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בכ. ףד
. רוביצ לש תולעב שאב ךייש המ השקהש "ז ירגה יחב' ,יע' רוביצ לשמ שאו

הכשילה תועממ ונקנש הנווכהש תח"סוא"חמ' ,יע' טוידה וב שמתשנ אלש חבזמ המ

. םהרבא תחנמ יעו' ות"כו'ה' ץנאש סות' יעו' , טוידה וב שמתשנ אלש

השענה רבדמ תרש ילכ םישוע ןיאש ב'י' הליגמ אתפסות ,יע' טוידה וב שמתשנ אלש

ץבוקבו בי' םיכרד תשרפ יעו' א'כ', הריחבה תיב "ם במרה קספ ןכו , טוידהל הליחת

םתרסוא טוידה שימ שת ש ןיד דוע שיו , המשל היישעב ןורסח והזש הכ' ח"ב םירועיש

. חבזממ םיצע ףילי הזבו

המבבד רוטה שוריפ ,יע' הילע ןשיש רחא הבצמ השע בקעי ךיא הע"ת םישרפמב יעו'

רוקמבו מ' החנמה ץמוק ךוניח תחנמ יעו' הע"ת, ' יפבו תח"סוא"חיס'מ', ,עו"ע רתומ

ח"איס'ב'. ךורב

תויהל ךירצש הדומ עומש ר"אןב םגש "מו'ב' וסיא "מ חלב יעו' , יתדח והייניב אכיא

א'דנ'. ארקיו "ם יבלמ ,עו"ע טוידה לשמ היהי אלש ךירצש ףיסוהש אלא , רוביצ לשמ

חבזב "ה וקילב ,יע' תחאכ םהינש ריטקהל ךירצש חכ' "קאי' מהוספ "ם במר יעו' , הרשכ

. ןילוע "ע נפב דחא לכ םבירקיו םקלחי םא םגד אכ' טכ' "א וזחב יעו' הזל, םעטה הדות

"ם במרבו ב"ר, תצקו וזב"ע, ןמש הברהד ' סותו שר"י ,יע' הכר הלילבו הבע הלילב

. ךפיהל שריפ

םימעט ושריפש "ט יותו ער"ב יעו' , ןמשה יוביר םעטמ לספנ זאו וזמ, וז תועלוב ןהו

גכ:. ןילוח "ן במר יעו' , םירחא

לע םדה תא קורזל רתוה המל זע: םיחבזב סות' יעו' םימ, אוה וליאכ ותוא םיאור

"ז. ירגה יעו'יח' , חבזמה

רקיעד "ז ירגה ראיבו שר"י, יע' , ריעש לש ומדמ הבורמ רפ לש ומדש עודי רבדה

, ריעש םד תקירז תארקנו , הקירזה הליעומש הממ אלא ןכ, ומשש הממ הניא היארה

. תרחא תקולחמב הז ןיד ילתד ה: הרומתב ארמגה תא הז יפל ראיבש המ יעו"ש

ע"ב
ןיא םהיניב לדבה ןיאשכד בנ. םירדנ רב"ן יע' רבדה םעטו , ןילטבמ ןיאש ןילועל ןאכמ

. וקזחמו ודימעמ הברדא אלא טועימה תא לטבמו שילחמ בורה

תרהט וז,ע"ע תא וז תולטבמ ןיא תווצמש םושמ "ל ופיתד ושקהש המב , ןאכמ דות"ה

. תמא תפשו המלש תלוע שדוקה

אלו חלב חל תבורעתב לכה הזש סות' יעו' , לטב וניאש ונימב ןימל ןאכמ רבס רו"י

"ז ירגה יעו'יח' , רבדה םעט וראיבש בפ. תומביבו גע. םיחבזב סות' ,עו"ע שביו שביב

בור. רתב ןנילזא קרש שביב שביל , לוטיב ןידל עיגהל ךירצש חלב חל ןיב קלחל שיש

גכ.
שריפש לאינד תדמח יעו' וכו', וניאש ימכ ונימ תא קלס רחא רבדו ונימב ןימ אוהש לכ

אל רוסיאהש קר אלא רוסיא היהנ רתיההש רמאנ אל ונימב ןימבש אוה רבדה רדגד

םגש גל'ב' דוד שדקמ יעו' , רוסיאה דגנכ קר ךירצ ןיא ולטבמה ונימ וניאשב ןכלו , לטב

יע"ש. ןילוח םדב םגו ןילוע םדב םג וברעתנ םא ןוגכ הז ןידב נ"מ שי םימכחל

. וירבד לע השקהש המ "ז ירגה יחב' יעו' ץריתש המ "ק מטישב אוה,יע' דות"ה

,יע' הירחאל אל לבא הצימקה םדוק אוהד שר"י יעו' , היתורבחכ ןמש הל עבקי אלש

." הבירח " ללכמ אצת אלש ןמש הברה םישל רוסא הירחאל םגש "ז ירגה יעו'יח' פש"א,

תרהט יעו' , קפסה רואבב "י שרב םישוריפ והמ,יע'ב' םיצע יבג לע ונמש הצימש ץמוק

"ק מהוספ "ד בארו "ם במר ,ע"ע םהירבד לע "ק מטיש ,יע' וראיבש ךיא סות' ,ע"ע שדוקה

טכ'בי-גי' וזח"א יעו' , לזאה ןבא ,יע"ש קפסה רואבב ג'זי'

" ימויה קוזיחה "
"ה רבו , ןברקה רוקיב ימי ומכ אוהש תוחילסה תרימאב ןיליחתמ ונא החונמ יאצומב הנה

ןידב החלצההש םינורחאה ושרדש המ עודיו ה', ינפל ןברקכ ונמצע ןילעמ וליאכ ונא

ע"י הנקנ הזו האלפומ תודחאב לארשי ללכ לכ ונייה םויה םכלוכ םיבצנ םתאב היולת

ןיא ןילוע ש" ךלמילא ר' יברה ץילה לעו , ונורסחב אלו וריבח תלעמ האור דחא לכש

. ךפיהל אלא , וריבח תא לטבמ וניא ה' ינפל ןוצרל תולעל הצורש ימש הז" תא הז ןילטבמ
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