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ףדו.
תליכא ןיב וקלחש ה: ליעל סות' ?יע' רמאנ הז יתמו וכו', םיקידצ לש ןתמהב אתשה

אוה ןינעה לכש הליחתב בתכ "ן במרבו , םירוסיא ראשל לודג יאנג אוהש רוסיא

םג הלקת עיגהל לוכי העישפ עש"י בתכ דועו , םירחא הזב לישכמו רוסיא השועשכ

ןיא הז יפלד םינורחאה ושקהו עוע"ג, לארשישכ ימקונש מגה' התשקהש המבו , קידצל

שי םיקידצל עוע"ג ילב םגש אמינ או"כ לקלקי אמש קר םצעב הלוספ יתוכה תטיחש

. הירא בלו "ב, ירגה יקומינ ?יע' הרושכ טחשנש הממ ולכאיש ס"ד

ןיב קליחש בקעי תראפת יעו' , איבנה והילא 'הז אבס אוהה ' םאה ונד , היחכשא דות"ה

.' סותה לע תויח "ץ רהמ ,עו"ע אבס אוהה םתסל אבס אוהה ' היחכשא ' ביתכד אכיה

יעו' , םכשב הלאה תחת בקעי ןימטהש עה"ז היהד דות"ה יעו' , םהל ואצמ הנוי תומד

. תאזה עה"ז תא ולטב םאה הל'ד' הע"ת "ח הואו "ן במר יעו' "א שרהמ

. םיעורה אלמו יעו'נפ"י בי', תוא אי: ןמקל "א קער ,יע' ומעט רואבבו וכו' הימעטל רו"מ

?,יע' הטושפה םילימה תועמשמ ראובמ אל ןיידעו וכו', ביתכ יאמב ארקד היטשפ

"ש. שרו "א שרהמ

המ ןכו "ן, במר ,עו"ע תוריזגה רדסב םתהמ שר"יד"ה וכו',יע' ןייו הטיחשל יא יאמל

"ב. ירגה יקומינו םייח תרות "ארו"ן, בשר יעו' יסא, יברו ימא יבר תריזג תא רתוי ולביקש

יעו' וז, הריזגב ףסונ המ ןאכ "ן במרבו ה: ליעל דות"הר"ג וכו',ויע' ים רומג וכע"ם יאמ

