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רוצקל רתומ רבכ רמועה תריצק עשמ אה השקו וכו', ףוטיק ע"י אלא וכו', שדח ינאש

? הברקה תעש דע הרתוה אל הליכאו וכרדכ

אוהש ותאבה םויבש ,יו"א רמועה תאבה תעש דע וכרדכ רוצקל רוסא ןנברדמש י"א

. וכרדכ רוסא הזו גחה ינפלש הריצק לע אוה ששחה לכו , רוצקל רוסא דעומה לוח

" ירהמ ,יע' ןייגוסל ךייש ליו"עיא , הריצק ללכב ףוטיק םאה יאנת וקלחנש זלק. ןילוח יע'

. שדוקה תוביתנ יעו' , ןנברדמ קר אוה םיבייחמה םתהד אמ' ג' תורוכב יזאגלא ט

ןלהלו , םישוריפ ב' ןאכ שר"י ,יע' רתיהה רואבב וכו', םיקמעבש ןיחלשה תיב ןירצוק

ומת"סז' "ם במרה תטישבו "ק, מטישבו ' סותב םירואיב המכ ,ע"ע ןירצוק אע.ד"ה ףדב

בש'ה'. ךוניח תחנמ גי',יע'

, תוחנמ כ"ש םיקמעבש תוריפמ םירוכיב ןיאיבמ ןיא םאד ובתכש המב , ןירצוק דות"ה

הזב. קלחל ' סותה ובתכש המ לע שמ"כ ,עו"ע ץריתו השקהש המ שדוקה תרהט יע'

אובי אמש םושמ אוה רל"י םגד לבא דות"ה ,יע' הכלהל "מ נהו הריצקה רוסיא םעטב

המתו רוסאל שי וחב"ל םג הז יפלד ד' שדח תושדחה וש"ת הירא תגאש יעו' , ולכאל

הז,יע'ית'. רוסיא ריכזה אלש רוטה לע

תיבב הריצק הרתוה רל"מ ףאד ונ. םיחספמ ' סותה וחיכוהש המ ,ב לבא דות"ה

. רחא ןפואב בשייש םש הואלח "ם רהמ ,יע' ןיחלשה

תוצמ ללגב ץמח תקידב ריתה רש"מ אמינ אל יאמא השקהש אי. םש רה"ן יחב' עו"ע

. בוטו רשי , המלש תלוע םישדק ןאצ ןאכ, "א שרהמ "א,עו"ע שרהמו "ל שרהמ ?,יע' רועיב

אבה שבכה תברקה םדוק ףאד רמול אב דימ ןושלד תמא תפש דימ,ויע' שדח רתוה

. רתוה רמועה םע

קפוא יפל תוצחב יולת לכהד "ם במרה היפ"מ יעו' , ןלהלו םויה תוצחמ ןירתומ ןיקוחרה

ןודינ " טחשת "אל רוסיאד חספ ברע לש תוצחמ אנש יאמ ןדש יבצ רה יעו' , םילשורי

הברקה יעב הפ לבא ' הטיחשה ב'ןמז יולת םשד יתו' ולש?, תוצחה יפל םוקמ לכב

םאה שדקמה ןמזב םג ריתמ חרזמה ריאהש רל"ירו"ל ןדש הרוא ןרק ,ע"ע לעופב

ולש. ' חרזמה ריאה ה' יפל םוקמ לכ וא םילשורי קפואב םלועה לכב יולת

הנקתה אלו וז הנקת קר הרכזוה ןאכ המל ז'וט', בלול חמש רוא יעו' וכו', ביר"ז ןיקתה

.' ףניה ד'םוי הנקת םג בלול לצא רכזוהש ומכ , העבש לכ בלול לש

רחשה תולעב יולת וניא המל תמא תפש יעו' , המחה ץנה הזד שר"י ,יע' חרזמה ריאה

אמ:. הכוס רנל ךורע יעו' , םויב םייולתה םיניד ראש ומכ

הירא תגאש ',יע' לארשי הקשממ יוה' אל השע אכיא יאד ושקהש המב , אהו דות"ה

המ"ת. ורוסיא יא םיארומא תקולחמ הזש א'א' הלח ימלשורי יעו' יס'ו', תושדחה וש"ת

ע"ב
תליחתב רתינ שדחד סד"ל אנת שיד רל"ירו"ל ןינמ ושקהש המ ,ב תטישב דות"ה

"ה. הגהב בצ',יע"ש "טוי"ד וינוע "ת ושו , הרוא ןרק ,יע' םויה

שושחל שיש הנביש ירייא יתמ ל. הנשה שארו אמ. הכוס יעו' , שדקמה הנבי הרהמ

.' סותבו "י שרב ,יע"ש ועטיש הזל

דע ס"ל ריתמ חרזמה ריאהש םירבוסה לאומשו ברש ןאכמו , ללכב דעו דע רבסקו

, ץריתש המ עוע"ב?,יע' ברלש ראובמ דכ: ןיכרעבש ר"הל: ןבא ירוטה השקהו "ב, עלו

אמ:. הכוס "נ לורע עו"ע

סכ"מ, המ"ת,יע"ש אוהד קספ "אי'ב' כאמ "ם במרב : הכלה ןינעלו , ןנברד וחב"ל שדח

וחל"ל, ךומסב קר ורזגו ןנברד אוהד וחב"ל םיליקמ ונאד א' תוא ב' ללכ "שוש"ת ארבו

ןישודיק אר"ש יעו' גצר'ג', "אוי"ד מרו המ', ' טפת יעו'מ"ב ,' אצק ןשדה תמורתה כו"כ

זל. ןישודיק ןורחא וקב' אבוה שדח ןינעב קספ "י נפבו , אתיירואד הכלהש בס' א' קרפ

. הילע המת

יכדרמה לע םש ישנא ?,יע'יח' ןיריתמ ול שיש רבד יוה אה השקו , ןנישייח אל אקיפסלו

םיאולימ ינבאבו בק'א', וי"ד יתלפו יתרכו רפ"ח יעו' , ץריתש המ 'ב' אמרת הציב

"סיס'ה'. הוסב תובושת

םאה זי' םוי עיגהו רמוע ואיבה אלשכ שדקמה ןמזב יא קפתסנ גש'ג' ךוניח תחנמב

. תחנ הברה אצמתו אל,יע"ש וא ריתי

םיעובצ רה ישנאד השעמב ד'י' הלח ,ויע' רשכ איבה םא , איבי אל םחלה ינשל םדוק

,יע" הבוח עבקי אמש יתו' ,? רשכד וניתנשממ השקה םש ימלשוריבו םהמ ולביק אלד

"ם. במרה תעדב רגה"י יעו'יח' רב"ש, ש

"א. פשו "א, בשרל םיסחוימה יעו'יח' אלו דות"ה יע' ותעד רואבבו וכו', ןופרט יבר ביתי

שר"ש. יע' דחא רבד אוהש "ייפ' שרבח , םירבד ב' הזש ויות"ט וכו',יע' םירוכיב םיכסנ

. םיכסנב אלו תוחנמב מגה' קפס לכש הרוא ןרק ,יע' ןרדסכ אלש וריתיש והמ

. ארמגהמ החכוהה רואבב "ז ירגה וכו',יע'יח' רמוא התא םא

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