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זפ. ףד

ירייאד "א בשרל םיסחוימב ?,יע' םיאלכ םושמ רוסא הז אלה השקו , םהיניב ערזנש הממ אלו

. םהמ םישחכומ ןיידע קר ךירצש המכ קיחרהש

,ובמ"ב הנשמ דיגמ יע' שודיקל לוספ לשובמ ןייד טכ'די' תבש "ם במרה תעד ,יע' לשובמ אלו

'ח'. בער ואר"ח

, םיחמק וב שיש ןיי לע רמאנד שר"י ?,יע' רמאנ המ לעו , םהיכסנו םכל ויהי םימימ ת רמאנש

"מו'א'. וסיא תוכלהב כו"כ הנשמב ןילוספה לע רמאנש "מ היפב "ם במרהמ איבה "ש שרבו

זצ. בב"ב אלה ' סותה ושקה ינשה ושוריפלו , הנשמב "י שרפ יעו' וכו', קותמ אל ןיאיבמ ןיא

במ'זכ'. "א וזחו , תוכלה יטוקילבו שדוקה צרהט ?,יע' רשכ ותיגמ ןייש ןנירמא

תמא תפשו הרוא ןרק , ךורכ דות"ה ,יע' ןילוספ םהינשש "י שרפ יעו' , ינתו ךורכ אניבר רמא

. המלש תלועו

תרהט יע' , םיקומיצ ןייו ןויטסלה םירבד ינש םהש במ"בוצ: ושקהש המ , ןויטסלה דות"ה

. שדוקה

רואבב ?,יע"ש קותמ ןיי לע ןישדקמש 'ג' בער "עוא"ח ושב קספנש המו , סיאמ אריפד אילוח

. רשכש ד"א תמחמ קותמל , סואמש ומצע תמחמ קותמ ןיב קלחמש הכלה

רתוי וא םינש יתש דע וכו', איבי יתמאמו בתכ "מז'ז' וסיא "ם במרבו , איבי אל םינש יתש ןב ןיי

. ןייגוסב הרוא ןרק יעו' םש, "ק ירהמו סכ"מ ?,יע' רדגה ,צו"ע טעמ

"ן במר "ם בשר םישרפמב יעו"ש , ןיירווח רמח יבג בב"בזצ: אבוה ןכו , םדאתי יכ ןיי ארת לא

.' בער יע'ב"יוא"ח ןבל ןייב "ם במרה תטישו "ץח"אזנ'ו-הפ' בשת יעו' "א, בטירו

יעו"שונ"כ. "מז'ו' וסיא "ם במרה תסריג וכו',יע' ןתוא ןיחינמ ןיא

םישדק ןאצ ?,יע' םהיניב תוכיישה המ ליו"ע ןייל, ער רוביד ךכ םימשבל הפי רובידהש םשכ

חנ:). תבש תמא תפש יעו' , םימשבל הפי לוקה לבהש קדה דות"ה ו:,(יע"ש תותירכ רנל ךורעו

נכ"ל יעב אלו לוספ ןיי לע וקיפס תא עבק המל ליו"ע וכו', וילע הקליש והמ ושידקה ר"י יעב

, קוספה ריכזה "י רביר קרש במ'זכ' וזח"א יעו' "מו'ג', וסיא חמש רוא ?,יע' תלוסו ןמשב ליעל

. רבד לכב היה וקיפס םאה הרוא ןרקבו

. עדיוהי יעו'ןב , סירג ךאיה המלש תלוע יעו' ,' סותו שר"י ,יע' ןבחרכ ןהבג

תודמ יתש קרפ

תעדל יצמת יהכי קר אלו , םצעב ןיד והזד ג'ב' דוד שדקמ יע' הדידמה רדגבו , תודמ יתש

הכ'ח'. "א וזחבו ז., ליעל "ז ירגה ,ע"עיח' הדמה

הדמ םג התיה סולקנוא םוגרתה תעדלד טכ' הכ' תומש הע"ת "ן במר יעו' , ןורשע יצחו ןורשע