תב אשנש ןוגכ אלוקל אלו ארמוחל הז ןידד "א רגהו בב"ש םשו דמ'י' הא"ע "ע שוט

ותוולהל רתומש קספש תיביר יבגל טנק'ג' וימ"ד השקו טג, ךרטצי אלש לארשי

טל'. תח"סוא"ח יעו' "ד, ווחו יעו'ש"ך ? יוגכ תיבירב

. יאמדב "א וזחו ה'ז'?יע'נפ"י, יאמד יע' ץראה םע לצא לכא ךיא השקו לכא, יסא ברו

הליחתמ וחיכוה אל המל ןדש גמ' ןשדה תמורת יעו' וכו', יסא ברל אריז יבר ול רמא

?יע"ש. תוחמל אש"צ תומוקמה לכל םשמ דומלל ןתינ םאה ,ןכו ארוסיאמ ישורפאל

רוסיאד ו' אתיירואד ןוותאב חיכוה ןאכמו וכו', יאמד תבורעתה לע ורזג רשפא רא"ז

. קפסה תמחמ אלו םצעב רוסיא אוה יאמד

םעד ןאכמ חיכל ןתינ יא םינושאר יעו' ץראה םעב ירייאד "י שרפו וכו', ותנכשל ןתונה

. תיעיבשה לע דושח ץראה

לכאנ ןיב קלחמ "א בשרבו , רשעמב בייח ןילבתד ןאכמ חיכוהל ןתינ יא ונד וניא דות"ה

. השע ,דו"ה ןיניחט ד"ה ליעל "ייע' שרב הארנ "ע,ןכו נפב לכאנ וניא ןיבל "ע נפב

תוחילש אוהד "חס"ל צרהמו , וחולש תישענד שר"י יעו' ימד, םיידיב והל בירעד ןאמכ

רמול רוסאל ןייגוסמ דמלש "בד'ד' הותב "א בשרה ירבדב ןודל אב ךכ ךותמו , שממ

שיד 'א' בפק "מ היתנ יע' םנמא יוגל, תוחילש ןיאד השקהו ךתרדקב קרי יל לשב יוגל

ליו"ע. תוחילש ינידל עיגהל ךירצ הפש רורב אל ןכו , תולח ןיאש אכיה יוגל תוחילש

ןכלו לטב וניאש הנווכה ןיאו , ליטב אלל אמעטו דיבע אמעטלד ןילבת ראש ינאש

אלא ? תוקמוצמה םיציב ןוגכ ליטב וניאב םג תבורעתב יאמד ונרתה אהד רוסא

"ב ודהמ יעו' "ס, תחו ףסוי שאר יע' תבורעת בישח אלו ליבשתב רקיע בישחד הנווכה

. בשוימ לכה םהירבד יפל הרואכלו ' ןנישייח אל יפוליחלו '' מגה תיישוק לע השקהש המ

? קפס הפוג יאמד אהד רתומו אקיפס קפס יוה אל המל ליו"ע תפלחמ הדו ש חש ינפמ

ע"ב
המל השק ןכו ,? אכהמ לואשל םידקמ אל המל השק תצקו וכו', ןנישייח אל אמלעלו

. ףסוי שארו "א בשר ?יע' ידדהא ןיתינתמ השקמ אל

?,יע"ש. אקיפס קפס אוה יתכאד םיעורה אלמ יעו' , איעבמ יפולח הלזג לזגימ אתשה

תראפת "ק מטיש ,יע' ותערל וא ותבוטל תנווכתמ 'יא סותו שר"י יעו' וכו', הרמאו אירומ

. םייח תרות יעו' , תוטישה יתשל מגה' ןושל תא ונבשחש הירא בלו בקעי

הדושחש היארה ןינמ וקלחנש ר"חרו"ת םשב ' סותו "י, שרפ יעו' , ןנישייח אל יפולוחילו

"ס תחו הירא בל ',יע'נפ"י סותה יפ' לע ושקהש המ ז' תורהט "ןרו"ש במר יעו' , ףילחהל

אל םא הכאלמ וב השועש הממ לוכאל לעופל רתוה תמאב אלהו לזג הז המל לי"ע

"ס. תחו "ב ירגה יקומינ "א שרהמ ?יע' הלחל ותכאלמ הרמגנ

ר" לש ותב הירורב התיה ותשאד ראובמ בס: םיחספבד השקו ר"מ לש וימח ןב זורז ןב

. םיעורה אלמ ?,יע' ןוידרת חןב

דוע ותא היהש צש"ל בקעי ןויע ?יע' דחא דע יוה הרואכלש ףאו ןאש, תיב יבר ריתה

"ח. צרהמ יעו' אנ. םיחספ סות' ,ע"ע קזחתיא היה אלש וא דחא

הז יפלו , ןכיהו וחב"ל שי יא ןנברדמ תורשעמו תומורת בויחב ונדש ןאכ ' סותו שר"י יע'

יעו'וכ"פה' לה'ה', דע פ"א תומורת "ם במרב ןאש,עו"ע תיבב יבר ריתה המ וראיב

" ימויה קוזיחה "
השענש אוה הכונח לש סנה לדוגש אלא ? ושוריפ המו , חבנמה רצמ חבטמ ןיכה לתע

ויהש םירמומ םינוויתמ הברה לארשי ללכב ויה הנהו הזל, םייואר ויהש לארשי ללכל

ולכיש - חבטמ ןיכה תעל והזו טוחשל ולכיו םהב ורזח תונוחצנה וארשכו , טוחשל םילוספ

וכו'. רומזמ רישב רומגא ,זא םינוויתמה ונל, ורצה הליחתבש ולא - חבנמה רצמ , טוחשל

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
ל- השקב חלש םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ו תנקותמ הרודהמ " טאלב עשיבישי ל"

וים. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com


