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ףדז.
שחנ לע רמול םישק םירבדה ןטושפכו "י שרפ יע' , רדגתהל ויתובא ול וחינה םוקמ אלא

רוסיא וב היה אלד וראיב םינורחאהו "ם, רהמו "א שרהמ ?יע' רוסיא ךרס הזב שי םא תשחנה

"ס. תחו קחצי ראב הירא ינפ בקעי תראפת ,עו"ע אלא דות"ה ,יע' רובדה ע"פ השע הליחתב

הז ןיד רמאנ תב"ח אקוודש שר"א המ ןוילג יעו' , ןיחיחזמ , ןיחינזמ , ןיחיזמ ןיאש וכו', תל"ח ןאכמ

. תונושל ג' ולא ןיב הכלהל נה"מ ראיבש המ תח"ס יעו' , םדא םתסב אלו

על"ל, השדק אלו התעשל השדק הנושאר השודק רבסקו וכו', םירצמ ילוע ושבכ םיכרכ הברה

ךישממש ומכו לבב ילוע םושדק אל המל םעט תניתנ אוה וכו' רבסק םאה ןדש ףסוי שאר יעו'

רל"מ םעט תניתנ הז רבסקמש וא "י שרל אוה וכו',ןכ םיינע םהילע וכמסיש ידכ םוחינהש

דוע. "םיע"ש במרהמ קדקד ,ןכו תיעיבשב קרי לש הלע לכאש

א' תומורת "ם במר יעו' , ארקמ בפ: תומבי יע' רוקמה "ל תעל השדק אלש הנושאר השודק ןינע

יע"ש םילשוריו שדקמה תשודקב שדיחש המ ו'וט-זט' הריחבה תיב ' להב דועו "ז, בדרב םשו ה'

תיב תא ושבכ םיאנומשחהש ראובמ תינעת תליגבש השקה "ץ בעיבו , ונכראה "א וקמבו סכ"מ

היהש שדוק ארזע ימיב שבכ המ קרד י"ל ילואו צב"ע, ראשנו זאמ השודק תויהל "ל ווהו ןאש

. םיאנומשח ימיב שמ"כ "ק הורו האובנ

וניבר (ע"ע הרומג עקרק תדובע םהב רתומ שר"י תעדלו , תיעיבשב םיינע םהילע וכמסיש ידכ

"ק ירהמו םש למ"מ יעו' םש, ורתוה ןיחיפס קר ומש"יד'וכ-זכ "ם במרה תעדל וליאו ,( םשרג

ו'? קרפ שיר תיעיבש הנשמב אידהל ראובמ "ם במרה ירבדכד שר"י לע ושקהש א'ה' תומורת

םש. לבויו הטימשב ירזע יבא יעו'

אוהד ובתכ , דועו ל: ןיטיג ' סותהו ןנברד אוהש הארנ "י שרמ ? רוסיאהו , ףקומה ןמ אלש םורתל

הנומא ךרד יעו' םש, "ק ירהמ ,יע' ןנברד אוהד סש"ל הארנ םגש ג'זי' תומורת "ד באר יעו' הזג"כ,

הזב. תועד דוע םש

לע השקהד אכהמ חיכוהל הצורש המ םש ךלמה רעש יע' ףקומה ןמ אלש יאמד תמורת ןינעלו

. ןנברדב וא אתיירואד המורתב ירייא אכה יא ןדש יעו"ש , יאמדב ירייא ' סותב ר"ת תעדלו ר"מ,

,עו"ע םילכ יאשונ ג'כ',יע"ש תומורת "ד בארו "ם במר ,יע' ףקומה ןמ אלש רשעמ תמורת ןינעלו

. הנוי וניברו "ן במרו ל:, ןיטיג סות'

ינהמד שרופמ גי: הציב "י שרבו , יאמדב אלא ינהמ אלד ראובמ 'ו: סותבו וכו', עיוינ ןתנ אמלידו

, ןנברד ורקיעש רבדב קר ינהמ אלד "ם במרה תעדב ד' תומורת ךלמה רעש יעו' , יאדו לבטב םג

תשרפה לע םיכרבמ המל יאדוב ינהמד תוטישלד השקהש טכ'ל' ןמיס "א קער תובושת יעו'

המורת לש הבשחמד יתו' , םיכרבמ אל בלב רשפאד ןויכד ץמח לוטיב ומכ יוה אלו המורת

יע"ש. השעמ ידיל אובל הפוס

המ ,עו"ע יאניג ול ארק המל עדיוהי יעו'ןב ורש, אלא רביד רהנה אלד ובתכ , רמא דות"ה

. םהיניבש ומב"מ םש שריפש

םע "ה בקה הנהש יאנתב לולכ הזד די'זכ' תומש עודיה םייחה רואב ןייע , רהנה תעיקב ןינעב

