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ול. ףד

, חסשכ המכו חס, אלשכ ךרבמ המכ ' סותו שר"י תקולחמ יע' ןיליפתה תכרבב

לע ךרבמ דבל שאר לש חינמשכד סש"ל קר "י שרכ "םד'ד' במרה תטישו

. חינהל אלו תווצמ

תעד ןכו ש"ר לע םייתש ךרבמ חסבו , תוכרב יתש שארמ ונקתד ר"ת תטיש

"י ומנב יעו' שה"י, לע לעפ דוע ךרבמ חסשכד דל. "מר"ה העבה תעדו "ש, ארה

.' בפקת "ז ואבו

תעד תאצל לוכיד םש ןוילגב "א קער יעו' רכ"ת "א מרהו "י שרכ רבחמה הכלהלו

שה"ר. תא חינהל תכרבב רוטפל אלש ןווכי םא םלוכ

"ד, המורתמ איבהש המ הכ' ,יע'ב"ייס' ךריב אלשכ םג אוה החסהה רוסיאו

שי הזמ םגש ףא , ךרבלו רוזחל וכל"עא"צ ןיליפתה ךרוצל הקספהו מפ"ג, יעו'

. הליחתכל ענמהל

גל: אמויבו , ארקמ הזל םעט יעו' ש"ר, חינמ "כ חאו די לש חינמ , חינמ אוהשכ

. אמויב 'יר"ד סותו ןאכ, סות' ,יע' תווצמה לע ןיריבעמ ןיאמ הל ףילי

אתיאדכ היי חינהל ול שי תחאב סונאשכד טושפ ,ו םיתש והי ךיניע ןיבש ןמז לכ

עקפומש םדיגב ןדש זל' ןיליפת הירא תגאש יעו' אז"ז, תובכעמ ןניאד חל. ןמקל

םינהכ יבגל ג: ןיכרעמ היאר איבהו , שאר לש חינהל בייח יא "י שתמ םצעב

זל. תמא תפש יעו' שב"ר, םיבייחו שמ"י םיעקפומד

ןכו , ךרדל אצוי לכב וא אקווד הזב ירייא ל'יא ןמיס יעו'ב"י ודבאי אמש ארייתמו

. הילע ורזג ןנבר קרו ןיליפת ןמז הליל "ת המש וז אתיירבל ס"ל םאה

אוש"ת,יע' ןנירמא אלו ןצלוח "מ שהיב המל ונד םינורחאבו , המחה עקשתש דע

הלילל ןאכ הנווכהד בתכ יכדרמבו עב"ב, המלש תלועבו במ'ג', תוחנמ וזח"א

. יאדו

"םד'י', במרבו שר"י ,יע' ןיליפת ןמז ואל הליל יאס"ל ןודל שי םימכח תעדב

. וילע םריאשהל לכויו המ"ת זלש"ת ןכתי אלד גילפ "שיס'זי' ארב םנמא

הב"לח יעו' , בקעי יבר דות"ה ,יע' הניש ןמז דע ורמאש ןנברל הקחרה שי םאהו

"גאנ'.

ע"ב

לע םיכרבמ אל השעמל המל ר"ת םשב איבהש המ יע' , תרמשו דות"ה

אכהד ארקמ ףיליש "ם במרה תעדל ראיבש המ טכ' יס' יעו'ב"י , םתצילח

המ"ת. זל"ת הלילש

לע ףסונ וז אשרד ךירצ המל וצ. ןיבוריע "א בשר יעו' , םימי לכ אלו םימימ

יתש ןיב נ"מ ןאכ "ש ארב יעו' ,' סותב "א שרהמ יעו"ש , תואל ויהו אשרדה

במ'ג', ןאכ "א וזחו , המלש תלוע יעו' , רוסאש וא ךירצ ןיא תבשב םאה תושרדה

. ורסא א"צזח"ל ארקמ יא המל

" ארו ' טפקת יעו'וא"ז אל'א-ג, יע'מ"ב תוא אוה ויש"ט םעטהו תוא, םפוג םהש

"א. קערו יעו"שב"י סות'ומ"קטי, יעו' הוח"מ, יבגל ןידה המ ש

אל המל המלש תלועב השקהו וכו', המחה תעיקש רחא ןיליפת חינמה לכ

לע"יאו "ק מטישב ןמקל יעו' גמ', הירא תגאש יעו' ית' ?,יע' ףיסות לב ריכזה

." רתומ ןרמשל

יעו' , שאר תולק הזש חכ' פ"ג תוכרב אר"ש ,יע' ןיליפתמ תעדה חסיה ירדגב

תעדה חסיה לכש "ן במרה ירבדמ חיכוהו הילע השקהש המ טל' הירא תגאשב

. רוסא

,יע' ארק דח קר איבהש חי' ןמיס אר"ש יעו' וכו', רמואו וכו', לאמש וז ךדי ת"ר

. דבעידב בכעמ יא לאומש תראפת יעו"ש וי"טק', ינדעמ

" ימויה קוזיחה "
המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש ביתכ הליחתב הנהד , קצאקמ "מ מרגה םשב

ןנירמא ךדיאמו , םילוצינ םתא ק"ש תוכז אלא םכדיב ןיא וליפאד שרדמב אתיאו וכו',

ק"ש? תוכז וב שיש ףאו "ר שתל שת"י ןיב חסש ודיבש תוריבעמ בבלה ךרו אריה והימש

יואר דבל רק"ש תוכזבש ול רורבו ןיבמש דע לודג ךכ לכ "ה בקב ונוחטבש ימ הברדאד יתו'

וליפא רוזחל ךירצ אוה יכה רב אלש ימו , בבלה ךרו אריה ללכמ אצי אוה המחלמב לצנהל

"ר. שתל שת"י ןיב החיש לש הלק הריבע לע
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