
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

חפ. ףד
שאל המל השקו , ןיגול יאצח ג' דודמיש "י שרל סחוימה יפו' גול, יצחב רעשל רשפ ט

ילכב הישכו ילכב וראשיש תויראשה ללגב הזד שדוקה תרהט גול?,יע' יצחו גול דודמי

. תוחפ וראשי םימעפ ג' דחא

הז. יפל אישוקה המו , הצחמו גולב ךייש םאה ' הדידמ םע'ןיד המ "ז ירגה ישודיחב יע'

תרהט יעו' ,יע'ית', תיעיברב לכה ודדמ אל םימכח יפל תמאב המל ושקה ףא, דות"ה

"ז. ירגה ' יחבו תמא תפש ץיורוה אר"מ תוהגה , שדוקה

, ןיהב ויה תותנשד סד"ל "צ בארל וניא הז ללכד "י שרל סחוימב וכו',יע' ללכה הז אלא

"ז. ירגה ' יחבו תמא תפש יעו'

לע ףצו הקשמהמ חפוטש המ הזד יפ' ןאכ "י שרל סחוימב , והינייב אכיא תודמ יצוריב

ןרק "ם,יע' במרהו םשרג וניבר ,כו"פ שדוגה הז ןיצוריבש חפ.יפ' םיחבזבו , ילכה ינפוד

הז. יפל השקהש המ הל' ןיכי לארשי תראפת יעו' , הרוא

, ושדקתנ ןיצוריבש סד"ל הדוהי יבר תעדב ראיבש המ וזח"אזכ'א' ,יע' ושדקתנ ןיצוריב

המלש תלוע ,יע' ילכה ללחב וקלחנש הארנ אכיא "יד"ה שרל סחוימבו , הרוא ןרק יעו'

. שדוקה תרהטבו

ךדיאמו ר"מ, תעדכ הטמל הלעמלמ חלה תודמ תא הנומ א'זי' שדקמה ילכ "ם במרב

יעו"ש , ךלמל הנשמבו הנשמ םחל ?,יע"ש ושדקתנ ןיצוריבש מכ"ד קספ "קב'ט' העמב

המ "אזכ'ח' וזחו הרוא ןרק יעו' , םימכח תנקתמ ושדקתנ ןיצוריב "ע וכלד בתכש דוע

. וירבד לע וגישהש

המבו , הרוא ןרק יע' ,? ושדקש רחא ןידפנ ויה ךאיה ושקהש המב , יצוריב דות"ה

"קב'ט'). העמ "מ למב (עו"ע שדוקה תרהט ,יע' האורל שוחל ךייש ןיאד וצריתש

. הזינג ןועט היה המל ,ןכו תרש ילככ ורדג היה ב'ב'יא דוד שדקמ ,יע' השמ דבעד ןיה

הכ"ג, יתיבחל תשמשמ התיהש רכזוה אל המל תמא תפש יעו' , תשמשמ המ תיעיבר

עב"ב. ןמקל שדוקה תרהט יעו' , הדידמה רקיע התיה הבש דחוימבו

זט: הטוס ?,ע"ע םימ גול יצח איבמ היהד אתיא די'א' םיעגנבד ושקה , תיעיבר דות"ה

. איבמ דות"ה

ןמש גולל שמשמ היהש רכזוה אל המל חי' ןיכי "י אפתה השקהו וכו' דדומ היה גולבו

. דודל םינשושבו "ז מרה לוק יעו' ,יע'ית' ערוצמ לש

תא תראבמ הנשמהד בתכ תיעיבר "יד"ה שרל סחוימבו וכו', ליאל העבראו רפל השש

. תוינשמה לע "ח ירהמבו שדוקה תרהט ?,יע' אכהמ השקו , הלעמל הטמלמ תודמה

ע"ב
שרופמ הרותב הרואכלו , ץוחה והמ סחוימבו תכ"י "י שרפ יעו' אוה, ץוח ערוצמ יא

, אצויב םימה ולספנ אלש המו זלק', "ץוש"תח"א בעי תליאש ,יע' הנחמל ץוחמ היהש

. שדקתהל יוארה תא אלא שדקמ ילכה ןיאד "א בשרל סחוימב ית'

. הרוא ןרקו "י שרל סחוימבו "י שרב ,יע' שידקד אוה ליא תטיחשב ריזנ םחל , ריזנ יאו

אל המל הרזעל ץוח םישענ ויהש דכ' "קט' העמ "ם במרה תעדל השקה חבזה תכרבבו

. שדוקה תרהטו המלש תלוע הרוא ןרק ?,יע' ערוצמב החדש ומכ יחד

יתיבח תא קלחמ היה יתמ ' סותו שר"י וקלחנ זפ: ליעלו , הלחו הלח לכל ןמש תיעיבר

בשיש ח'א' דוד שדקמ יעו' , אכהמ םתטישכ וחיכוה המב "ה דותו , תולח "גל-בי' הכה

שר"י. תעד

"ם), שרהמ תוהגה ,(יע' רויכב ושדקתנ רבכש הנווכה ' סותו תכ"י "י שרלו וכו', הטוס יא

ג'ז' דוד שדקמ יעו' , רונקינ רעשב השענש ונייהו אוה ץוח יגה' "ירו"ג שרל סחוימבו

וט:. הטוס "ז ירגה יחב' יעו' , וקלחנ המב

כ"ג. יתיבחל אוהש טקנ אל המל הרוא ןרק יעו' רנ, לכל ןמש גול יצח קלחמ היה ובש

םאה "א בשרל סחוימהו "יר"ג שרה יפב' ,יע' הליתפה הנשדינ ןמשה ןשדינ התבכש רנ

"ק ירהמ ,ע"ע ןשייתנ סירגד "ם במרל היפ"מ ,ע"ע הליתפב וא ןמשב אוה לוספה רקיע

ומת"סג'בי'. וירבדב לזאה ןבאו

יר"ז ןרמ יעו'יח' , הלילה יצחב אבד םישרפמ "ירו"ג שרל סחוימב ,? ירייא ןפוא הזיאבו

בכ:, תבש "ן במר יעו' נה"ל, לזאה ןבאב יע' הזב "ם במרה תעדו , םהירבד רואבב יולה

הוצמ היה םאה םינושארהו "ם במרה וקלחנש אצמנו טש', "אח"א בשרה "ת ושבו

ןאכמ חכוהש תמא תפש יעו' , הלילה לכ קולדישו םיברעה ןיב קר ,וא דימת קילדהל

ןשד. תושענ ויה תרחא יכ תורנב אלו חפב השענ ןמשה חפ סנד

להא ןיד שי םאה מע'די' אמוי לע סרטנוק "ז ירגה יעו'יח' , גופסב ןחנקמו להאב ןחינמו

. תורנה ריסהשכ הדובעה הלספנ אל המל ב'ד' דוד שדקמ יעו' , הקלדהב וא הבטהב

. השענ היה דציכ שדוקה תרהטבו "י שרה ישוריפ וכו',יע' בהז לש סט ןימכ

שר"י ,יע' רככה ןמ היה יא וקלחנ תורנבש ראובמו , רככה ןמ האבש הרונמל ונדמל

. המכח ךשמ יעו' וילע, השקהש המ םש "ן במרבו טל' הכ' תומש

' 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


