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הצ. ףד
יבג לע אשינ היה "ע וכלד שדוקה תרהט יעו' , תועסמב לספנ םינפה םחל והל איעביא

"ז. ירגה םשב שדוקה תוביתנבו ?,יע"ש ףרשנ אל המל השקהו , תועסמב ןחלושה

אכהמ השקו , ץראל םתסינכב ווטצנש תווצמהמ אוה םינפה םחלד אמ' בקע ירפס יע'

היה הזש רוביצ ןברק ןידמ ובויח ןיב םיקלחמ שיו , ידוקפ הע"תוס"פ ' סותה ילעב יע'

. ןחלושה ינידמ ובויח היה רבדמבו , ץראל ןתסינכב

תרטקה םדוק הצימק יעבד ' סותה ישל' הלספנ ךיא השקהש ט' תצבוקמ הטיש יע'

ג'ז'. דוד שדקמ ?,יע' הנובלה

רבכ אה שדוקה תרהטב השקהו וכו', ותעיסנ ףא לספימ אל היל קיפמ יכ ותיינחב המ

יתש'. ?,יע"ש ןכשמה קוריפ תעב לספנ וניאד ' דעומ להא עסנו ' קוספה תליחתמ ףילי

ללגב םילספנד "י שרב אתיא ס: םיחבזבו , אצויב םילספנ םישדק תועסמ קוליס תעשב

ןאכ. שדוקה תרהט ,יע' חבזמה קוליס

וניא חבזמהשכ תועסמה תעשב םינפה םחל לוכאל רשפא ךיא ושקה רמ, דות"ה

צב"ע. ראשנו הז לע השקהש המ "א קער יעו'יח' , םייק

םתקולחמ רואב יעו' ,' סותו שר"י ש"מ?יע' ןכיהמו , הלילב תועסמ קוליס שי הנימ עמש

וא םיעסונ ויהש ' סותה ובתכש המו , שדוקה תרהטו םישדק ןאצ חבזה תכרבב

המבו הזל, םעטה זט' ד' רבדמב המכח ךשמ ,יע' הלילה תליחתב וא םויה תליחתב

. שדוקה תרהט ,יע' רמחמ רוסיא ללגב תבשב םיעסונ ויה אלש ובתכש

ע"ב
הזל, םעטה ראבתנ אלד בתכ "ם במרל "מ היפבו , םינפב ןתייפאו ץוחב ןתכירעו ןתשיל

רונתהו שדקתנ אל השילה ילכש ללגב אוהש ראובמ םעטה הרואכלש ויות"ט יע'

הרכזוה אלש ןינעב השדח העד חי'י' רומא םינהכ תרות יעו' , תמא תפש יעו' שדקתנ

"קבי'גכ'ד- העמ "ם במרה בתכ תוחנמ ראש יבגלו "א, רגהו ץנאשמ רה"ש 'יע'יפ' מגב

אר"ל יחו' דכ'י' וזח"א ומת"סה'ז', חל"מ "ז, בדר ',יע"ש םינפב ןתייפאו ןתכירעו ןתשיל '

ח"בזמ'. ןילאמ

ץוחמ היפא רישכהל הבו תישילש העד רש"ש הרוא ןרק יעו' וכו', רמוא ןועמש יבר

הכ'ד' "א וזחו תמא תפש ,עו"ע הרזעל

. שדוקה תרהט יעו"ש , החנמב אצוי לוספ ליחתמ יתממ שר"י לע יגילפ ותשיל דות"ה

תוביתנו תמא תפש יע' םהיניב קלחל םעטהו , שדקמ רונת שדקמ אל ןורשע אמלד

ךורעלו שולל ךירצ המל שדקתה אל ןורשע םאד יאמו "ה דותה ושקהש המו , שדוקה

םינפה םחל תכירעו תשילש ומת"סה'ז' "ם במר יעו' , שדוקה תרהט יתב'יע' , םינפב

דכ'י- וזח"א ?,יע' ושדקתנ שביה תודימד א'טי' שדקמה ילכ ' להב קספש "פ אעו , ץוחב

ג'א'. דוד שדקמו אי',

םחל לע אישוקהד ולספיא שר"יד"ה ראיבו ,? הנילב ולספיא , תבשה תא תוחוד ןיאו

בישמו לאוש ?,יע' םחלה יתש לע נכ"ל השק אל המל ושקתה םינורחאבו , םינפה

"גיק' סרל "פ ירגה יפו' חנ', ח"א הבהאמ הבושת וח"מיס'צ', רזנ ינבא ח"דונ', אנינת

איק'.

יתש לבא , םינפה םחלב ךייש הזד השקו "י, שרפ יע' , םיזירז םוקמב , םינפבמ יאמ

שדוקה תרהט "קוא"חוט', ודהמ "י בדונ וב?,יע' ךייש תוזירז המ ץמח הפאנד םחלה

"קז'ג'. העמ חמש רואו , המלש תלוע "ב, ירגה יקומינו

והמתו הוז, אל וז הנשש ימד אלא "ה דותה ובתכו איה, אתורב ישא ברד אלא

ומת" חל"מ ?,יע' תבש החוד הייפאה ןיאו שדקמ רונתד קספד "ם במרה לע םינורחאה

, תמא תפש , המלש תדמח פ"זה"ז, לע םיטוקילה רפסב םש חבזה תכרבבו סה'ז',

אלש הנתמו "ש רעמ הפוא היהש תוכלה יטוקל יע' הכלה ןינעלו ג'א', דוד שדקמ

הכ'ח'. וזח"א יעו' , שדקתי

שורד םייחה ךרד םיכרד תשרפ יעו' וכו', והניחכשא היפא תעשבד תרמא תיצמ ימו

היהש ומב"מ םש ראיבש המ ןדיד,עו"ע מגא' גילפד ינועמש טוקליהמ איבהש המ טי'

"נ,יו"מ וקיפ םושמ האמוט רוסיא רתוה אל המל "ג בלר יעו"ש , דודל ךלמיחא ןיב

. העילבה תיבב םהל ובחתיש ,וא םחלב תעגל םהל אתומ םאה התיה הלאשהד

צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
' חעשת ולסכ "עוט' בלנ

, ומויב םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ארודהמ " טאלב עשיבישי ל"
םוי. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש


