמד

שה"ס. ןוילג יעו' , וצריתו ושקהש המ םהירבדב יע' םשאו ד"ה םינשי סות'

יעו' , ןברק בייח היה "ע וכלד ראובמו וכו', בייח ויפב ואיצוהו תבש התיה םא רמוא ר"מ

ןמ רוטפ אוהש ןויכ הרואכלד ושקהש חכ'א' "ח הצקו יבר דות"ה טכ. םיחספ לצ"ח

וצריתש המ '?יע' סותב םש ראובמכ ןברקה ןמ רוטפ ןכ ומכ היקזחד םושמ ןימולשתה

םש. "מ היתנבו

יעו' , ףיסומ וא ללוכ יוה אלד הזל שר"יה"ת יעו' וכו', היל תיל רוסיא לע לח רוסיאד יהנ

א'. תוא "ק מטיש

תועובשבו , ףיסומ רוסיא אוהד "י שרפ ,יע' האנהד ארוסיא היב ףסותיאד וגימ הישדקא

רנל. ךורע יעו' ' סותב ?יע"ש ללוכ אוהש שריפ אמט דכ:ד"ה

בשחנ אל האנה רוסיא יתמ ' האלפנה הדוקנ "מב' היפבו "אט'ו', כאמ "ם במר יע'

ןיאשכ םאה הריקחל הזמ חיכוהש המ ל'ז' תורעה ץבוק יעו' , הנשמ םחל ,יע"ש ףיסומ

הק"ייס'ו'. יעו' וילע, םישנענ ןיא קרש וא ללכ לח רוסיאה ןיא רוסיאה לע לח רוסיא

תונברקה לכש ראובמ ג'א' הליעמ "ם במרב הנהו , לוגיפ תיזכ לכאד ןוגכ אמקונו

? אכהמ השקו הת"ת הליעמ םהב ןיא הליכאל רתיה תעש םהל היהש םדוק ולספנש

. ירזע יבא יעו' ןאכ, רגה"ח יטוקיל יע'

ןיאד "אוא עחאא םושמ יא םעטה ליו"ע הל, תחכשמ אל המהב אדחב לוגיפו רתונו

ז'. ןמיס "י הקבו 'א', במק ךוניח תחנמ יעו' רנל, ךורע ?יע' רשכ ןברקב קר רתונ

רוקחל איבהש המ ב'ד' רושע תתיבש חמש רוא ,יע' בייחמד אוה תבתוכ "כ הויבו

. אכהמ חיכוהש המ ?יע' בייח יא הלכאו רזחו האיקהו תבתוכ יצח לכאב

' הליכא ךרד שוריפ ' ובתכש םינשי סות' ,יע' םיתז ינשמ רתי קיזחמ העילבה תיב ןיאד

וטק. םיחספ יכדרמ יעו' זכק', תח"סוא"ח "ת ושו חל', "ק ודהמ "יוא"ח בדונ :יע' ורואיבו

ופת'. "שוא"ח הצחמ ?יע' תחא תבב רורמו הצמ חספ לוכאל ןקית ללה ךיא השקהש

ות"י , אלא דות"ה ?יע' וחדנ אלו וירבד ואבוה וס: אמויבו איה, אתורב םרפרד אלא

אי'ח'. תורעה ץבוקו זטת'ד', רגה"אוא"ח רואב דל. תומבי שר"י םש, "ש ארותו

ע"ב

םאה ליעלד הריקחב יולת הז לכו , םהירבד לע השקהש המ רנל ךורע ,יע' תאשנ דות"ה

"מ היםפב "ם במרה תטיש רואבב ויות"ט יעו' , העושי רתכ לח,יע' אל ומצע רוסיאה םג

"ז. ירגהו רגה"ח יטוקילבו ןאכ,

יעו' "ט, ויותבו "ם במרל היפ"מ א"א?יע' רוסיא שי ןפוא הזיאבו וכו', שיא תשא היל יוה

רנל. ךורע

. םתיישוק תא ובשייש ךיא גל. תומביב "א בשרו "ן במר ,ע"ע אבה דות"ה

יא ןודינה רקיעבו "ק, מטיש יעו' , ןקזל ןב ול שיד ירייאד שר"י וכו',יע' אבסל ארב אכיאד

ונ-זנ' ןויצ ןינבו בל'ג', תורעה ץבוקו ד'ג', תוגגש סכ"מ ?יע' םלועב םירסאנה ויהיש ךירצ

יצמ אה השקו , רוסיא לש ןפואב יצמת יתיהה שרפמש ער"ב יעו' וכו', ותומח לע אבה

"ש. שרו "י אפת ?יע' םירוסיאה לכב וילע תרסאנש רתיה לש ןפואב לכה שרפל

קוספמ םלוכ םידמלנ אה , שלש בייח תמאב המל השקה רנל ךורעבו וכו', רמוא ביר"נ

. ץריתש המ ?יע' תחא בייח אנווג יאהכש ינועדיו בוא יבג ג: ליעל ראובמש ומכו , דחא

ןיזוס "ם רהמ יעו'יח' "ק, מטיש ?יע' רתיהב תויהל לוכי ,יא וימח םאו ותומח םא , ותומח

. ןנברדמ רוסא הז רבדד אתיא "י שרל סדרפה רפסבד יס'י' ףסוי ןוהב אבוה
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