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ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

זס. ףד
היה םא םג רוטפל ונל היה הרואכלד "ז ירגה יח' יעו' וכו', הלגלג אלש דע השידקה

תורשעמ יבגל ומכו , הלח שירפהל רשפא זאמש םימה תניתנ תעשב שדקה תושרב

םתהד הזב קליחש המ יעו' , רוסיאה ןמזו בויחה תלחתה ןמז , םיעבוק םינמזה ינשד

יוביר שי קר , הסיע לש אוה בויחהש ןאכ "כ אשמ תורשעמה בויחב םיבלש ינש םה

. םימה תניתנ תעשל

ט'ז' לאומש ןורכזב ראבו ,' המורת ומירת הלח מ' שרד ירפסבו וכו', םכיתוסירע

. שדקהה תולעב דצמ קר אלו , אצפחב רוטפל ונדמל ירפסה תשרדמד

יעו' , ינהמ אל לארשי תסיע לגלגבש "ןפ"דצ' במרל תורוכב לה' יעו' יאמ, וכע"ם לוגלג

ב'. תוא חל' הק"י יעו' , תשרופמ אתפסות הזד השקהש םש יזאגלא "ט ירהמ

וי"ד הלעי הדוהי וש"ת ,יע' תומולח יפל הכלה קספ ןינעבו , אמליחב יזחאד אוער יהי

. םימשה וש"תןמ ןינעב זנק' טקלה ילבשבו כר',

וכע"ם איצוהל ארק דחב יגסד םוקמ לכל םידמול הלחמש ובתכש המב דח, דות"ה

ושקתנ אל המל בוטו רשי יעו' , םיקוספ ינשל וכרצוה האנוהב המל וראיבו , שדקהו

ןאכ דמלנ "ם וכעו שדקה םיקולח חורימ ןינעלד "ד מלד השקה תמא תפשבו , חורימב

שי םשד הרוא ןרק ,יע' ןיקיזנו ץמחמ ושקהש המו , ארק דחמ םדמולל ןיאד הרותה לכל

רגה"ש יח' יעו' גפ', יס' הירא תגאשבו ה:, םיחספ סות' ךלש',עו"ע ' םניאש דחא ןיד

ד'א'. םיחספ יקסבוזור

וב תודפל הש שירפהש ירייא "י שרלו וב, דבועו זזוג רומח רטפו וכו', שירפהש וכע"ם

ושריפ ןכלו ,? השב שי השודק המ לארשי שירפהשכ םג ושקה ' סותהו "ח, טפה תא

" ירגה יעו'יח' , םתטישל השק שירפה ןושלהש "ק מטיש יעו' יוג, לש רומח רטפב ירייאד

. תמא תפשו שדוקה תוביתנ "ייע' שרה תטיש בושיבו ז,

וח"ל תמורתד אתיא םשו זכ. תורוכבב אצמנ אשונה רקיע , תעמדמ הניא ותמורתו

קר וא לארשי תמורת םג יא ' סותו שר"י םש וקלחנו םירזל תרתומו בורב הליטב

וי"ד רוט יעו' יע"שונ"כ, תרתומ "מ עמב םגד ה'בי' םירוכיב "ם במרה תעדו יוג, תמורת

םש. גכש'ב"יבו"ח

וצר םינורחאבו , םישוריפ "יב' שרבו , םשרג וניברב ושוריפ ,יע' ןיסיכ ילעב םושמ הריזג

חקולב אוה חקול רוטפ ),יא תאובת דות"ה חפ, "ם(ב"מ בירו ר"ת תקולחמב תולתל

"ם במרבו , הריזג דות"ה יע' , התליחתמ יוג תאובת ןינעלו , וירחאל וא חורימ ינפל

וניבר וש"ת יעו' -יע"שונ"כ, ורואיבו , ירמגל הרוטפ אנווג יאהכש קלוח א'אי' תומורת

י' תיעיבש וזח"א זט', ' הלש רגה"א רואבו , הנשמה תבכרמ יעו' יס'א', יזנכשא לאלצב

. תורמג המכמ ותטיש לע ושקהש המ הרוא ןרקו תמא תפש יעו' "ז, ירגה יחו' בכ-גכ

ןרק יעו' , הנשמבו ןאכ "א קער ג'ד',יע' יאמדב הנשמהמ ושקהש המב , הריזג דות"ה

. תמא תפש יעו' ,' סותה תיישוק ל"ק הנשמב םש "ם במרה שוריפלד הרוא

ע"ב
ר' לש ומעט ראבל תונושל ב' ראיב "י שרבו וכו', םדא םירעמ איעשוא יבר רמאד

הזב ןיאש ,וא רשעמ בויח ןיא הילעו המהב לכאמ יוה הלש ץומב האובתד וא איעשוא

ח"ב םי יקיפאו אל. תוכרב לצ"ח ,יע' םהיניב קוליחב ונד םינורחאבו , תיבה ינפ תייאר

"ן במר ט., םיחספב סות' ,יע' םירפא וניבר םשב ' סותה ואיבהש המו הז ןינעב דועו טכ',

אל. תוכרב םישודיחבו ,' אסש "א בשרה "ת ושו אמ:, ע"ז

איבהש שדוקה תרהט ,יע' לבטב יוליכ לש האנה רוסיאב ונדש המב , ינשה ידכ דות"ה

וס:. תומבי סות' וכ.,עו"ע תבש "י שרל

"ז ירגה יח' ,יע' םויב אקווד השענ הזד "מ היפב "ם במר ,יע' ותונבלו ונמש וילע ןתנ

. הנילב לספי אלש יעבו ילכה ע"י תשדקתמש ןויכ ךכל םעטה

תראפת , הרוא ןרק ,יע' תלוסה תניתנ ינפל ג"כ היה הנובלה תניתנ אב,יא שר"יד"ה

ל'ג'. דוד שדקמו , לארשי

"ח רהמ יחו' "ז ירגה ויות"ט,יח' ,יע' חלמ ריכזה אל המל ושקהש המב , ללבו קצי דות"ה

. תוינשמה לע

םא תרכ רוסיא וב שיד רימח ץמח ילואד השקה שדוקה תוביתנבו וכו', ר"י רזג אלו

קר שיד תוצח רחא "פ רעב הקידבה לע ירייאד יתו' ,? הזל ןנישייח אל ןכלו ונלכאי

ואל. רוסיא

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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