. םינורשע ב' לש

. תמא תפשב יעו' ג', תוא ןיכי "י אפת יע' ךכל םעטה וכו', דדומ היה אל

ע"ב

יעו' , הרוא ןרקו תמא תפש ',יע' סותבו "י שרל סחוימב יע' הזל םעטה , לודג ןהכ יתיבחל קוחמ

איבהש המ בב"י יעו"ש , תוצמ תייפאל בב"א שולל רתומש הסיע רועיש יבגל ונת' וא"ח רוט

םש. וילע,יע'ב"חטו"ז השקהו "א בירה םשב היאר איבהש יכדרמהמ

ראש אלו הז ןורשעו קר הרות הדקנ המל טכ'וט' רבדמב המכח ךשמ יעו' וכו', ו' דוקנ המל

. ןתיא תבהא ,יע' השרפב םדוק ורכזוהש וי"ט לש ןורשע

שיש ןויכ קוחמ היה ןורשעהש ליעל יפש' םעטלד "א בשרל סחוימב יעו' וכו', רל"מ ןורשע יצח

מגה'?,יע"ש. תקפתסמ המו ןורשע יצחה ה"ה תקייודמ הדמ היהתש רהזהל

רזפתי אלש ידכ קוחמ ןורשעד םעטה ליו"עיא , קוחמ ימנ ןורשע יצח , קוחמ ןורשע ר"מ רמאדמ

ןרק שדוקה תרהט ?,יע' ןורשע יצחל הז םעט ךייש המ , וקחמל ותוא ןילטלטמשכ עקרקה לע

. תמא תפשו המלש תלוע הרוא

ח'א'. דוד שדקמ יעו' , הילע ושקהש המ ' סותבו תכ"י שר"י ,יע' תולחל ןקלחמ המב

ל-ב הלח לכ קלחמ היה תולח ל-ו' ןקלחמ היהש המ דבלמש "קגי'ד' העמ "ם במרה תטיש יע'

ךלמל הנשמ יעו' ,? תאז ול ןינמ המ׳תש "ד באר יעו"ש , ברעב יצחו רקובב יצח בירקהל ידכ

"אוכ'ו'. וזחו "ז ירגה יעו'יח' "מ, סכו "ק ירהמ "ז,ע"ע בדרבו

ןרק יעו' נה"ל, ךלמל הנשמבו תכ"י, שר"י ,יע' םינפה םחלב אלו הכ"ג יתיבחב וקפתסנש םעטה

. המלש קשחו הרוא

. שדוקה תרהט יעו' , ןורשעב מ-בי' דחא לש הנטק הדמ ונקת אל המל וראיב , המב דות"ה

תלוע ,יע' םישוריפ "יב' שרל סחוימב יע' קפסה רואיב ולש, שדוגב םיצמק שדקיש והמ ןחלש

"י שרב ,עו"ע ןחלושה תהבגהב ונייהש דכ'א' וזח"א יעו' "ז, ירגה ' יחבו םשרג וניבר יעו' המלש

יחו' בכ'ג' דוד שדקמ ,עו"ע הנובל לש וא החנמ לש יא ירייא ץמוק הזיאב "ק מטישבו ' סותבו

. ןיכיזבב ויה םאהו ,' רודיס ה'ןיד הפ השענ ךיא "ז ירגה

שדקמ חבזמש םשכש ופ. םיחבז ןנתדמ אנש יאמ המלש תלוע יעו' , שדקמ היל יזחד אמלד וא

. םהל יוארה תא ןישדקמ םילכ ךכ ול יוארה תא

ושריפ אלש המו "י, שרכ ושריפ אל המל הרוא ןרק יעו' והמ, "ה דותבו שר"יכ"י ,יע' לספיל שדקמ

בכ'ג'. דוד שדקמ יע' המחה תעיקשב לספנש

. תוינשמב בקעי תראפתו "ז מרה לוקו לארשי תראפת ,יע' גולב ,ואל ןיהב ויה תותנש

ןיכירצ ויה המל השקהש "קגי'ג' העמ למ"מ יעו' םש, התיה הצחמו גול לש הריתי הדמ אלא

. ץריש המ תודימ עבש "זד"ה ירגה יעו'יח' וז?, הדמל

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

םוי. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש


