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תולאשה

גי. ףד
הרותה לכל רמומ יוה אה איסהרפב תבש ללחמ יא השקו וכו', "כ הויבו תבשב טחושה א.

? הלוספ ותטיחשו

? גגושב טחשש מגה' תנקסמל דחוימבו הזב, שודיחה המ ,ליו"ע הרישכ ותטיחש ב.

וי"ט? ברעמ ןמיז אל םא טוחשל רוסא תמאב ילוא השקו , ןניטחש יכיה ויב"ט רל"י המהב ג.

תוחפל ךירצ היהו , הלודג המורתל ןיקול ינש רבכ שירפה אה השקו , ןושאר רשעמ הרשע ד.

? הרשעהמ גולה שמוח

ושרפה הלח אל םתעדל םאה ליו"ע , הרירב ןיאד , ןירסוא ןועמש יברו יסוי יברו הדוהי יבר ה.

? ברועמ לכה ראשנ ררבל אש"א ןויכ קר לחש ללכ,וא

? שיש ןנברדל הרירב ןיאד אתיירואד ןיב ר"י תעדב קלחנ אל המל ושקה םינורחאב ו.

ע"ב

המו , המורת וכותב ןיגול ינש רמאי אד"כ השקו , דונה עקבי אמש וכו', אמעט ינתקדכ םתה א.

? שירפה רבכ דונה עקבי םא םגו , ןילוח אוהש ררבומ וישכע התושש

? הרירב אלו יאנת יוה אה השקו , הרירב ןיא ימנ ברעמו חרזמ ב.

" תומוקמ יארמ "
הע'א' יתילפ יעו' ית', ,יע' תבשב החלומל רוסא אלה , הליכאב תרתומ היהת ךיא ושקה , ןיבסנו דות"ה

אתנכה ןמוש םהב קובדד "סית' תחבו יעו'ית' ביק., ןמקל יע' םד םהב ןיאש םייעמ ינבב ימקונד השקהש

, ןילכואב דבעמ ןיאד י"א דבעמ םושמ יא תבשב החילמה רוסיא םצעבו , ררוב םושמ רוסאו וריסהל שיש

הס'. וא"ח הלעי הדוהי יעו' , שדד הדלות אוהש קרפמ םושמ אוהד בתכ בל'ה'ה' ךוניח תחנמבו

התמבד "ןוט.ית' במרבו , ףסוי ה"ר םשב שמ"ת ?,יע' רוסיא תמחמ הצקומ יוהד "ל ופיתד ושקה םא, דות"ה

, רוסיא ןיא ותיב ךותב הלוח ול שישכד איבה ר"ת םשבו , לכוא התיה אל הייחבש המב ןורסח ןיא היליאמ

וט. ןמקל "א קערב עו"ע

יעו' , טוחשל םילולעש ותיבב שח"ו ול שיד יתו' , הפצמו בשוי ןניעב אה רל"ש םגד ושקתנ , ןיכתחמ דות"ה

לבא ולכואל א"א תבש רוסיא תמחמ קרש רבדד ראב וי"טב'ג' חמש רואבו דכש'ז', רגה"אוא"ח רואב

. הפצמו בשוי ךירצ ןיא הליכאל דמוע לוחב

תוירא ירג וא תמא ירג יא אכהד םיאנתל םיתוכ לש ןרדג המ "א בשרו "ן במר ,יע' םיתוכה ןיבמ ןיי חקולה

גכ: הכוסו ונ. אמוי סות' יעו'

ע"ב

חש' "ז בשמ "ג מרפ מט"ק,עו"ע וז,יע' המדקהל ךרצוהש המו , ןילטינ םהירבש תבשב ןילטינה םילכה לכ

זטו' גמ"א יעו"ש וניד, המ רבשנש סיכ ןורסח תמחמ הצקומש ילכל "א,נו"מ קערבו גמ"אטי', יעו"ש די'-זט',

. דלונ הז ןיאש וא רתומ דלונד רבוס ת"קיא תעדב וקלחנש

התיהש המהב "כ אשמ יוסיכל "ש רעמ יואר היה אל ילכ אה השקו , הרוסא לומתאמ ןכתיא אלד ןויכ

המהבל ילכ ןיב קליחש רחא המל "א בשרב "ק,עו"ע מטישב "ד בארו "א בשר ?,יע' םדא תליכאל תדמוע

רל"י. תרפיאד אלכוא ארבסל עיגהל ךירצ

יתש' המ "ק מטישבו "ן במר "מ העב ,ע"ע הדומ דות"ה

סואימ תמחמ הצקומל רוסיא תמחמ הצקומ ןיב קליחש המ "ק מטיש ,יע' רמיא דות"ה

תובושתה

ע"א

רב"ן ,עו"ע םימעפ המכ רחא קר רמומ השענ אלש וא אעניצב היהד יתו' ,' סותה ושקה א.ןכ

םהירבדב ראובמו יע"ש, ית'הז החד "ם במרל "מ היפבו , רמומ השענ ותטיחש ףוסב קרד יתש'

םילשהשכ ףוסב קר וא המהבב לבחשכ ותטיחש תליחתב יא רמומ השענ יתמ וקלחנש

"אוי"דב'ה'. קער יעו'יח' , הטיחשה

בתכ "ח לצבו ,יע"ש, ארקמ הלוספ הטיחשל לוספה ןמזב הטיחשש ס"ד היהד ית' רוש רוכבב ב.