,עו"ע ולאמ ולא ונתשנ המ הלאשה התיה םשש ירק"ס ומכ שודיח וניא ןכלו תישארב השעמ

הזל. זמר איבהש תודגא יחב' ,עו"ע ארתב ארודהמבו "א שרהמ

"ש בירה "ת ושבו , הצמל ןיטיחה ןוחטל ךליל שיד ןאכמ חיכוה גנת'ח' בב"י וכו', ארבג אוהה הוה

תווצמ שיד אכה ינאשד הזב קלחמ ח. תוכמ רנל ךורעבו , הוצמל הנכה רבד לכל ןכד בתכ אק'

תוצמב רומיש בויחה ליחתמ יתממ אכהמ ןדש ףסוי שאר יעו' , רומיש

ע"ב

. בקעי תראפתו "א שרהמ יעו' , יופינל אלא השידל הנווכה ןיאש יפ' והניטבח שר"יד"ה

םיכירצ ויה המלו םהרבא ילמג הזכ,ק"ו היה "י בפר לש ורומח םא השקמ רב"רס'ח' שרדמב

. םימכח יתפשבו "ם ארב "ן, במרב םש, שרדמה ישרפמב ?ע םימומז תאצל

. ונוקית היה המו , רומחה היה לוגלג וזיא "י ראה םשב עדיוהי וכו',יע'ןב תכלוה וז הינע

לש ותוקדצ םושמ היה לוכאל רומחה ןמ אימש ןמ וענמש המ םאה ליו"ע וכו' , אבייחמ ימו

לכאמ ונממ וענמ הז רומח לש ותלעמ םושמ ,וא רוסאה רבדמ ותמהב הנהת אלש "י בפר

, םייח תרותו בקעי תראפת "ב ודהמ "א שרהמ מגב',יע' ןאכ ומה"מ רואבב הז לכב ,נו"מ רוסיא

"ס. תחבו ימלשוריהמ ואיבהש המ אה דות"ה ע"ע

המל םיעורה אלמ יעו' , ומצעמ לדיג אלו חקלש אטישפ אכיהמ "ב ודהמ יעו' וכו', חקולה ןנתהו

. רשעיש וא ומצעב לכאיש ממ"נוא

"י. בשר לש ונתח וא ונתוח היהש ןושארה "י בפר לש ונב ןב היהש עדיוהי ,יע'ןב היפאל יבר קפנ

"ב ודהמ יעו' הזל, לארשי תשודק לש תוכיישה המ ' סותו שר"י וכו',יע' םה םישודק לארשי

. עדיוהי ןבו תח"ס "א, שרהמו

יתו' ? רוסרס ע"י רוכמי אל המל השקו ית' יע' יוגל ןרכמ אל המל שר"י יעו' וכו', והל אנינבזמ

םניא םהיתומהבש אלא העיברה לע ןידושח םג וכע"ם רמחמ רוסיא דבלמד ןיקסיד "ל ירהמה

רוסא אליממו הזה ששחה רזוח תודלוי םניא "נ ממש תודרפ לבא ע"יהז תרקענש ןויכ םיעבור

. רוסרס ע"י םג םהל רוכמל "ע נפל ןידמ

םדאה ךרוצל אוהש ןויכ הז אלב לבא "י בפר לש ורל"מ היהד וכ' קחצי ירפ "ח,יע' בעצ אכיא

"תוי"די'. ודהמו "קוי"דגפ' ודהמ "י בדונו חק', "דח"ב המורת ירש,יע'

.' טכקת נמ"ח המ"ת,יע' אוה תונליאב קרד ו'י' םיכלמ "ם במרה תעדו , תיחשת לב אכיא

ךיא םייח תרות זס:יע"ש ןירדהנסב איגוסה לכו , םיפשכ וליפאו אנינח יבר רמא ודבלמ דוע ןיא

המל גארפמ "ל רהמה םשב תח"ס יעו' , םיפשכ הלימה רואבב םש המר יעו'די הז, ארקמ דמלנ

הע"ת "ן במרבו זט', אי' וכע"ם "ם במרה ירבד :יע' ףושיכה תוהמבו , ףושיכ וניא םלוג אורבל

'גי'. טעק רגה"אוי"ד רואב חי'ט',יע' םירבד

, ןירדהנסב םש מר"ה דיו שר"י ,יע' רבדה רואב , היתוכז ןישיפנד אנינח יבר ינאש יתש'' המבו

בי'. קרפ ג' רעש םייחה שפנבו

. הלוע םדל והמיד המל ,ןכו ךלוהה קזניש ןכתי ךיא "א שרהמ יעו' , הוצמ רבדל ליזאקד אוהו

תח"ס. יע' הסורפ ןושלה קדקדש "א שרהמ יעו' שר"י, וכו',יע' הסורפ לע עצב אל וימימ

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


