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הניאש הפ ורע הלגע יבגל ןנישרד ע: ןמקל אה השקו וכו', הקילמ אהת לוכי ת"ר .1

ארק ךירצ ןאכ המל השקו , םישדק כ הביתכ הרפכד הליבנ םושמ האמטמ

? ומצעב םישדק אוהש ףועה תקילמל

תרתמד אמטת אל רוהט ףוע תלבנ לכד השקו , רוסיאה תא תרתמ ןיאש לכ ףא .2

? יחה ןמ רבא רוסיא

לע גילפ םאה ליו"ע , העילבה תיבב אמטמ וניא רמוא ,ר"מ הפירט תאצמנו מקל .3

תקילמד סד"ל ,וא הליבנ ידימ ואיצוהל תרתמה הקילמ אד"צ סו"ל ליעלד הה"ת לכ

? תרתמ הקילמ בישח הפירט

תובושתה
ןיא הקילמ בש ןאכ ןנישרדד רחאל איה םתהד אשרדד יתו' , הרוא ןרקה השקה ןכ .1

שמ"כ דוע יעו"ש , םירבדה תא ססיבו ביחרהש ח"בז'ג-ד רזעיחא "ב,וע'י הבוט

הליבנ תאמוט ןיב וא , םילוספ תקילמל , רשכה תקילמב השענ םא ןיב קלחל

. הליכא תאמוט איהש "ב הבוטל

תוהגהבו , ףועב "ח המבא רוסיא ןיא מל"ד ירייאד יתו' ,' הדוהי הטמל ב' השקה ןכ .2

הליבנ רוסיא אבש ןויכ ריתמ בישח אלש בתכ בי'י' תומ ירחא ותל"כ רגה"א

אוה הליבנ רוסיאד ' זבינופמ ר"י םשב עודיש המל םירבדה םיבורקו , ויתחת

תואנ ,יע' הטיחש לש ריתמ היה אלשכ התימב הלחש יחה ןמ רוסיאה לש הדלות

בי'. בקעי

,ויע'יח' םינפב וקל מש ףוע לכ רהט רד"ממ וס"ל הרוא ןרקה בתכ ןושארה דצכ .3

שדוקב הלוספש לכד םישדקה ינידב ןידמ ונרבד ליעלד רגה"ח, ויבא םשב "ז ירגה

אבישח הקילמד הטיחשה ינידמ שדחל אב ר"מ אכהו , הליבנ ידימ תרהטמ

. םהרבא תחנמ ,עו"ע הליבנ ידימ רהטל הטיחשכ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

,יע' רמא חס:ד"ה ליעל וכו',כו"כ תרכ בויחל הטיחשה הליאוהד אמעטמו , ייותאל דות"ה

תוז. פסו תל וכרצוה המל חבזה תרהטו ןתנ קח תוריאמ םינפ

. עברנ ייותאל ורמא אל המל שדוקה תרהטו "ק מטיש תכ"י, שר"י וכו',יע' ייותאל אפיס

הליבנ ה רוסיא םהילע רוזחיש ונייהו , העילבה תיבא ןיאמטמ ןיא אמטהו רתונה לוגיפה

ירועישו "ז ירגה יח' עו"ע , הליכא רתיה קר איה הקילמש תויארה תחא ןאכמו , ערפמל

'קי. צייבאלאס "י ארגה

שדוקה רזנו ח"בח', ךורב רוקמ ,יע' הקילמב וא הטיחשב השענ היה דציכ המבב ףוע ןידב

. הטיחשב השענ היהש הוס"מ רה"ח שוריפ יעו' גס', "ת ושב

הרואכלש יניס, תמבב היהש דכ'ה' תומשב קוספהמ אוהד שר"י יעו' , תופוע אלו םיחבז

זיק: ןמקלו , לארשי ןיד םהל היה רבכד הע"ת "ז ירגה יעו'יח' חנ, ינב ןיד ןיידע לאר שיל היה

"ש שרו ןתיא הפצמ יע' זי'ה', ארקיוד אנירחא ארקמ אשרדהש שר"י שריפ טיק. תוחנמו

כ'ד'. דוד שדקמבו ןאכ

יעו'יח'הירג"ז, , רחא םוקמב רשכה הל שיש בישח אל ןכלו , המבב תרש ילכב שודיק ןיא

םש. שדוקה תרהטבו ו: תוחנמ עו"ע

אליממו הליבנ הניא ףועה תאטח ד דומיל דמ: ליע ל וניצמ רבכ ד השקה ימנ, אה שר"יד"ה

ןתנ. קחו הרוא ןרק "ש, שרו "ז ירגה ,עו"עיח' וצורית ,יע' האמטמ הניא

תקילממ ףלינד ושקה םינורחאהו שר"י, ,יע' ורשכהבש רבדמ ורישכהב אלש רבד ןינד ןיאו

. המלש תלועו שר"ש ,יע' ורשכהכ אלש איהש םינפב הפי רט םישדק

ע"ב

רוסיא אוה הליבנ רוסיאש ,' סותה תיישוק לע הברה וריעהש םינורחאב יבר,יע' דות"ה

דועו , םיחבז םדב עו"ע שדוקה תביחו המלש תלוע ,יע' םישדקה לע לוחל לוכיו ףיס ומ

רוסיאד רגה"ח םשב "ז ירגה "ש,ע"עיח' שרו פש"א ,יע' הליעמ ידימ ואצי ותמ ש ןויכד ושקה

. המלש תלוע יעו' אכ', ח"ב םירועיש ץבוק ,עו"ע הליעמ ןברק היהי אלש עא"פ שי האנה

יחו' םישדק ןאצ לאינד תדמח יעו' , השקהש המ הל: םיחספ שר"ש 'יע' סותה ץוריתבו

. וצריתש המ "ז ירגה

ןתינ יא תויגוסה תקולחמ והזש הרוא ןרק יע' תרהטמ הפירט תטיחשש ןינעה םצעב

ולק. תבשו בע-דע, ןילוח הז,יע' לע דומיל ךירצש וא ארבס וזמ תעדל

תרהטו תמא תפש יעו' , הצחמל שקיה ןיאש וילע ושקהש המ יכו' ,יע'ותד"ה רבד שר"יד"ה

ןתנ. קחב יע' אשקיה שירד אלש יסוי יבר תעדבו , םהירבד רואבב שדוקה

םינפו שדוקה תרהט יא,עו"ע ותד"ה ,יע' הליבנ ללכב איה ירה היח הניא הפירט םא

שר"י. תטישב תוריאמ

" ימויה קוזיחה "
דפ'ד' םילהת וגו'" ה' חבז תא היחורפא ותש רשא הל, ןק רורדו תיב האצמ רופצ "םג
נ לארשי תסנכש ם, יקידצה תמשנ ולא ףועה תונברקד ט' שורד ח"א רבד תורעיה ראיבו
חבזמ דגנכ ןווכמו ה' תיב בישחד שדקמה תיבב אלא בירקהל ןיא םתואו , הנויל הלשמ
ןברק ןיא ןכלו , ארובה ינפל םיקידצה תמשנ לודגה שהר לאכימ בירקמ םהב רשא ןוילעה

המבב ףוע

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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