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חל. ףד
"ד בארהו "ם במרב תוטיש ,עו"ע תלכת דחא טוח קרד ' סותהו שר"י תטיש וכו', תלכתה

. וקלחנ המב א' תיציצ הכרב קמע יעו' א'ו', תיציצ

םילשמ "י שרל , ןבלהמ םינתונ המכ תלכת ןיאשכ םישוע המ ונד , תלכתה דות"ה

ד:. תומבי "א בשרב כו"כ ןבל יתש קר ןתונ ' סותלו "ש, ארב כו"כ ןבלהמ

תוטיש אי' יס' בוט"י ,ע"ע םיטוחה לע ףיסומשכ ףיסות לב רוסיא שי יא ונד דועו

ןויכד שדוקה תרהטו הרוא ןרקב וראיב םייאלכ רוסיא ןיאש המו הזב, םינושארה

ינפמ החדנ םיאלכ רוסיא אליממו תחא םעפב לכה השועש הרישקב השענ רוסיאהד

מש'. רגה"חיס' ' יחבו םש חתפמב א'א' תיציצ ' להב "םיע' במרה תעדו הז, השעמ

תיציצ ילב תופנכ ד' לש דגב שובלל רתומ םאה םינושאר תקולחמ איבה יכדרמב

שובלל לוכיש תוטישל בל' הירא תגאשה היאר איבהו , תיציצ ליטהל לוכי וניאש תבשב

" םלועל ריאמ ,בו" תלכת אלב דבלב ןבלה םע דגב שובלל לוכי ךיא "כ לאד ןדיד ןודינמ

ללכמ אבה ל"ת קר אוהש הז רוסיא החדנ השעה םויק ליבשב ןאכד ותייאר החד

תיציצד השע ערגת אלב רבועש ףאד בתכ במ' "לח"א הבבו אל', יס' עו"ע , השע

. ערגת אל אכה אכילד תוקלוחה תוטיש הרעהב םשו וי"טוש"תיס'א' גנוע יעו' , והחוד

תווצמה רפסבו א'ה' תיציצ "ם במר ,יע' םייתש וא תחא הוצמ יוה יא ןבלו תלכת ןינעב

םש. "ן במרה תוגשהבו אי' שרוש

הליפתב בייח וניאש ןפואב םאה הזב ןדש יס'זל' הירא תגאש יעו' וכו', די לש הליפת

וכ'ב'. םייחה תוצרא יעו' אל', יסב' תיציצב ןדש ומכו "ר, שתה תא בכעמ וניא דיג"כ לש

אלהד ' מגה תישוקב ראיבש המ "א בשרל םיסחוימה יחב' יעו' , יברד אמעט יאמ

. איגוסב אירטו אלקשה רואבב וירבדב ,עו"ע וירבדב ראובמ יבר לש ומעט הרואכל

הז, תא הז םיבכעמ םניא ןבלו תלכתש םימכחכ הכלהד "עגי'ב' ושב ןניטקנ הכלהל

םאהו , תומחלמב "ן במר יעו' , יברכ הכלהד הטונ תעדהש בתכש הכ: תבש "מ העב יעו'

. תיציצ ' להל החיתפב "ג מרפבו יריאמב יע' תלכת ןיאשכ ןבל ליטהל "משי העב תעדל

םעטהו , רחא ןפואב יפו' השקהש המ ' סותה םשב "ק מטיש יעו' "י שרב ,יע' םדקל אלא

"ז. ירגה יחב' ,יע' הרואכל הז ןיד וטימשה םיקסופהש

ע"ב
ג' תיציצ הכרב קמע יעו' "אוא"חג'אי', וזחו שדוקה תרהט ית'יע' רואב , אמיליא דות"ה

. םתיישוקב ראיבש המ ע"א ליעל "ז ירגה יעו'יח' , םהירבד לע השקהש המ

רואיב םש "מ סכבו א'ד' תיציצ "ם במר איה,יע' יאמ ןבלה תא תבכעמ הניא תלכת

ןפואב הנשמה תא דימענ אל המל "א בשרל םיסחוימה יח' יעו' , ותטישל מגה'

. ןבלל תלכתה תא םידקהש

"ז), ירגה יחב' ורואיב ר"ת(יע' תטיש , תוטיש ב' איבהש אלא "ה דותב ,יע' ןימודרג ןידב

םש, "מ סכב יע' ורואיבו 'חי' להו לה'ד' "םפ"א במר יעו' "ש, ארהו ( יכדרמב ישו'ר"י(כ"ה

"ז. ירגה יחו' , תמא תפש "זח"הצ', בדירה ,יע'וש"ת וירבדב יב' דוע יעס'א', "ייס'בי' בבו

יעו' , ןיטוח הנומש לכ הנווכהד עמשמד שר"י ,יע' ידדהכ והלוכ ןבנעל ידכ והל איעביא

קס"ב). "א גמבו וזח"אוא"חג'ס"קדי'.( יעו' , וקספנש ןיטוחל קר הנווכהד יפש' ב"יבי'א'

ס"קוט'. םש וזח"א יעו' , אלוקל ןנילזאד יע'ב"י הכלהלו

הז ןידל "ם במרו רוטה תטמשהל םעט 'יע'ב"יבי'ב',עו"ש להל , והיירועיש רכנימד כ"ש

דחא רשקב יגס אלו לופכ רשק יעבש ונייהו , אילוחו אילוח לכ לע רושקל ךירצ ש"מ

רגה"אזמ'. רואבו יעס'די' םש "ע ושבו יע'ב"ייס'אי' הכלהלו וזח"אג'ד', , דירפהל

" ימויה קוזיחה "
םיברו , השודק ישימשתב אלו הוצמ ישימשתב קר ךייש ןימודרג ןידש ראובמ ארמגב

ףא םירשכד םתורחש ההכש תס"ם תויתוא יבגל חל' בל'ס"ק "א גמה ירבדב ונד

ץבוקב בתכש המ יפל ראבל הארנו , לוספ היה הליחתכל ןכ השוע היה םאש ןפואב

קלח השודק ישימשתבש , הוצמל השודק ישימשת ןיבש קוליחב דכ' ח"ב םירועיש

ימשתב קרד , ןימודרג ןיד רוזעל לוכי ןיא הזלו , שודק היהי רבדהש אוה הוצמה יאנתמ

הז יפלו , רשכ ורועישמ רסחנשכ םגד שדחתה הזב הוצמה יטרפ אלא ךירצ ןיאש בוצמ

ןתשודקד ס"ת תויתוא לבא וב, שומישה ע"י לחד השודק שימשתב לכה הזד שדחמ

. ורועישמ רסחנש רחא םג תעקופ הניא רבכ הלחש ןויכד רמול רשפא הפה ע"י הלח

ונממ עקפ הזבד ,צ"ל הוצמ ישימשת אוהש ףא לוספש ורועישמ רסחנש גורתא יבגלו

ונר' תח"סוי"ד ,עו"עוש"ת גורתא אל אוהש המב הוצמה םייקל ךייש אלו גורתא םש

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