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"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

בכ. ףד
ראובמכ "ע נפל אכיל תרחא ול שיב אה השק ,ו לושכמ ןתת אל רוע ינפל םושמ "ל ופית .1

? ומש לע תארקנש םושמ םעטהל ךירצ היה ןכלו , המהב יבג זט. ליעל
רתיהה םעטבו , תופתושב תוסיראב הדשה תא ולבקד שר"י ראיב וכו', הלרעד יליתש והנה .2

ךכד לארשיה הנהנ אל ירה הלרעה תוריפמו , רוסיא ןיא הלרע הדשב דובעלד ןויכד ראיב
אה תבשל היאר הינימ יתיימ ךאיה השקו , דבעש קלחמ חקול דחא לכד תוסיראה טפשמ

? לארשי תוחילשב השוע יוגהש הארנו הרוסא תבשב הדובעה םש
, תרחא המהב ול ןיאשכ ירייא הנשמה לכ יכו "ע, נפל םושמ שר"י ראיבו וכו', ןידימעמ ןיא .3

? אכה על"ז)מו"ש הברקה ששחב "ע( נפל ןיאד ליעל ןנירמא תרחא ול שיב אהד
רוע,וא ינפל ינפמ קר והז םאה ליו"ע , תוירעה לע םידושחש ינפמ ןהמע השא דחייתת אלו .4

? לארשיב ומכ דוחיה םצעב רוסיא שיש
"ן במרבו , ןנברד רוסיאב לישכמשכ המ"ת "ע נפל אכיאד היאר שי "ז יפלו ןנברד הוח"מ תכאלמ יא ונד , קופית דות"ה
וכל"ע םיידיב לישכמד וא"חה'ג' דסח תרות יעו' חי., הגיגח סות' ,עו"ע אתיירואד הוח"מ תכאלמד ךפיהל ןאכמ חיכוה
רדגב וניא רבכד , ןנברד רוסיאה לכ ןנברדב ולישכמו דיזמ לשכנהשכד הכ', בס' וזח"אוי"ד יעו' , ןנברדב "ע נפל אכיא
ןנברד היהי הזה רוסיאה םג ןנברד אוהשכד רבתסמו תושעיהל הריבע רבדל עייסל ןיאד אשרדמ ןניפלי קר ," לושכמ "

, הריבע התוא לש אבויח רב היהיש יעב םג הזב ןכלו הווצמו הווצמ לכ לש הווצמה יטרפמ אוה הז קלחש רבתסמו )
.( ליעל יע'

אלש ןויכ הדשמ יפט ףידע םאה תבשב הפאש תפה תא לבקמו וקלחל תבשב דבוע יוגהו רונתב תופתושב אל, דות"ה
ר" תטיש םש "י רשא תוהגהו דכ' ןמיס "ש ארב ר"ירו"ת,עו"ע תקולחמ ואיבהו , הדשב ומכ םולכ לארשי קלחב חיבשמ

'ב'. המר א,עו"עב"חוא"ח

ןיאד לאומשד הובאד הימשמ גס: ןירדהנסב ראובמש המו ןאכ, ירייא אל יוג םע תופתוש תושעל לש ןידה רקיעב
(ר"ן תודיסח תדמ יוהד סות'ר"א),וא ) תופתושכ הניא תוסיראד "ם,י"ל וכעל עבשיו העובש יוגה בייחתי אמש תושעל

"ן). במרה םשב

"מ מבו ו'זי' תבש "םיע' במרה תעדו "ן, במר ,יע' ונתהב ףא "ד בארלו , ונתה אלב ירייא "י שרל , רוסא ןובשחל ואב םאו
. רבס ןאמכ םש רגה"א יטוקילו "מ חלו

. אמתסב הכלהל קספנ המ רב"ן יעו' , הנימ עמשמל אכיל אהמ אלא

ע"ז ןישנועש וישכעד ץרית "י רבו , ץנאש סות' יוגל,עו"ע המהב םינתונש ןיכמוס ונא המ לע וראיב , ןידימעמ ןיא דות"ה
.' בלק תח"סוש"תוי"ד יעו' , שוחל ןיא

ע"ב
בור אכילד העברנ אלש א תקזחא המהב אמקוא אה השקו , שוחיל עברנו עבור אלא .1

? עבור קפס אוהד רוסא יוגל הרכומל ,מו"מ תועברנ

לע אב ןושארה םדאש גס. תומביב ראובמ אה השקו , רקעת אלש ותמהב לע סח וכע"ם .2

הז? ירחא ודלי ךיאו הווח לע אבש םדוק היחו המהב לכ

הוא יחו המהב ראשכ הליקס אוה תופועב עבור רוסיא םאה ליו"ע יאמ, תופוע והל איעביא .3

? קלחל שיש
טכ. "ש ייעו םש, חכ.עו"ב הרומ הזל,יע'ב"קמ:תו דומילה רוקמו , הצקומ םושמ אלו עברנ םושמ אלו עבור םושמ אל

רגה"א. תוהגה םשוב ' סותבו

םשל א. שי הצקומ ינימ ינשד "מד'ד' וסיא "ם במרה לע תוגשהב "ד בארה תעד איבמש יריאמ יעו' , הצקומ דות"ה
. השעמ א"צ שממ על"ז .ב. השעמ יעבד ע"ז תבורקת