אכיל תמאבד אהו , ינהמ אל דיבע יא דיבעת אל אנמחר רמאד ןאמ לכ םושמ לספיד סד"ד

רוסיא ומצעב השעמה םא קרד ינהמ אל דיבע יאב לודג ללכ מר'ב' יע'ש"ךוח"מ הז ןורסח

ללכ אכיל לוחב טחוש יא הטיחש "כ אשמ ' ודכו הרומת ומכו יכה, ןנירמא רתיה תויהל לוכי אלו

ןנירמא ינהמ אל דיבע יא לכד "ץ טירהמהו "ט ירהמה ירבדכ ותנווכב ראיב םש תוביתנבו , רוסיא

אלא השעמה אל רוסיאהד דחא ןינעה שרושו , אכה "כ אשמ , רוסיאה לטבתי עש"יהז רבדב קר

יפל ראיב דע'ג' תורעה ץבוקבו ,' טכק "ק ודהמ "א קערו ג'טי', ןישוריג ךלמה רעש ,עו"ע ןמזה

"כ אשמ ל"מ, דיבע יא ןנירמא םינינקב ומכו ' תולח ה' תא ליחמ םדאהש קרש ליעלד דוסיה

. המהבה לע רתיהה תא ליחמ אוה הטיחשה לש השעמהש הטיחשב

רתומ "ש רלד רכ"י וזע"כ הנשמו תויתייבה תא ןיטחושו ןיקשמ ןנתד יתו' "א בשרה השקה ג.ןכ

דע רל"י הסאש הנמיזש המהב לע םג אישוקהד בתכ "ק מטישבו , תוירבדמה תא ףא טוחשל

יע"ש. וניתנשממ אישוקהד יפ' דועו ,יע"ש שדחה בצמה הב דלוויש

אלו םיגול םינשו האמ הליחתב היה ילואד ובתכ גכ: הכוסבו , אקווד ואל אוהש ובתכ ' סותב ד.

המורתה תשרפה ילואד ובתכ הכוסח אמויב ' סותהו ןאכ "ן במרבו בכ., הליעמ שר"י ,עו"ע קייד

היה אל ינש רשעמב םג אש"כ ונד קר , רשעמה ןובשחב תחופ וניא ןכלו קפסה תמחמ קר איה

דוע. יעו"ש "ר, עמה תא תיחפהל ךירצ

ןיטיגבו ןאכ "י שרבו וכו', ובוריע חינמהמ ןכ וחיכוהו תולח ללכב ןיא ןיטגו ןיבוריעב ' סותל ה.

שר"י,יע' תטיש לע השקהש המ חל. ןיבוריע "א קער יעו' , ותבורעתב לכה ראשנ קר לחד טקנ

רשעמ "ם במרה לע סוקרוק "י רהמ יעו' שר"י, ירבד וצריתש ט'י' יאמד "א וזחו יס'ח' ןאכ הק"י

טי'ב'. ןיטיג "י הקב וירבד רואיבו ד'וט', ינש

רוסיא אוה וכו' ןיי חקולה םא ןאכ איגוסב תוטישה תא ןבשח ףסוי שארבו , םיעורה אלמ ו.יע'

. קחצי ראבו הירא בל ,עו"ע ןנברד וא אתיירואד

ע"ב

הירייש 'ןיא השרפה תעשבש ןויכ תאזכ השרפה ליעומ ןיאד יתו' אס'ג', "ח הצקה השקה א.ןכ

',יע"ש. םירכינ םירתומה

ראיב "ן במרבו ,יע"ש, ומייקל ודיבש רבדב הלותב קר אוה יאנתד קליחש הכ: ןיטיג שר"י ב.יע'

"א קער יעו' , הרירב ןידל עיגהל ךירצ םידדצ ל-ב' הלותש ןאכ קר יאנת יוה ודיב וניאש המב םגד

גית'א', וא"ח המלש תמכח יעו' , וירבד ית' זט'ד' יאמד "א וזחבו צב"ע חינהש המ ול: ןיבוריע

יתה' רואבבו , ררבתיש חוטב אלש המל ררבתהל דיתעש רבד ןיב קלחמ בל' "שב"קפ"ה שיבו

חל.. הציבב ' סותו ןאכ שר"י ,יע' םכח אב רבכו

' 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"
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