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טכ. ףד
תאז ןינמ השקהש ל: דימת "ד באר יעו' , ירפסהמ אוה רוקמהו , תולעמ שולש הבו

. השרפב רכזנש האלעה ןושל םימעפ מ-ג' דמלנד עבש ראבבו "ב ערב יעו"ש ,? ירפסל

היבגהל ךרטצי אלש ידכד "ם במרל היפ"מ יעו' ולא?, תוגרדמל ךירצ המל ושקה דוע

'ב"בק:, סותו "ם בשר ,יע' ושאר םע דחי איה תומא ג' םדא תמוקש תועדכ וידי,סו"ל

תומאד ית' הדוהי תחנמבו ,? אתכודל אישוק ארדה , ושארמ ץוח הזש םירבוסל םנמא

חונ רתוי מד"מ בתכ םש הע"ת "ז טבו , ושארל לעממ אצמנו תוקחוש ויה שדקמ

יתש'. המ םש תופי םינפ ,עו"ע ךומנ ןהכל ךירטציא ,ןכו הובג תצק דמועשכ הקלדהה

ל:, דימת עבש ראב ,ע"ע הבטה וא הקלדה תעשב יא דמוע היה יתמ םש ןדש המבו

. הדובעב הציצח הזב היה אל המל ןדש אכ'ד' דוד שדקמ יעו'

. רותפכה לעמ אצי הנקהש ז'ח' בשח השעמ יעו' , הלעמלו םינק תפשמ אנימאק יכ

. םישדק ןאצ יעו' , גישהש המ "א שרהמ יע' הזל ןובשחה שר"י יעו' רככ, לע והודימעהו

ןאכמ הרואכלו וכו', בהז רנידב השמ לש לע הריתי "ק מהיב תרונמ התיהו השעמ

אלו תוחפ טל''אל הכ' שמוחב שר"י רככ,כו"כ לש היהתש םצמצל ןיד שיד עמשמ

. תמא תפשבו חצ'ג', ךוניח תחנמ ,יע' םצמצל א"א םדא ידיב אה השקו ,' רתוי

ד'ד' אמוי ימלשורי יעו' הז, השעמ היה יתמ "ש שרו תמא תפש ןויכ,ויע' שר"יד"ה

םש. השמ ינפבו

, הרונמה לע ומכ הז לע ץרתל רשפאש טושפ אה השקו וכו', ןחלושה לע התע אלא

? האמוט לבקלמ רוהט אוהש אלו הרהט םוקממ וישעמ ודריש

לכל םירבדה דוסיו , עדיוהי ןבו , םישדק ןאצ "א, שרהמ "א, בשרל םיסחוימה יח' יע'

םילכ ראשב אלו , םימשהמ התוא ול וארהש ןויכ ןכ רמול ןתינ הרונמב קרש , םיצוריתה

וכ:,ע"ע הגיגחבו ןאכ שר"י ,יע' האמוט לבקמ וניאש םעטהו , תחנל יושעה ץע ילכ

תיישוקבו , האס מ-מ' תוחפ אוהש ילכב ןידה המ ג'א' םילכ "ד בארו "ם במר תקולחמ

לע גישהש המ הנשמה תבכרמו םש, הנשמ ףסכ ,יע' עכהמ "ם במרה לע "ד בארה

ילכ, "ה דותב דוע יעו"ש "ם, במרה תעדב בשייש המ םש הגיגחב קחצי חיש יעו' , וירבד

. תחנל יושעה ילכ ןידמ ועיקפמ אל םוקמל םוקממ רבדמב לטלטימ היהש המ םאה

םש ' סותו שר"י ?,יע' לכיההמ ותוא ןיאיצומ ויה םאהו וכו', ותוא ןיהיבגמש דמלמ אלא

חיש יעו' אי'אי', בשומו בכשמ ךלמל הנשמ "םיע' במרה תעדו , לכיהב היהש הארנש

." דימת ינפל ןיד" הזב לטבמ אל המל דוע יעו"ש , קחצי

ראשנש סנה היה אפוג הזש וצרית אלש המו , הגיגחבו ןאכ ' סותו שר"י םח,יע' םחל

. םישדק ןאצו חבזה תכרב ,יע' תבשל םח

יע' ול הארה לאירבגש המו , ןתשודק בורמ הזש "ל רהמ שא,יע' לש הרונמ ןחלוש ןורא

"א. שרהמ

, שדוחב לבא , רורב הז הרונמב השקתנש המ הנהו , השמל ול ןישק ויה םירבד השלש

"א שרהמה ,יפ' םיצרשבו לצ"ח, יעו' םידעה ת וריקח ינפוא לכב השקתנש "א שרהמ יע'

"ז. ירגה יחו' לצ"ח יעו' , השקתנ םינימה יוביר ללגבש

ל' תומש הירא רוג ,עו"ע עבצאב הארהש וניצמש תומוקמ דועמ ושקה השלש דות"ה

םע ןייגוס בשייל ךיא וראיבש יעו"ש , םהירבד ץריתש המ "א שרהמ יעו' םש, "ם ארבו גי'

. הילאמ תישענ הרונמהש עמשמד שרדמה

. שדוקה תרהט יעו' , תמרגומ ןכיהמ עדי אלש "י שרפו , הטיחש תוכלה ףא יו"א

" בטירו לה'ס"תבי', אר"ש ',עו"ע בנקתת יכדרמ ',יע' סותו שר"י ?,יע' והמ דוי, לש וצוק

הביתכב וא תואה ףוגב לוספ והז םאה יפה' ןיב וזח"אוא"חט'ג',נו"מ יעו' גק:, תבש א

. המת

םשו כ:, ןיטיג ליוג,יע' ףקומ וניא לוספ רדגו םעטב וכו', הל ףקומ ליוג ןיאש תוא לכ

םג הז לוספד סב"קבי' םשו הז ןינעב סרטנוק הע"ת יולה תיב יעו' , םינושארהו ' סותב

בב"י, אבוהש ' אירת "אח"א בשרה וש"ת יעו' בל', יס' בכ"י אלדו , הביתכה רחאל

"איס'ח'. וזחו , הכלה רואבו "א קערב םשו בל'זט' יע'וש"עוא"ח הכלהלו

ןושארה טשפה יפל יפש' המ בב"י יעו' "י, שרב םישוריפ ,יע'ב' רשכ ה"י לש וכות בקינ

יעו' וט', ףיעסב ימלשוריה םשב איבהש הממ וילע ושקהש המ םינורחאב יעו' "י, שרב

. הכלה רואבו תמא תפש

. וירבד לע גישהש המ ז' ןמיס וזח"א יעו' בל'וט' הכלה רואב ,יע' הנטק תוא רועישכ
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