שר" די:,יע'ית',עו"ע ליעל רוכמל אלש מורי חהש ומכ תונקל אלש ורימחהש תומוקמ ןיא המל , ופוסב יהנימרו דות"ה
ןיא תונקלד ללכ אישוק אכיל הסג המהב תריכמ וטא אוה הריכמ רוסיאד גנ. םיחספ "י שרלד ריעה המלש ןינבבו ש,

. רוסיא

תישע "יכ שחנה לא ה' רובידמ ,וא ןיאושינ ןושל , לכואו ינאשיהד ארקמ דמלנד "א שרהמ ,יע' הווח לע שחנ אבש העש ב
." תאז

ש"פ הדגהב אקספה תא ןיבנ הזמו , תלעופ ג"כ הידוחל הד ימעהש חכומו , םתמהוז הקספ יניס רה לע " ודמע ש" לארשי
. ונייד הרותה תא ונל ןתנ אלו יניס רה ינפל ונברק וליא

תובושתה
השעי תודשב לבא הברקהל תחא קיפסמ המהבד יתו' , הירא רוגהו וטה"א ושקה ןכ .1

רוסיא שי "ע נפל ןיאש יתמ םגד ג. תבש ' סותה ובתכ הנהד ית' דועו , םלוכב הכאלמ

שיב םג ןכלו לארשיכ ונידש יתוכב ירייא ןאכ לבא , אכיל יוגבד ונבתכ ליעלש אלא , עייסמ

"ע) נפל ןושלב לולכ םג עייסמו ) רוסא תרחא ול

העיטנב םיפתוש םהש י'די' תורוסא תולכאמ "ם( במרה תטישכ ראיב ןכלו רה"ן, השקה ןכ .2

תלבקו תדובע עד"י ןויכד בשיי זעק'ט') "א(וי"ד וזחבו "ד), בארב םג ייע"ש הליחתב ונתהו

םהירחאש םינשה תשולש תא לבקי לארשיהש םיכסה יוגה ע"י הלרעה תונש לש תוריפה

אפוג הדובעה תעשבש ןויכש היאר יתיימ הזמו , הלרעה תוריפמ הנהנש רמול םוקמ היה

ונתהשכ תבשל נכו"ל , חוורל תבבסמה ההתיה איהש עא"פ רתומ הנממ חוור לארשיל ןיא

,ו לארשיל םימיה ראש תא ןתנש הזל בבסמ אלא תבשב יוגב תדובעב חוורה ןיא הליחתב

"א. בטיר ע"ע

ירבי ירתכ בישח ןכלו סח ותמהב לעד ראובמ עב"ב ןמקל םנמא , ןתנוי תעדה השקה ןכ .3

הלאשב ונראיבש המ יפל בשיי דועו , לארשי תמהב ול אביבחד םש ראובמד דועו , ארהנד

, לארשיה ול הדימעה ילול עיגהל לכי אל וז המהבלו המהבו המהב לכל הוואת ול שיד א'

יעו' , העיבר קר ע"ז ששח אין הזבש דימת התחקל לוכיש הדמעה טקנ אקוודבש "ש ייעו

םש. "א בטירבו די: ליעל

עמשמ אל"א ה יונפ ןיב הנשמה הקליח אלדמד בתכו , הרורב הדובע רפסב חרק ןכ .4

יעו' , דוחיה םצעב רוסיא והזש נח,עו"כ ינבל הרוסיא אכיל היונפב אלהו תורוסא םהינשש

דוחיב לקהל תוירעה לע םישינעמ םייוגהש "ז המזב ל קיהש ימ איבהש יס'וס' ריאי תווח

הריבעל בוריק ללגב אלו דוחיה תא םצעב ור סאש הפ ראבתנש המ יפלו , וירבד החדו

"ז. המזב לטבת י אלש רורב
ע"ב

אבה ינוציח השעמב קפס אלא ץפחה ףוגב שייונ וניא עברנד אפ' וש"ת "ט וינועב ראיב .1

ךייש אלו , הרק אל השעמהש רמול אתקזחא אמקוא ינהמ אל הזב אל, וא הרק םאה הילע

ראובמד התנתשה אלש הילע רמאנש המהבה ףוגב הרדגה איה ןברקל תורשכהש רמול

. ןברקל הניא המהב םתסד חצ. ב"ק

,עוי' םדוק ורבעתהש ראיב גכ' ב' תישארב ינוקזחבו , ותאיב רמג אלש "אח"א שרהמ יע' .2

הניא תרבועמ המהבש ח: תורוכבב ראובמ אלהד השקהש גס. ןירדהנס "א שרהמ

גס:. תומביב םש "ש שרו "א שרהמ רכז,עו"ע תלבקמ

אכיא ףוע תעיברב םגש םש) מה"מ יפל ) אכהמ רוקמה בתכ זט' "בא' וסיא "ם במרב .3
שי חנ ינבל קרש ןכתיש , המלש קשחה ראיבו הזב, קפתסמ םיאריב םנמא , הליקס רוסיא

א ונממ דילוהל לוכי אלש לכו " דחא רשב ל ויהו מ" םלצא דמלנ םיח ילעב תאיבד רוסיא

המהב ו היח ןיב קלחל שי ילוא , עברנו עבורב יטרפ ואל שיש לארשיב לבא וילע, אובל רוס

. התוחפ ותויחש ףועל

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ


