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"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

דק. ףד
ןב עשוהי יברד אתיא ח'א' תוידעבו ב"שבו"ה, תקולחמ אבוה ןאכו וכו', תוליבנ םד

תיזכב הליבנ צאמוטמ רוהטש ער"ב יעו"ש , רוהט אוהש תוליבנ םד לע דיעה אריתב

: הכלהלו , ירמגל רהטמש עמשמ ןאכד וילע השקה "ט ויתב לבא , תיעיברב אמטמ לבא

בתכ א'ד', האמוטה תובא ראש לה' "ם במרבו זע. תבש "ד ירותו לאננח וניבר יע'

. תבשב םש שר"י תעדכו , ןיקשמכ אמט ו תוליבנמ רוהטד

אכ. תותירכ "נ לורע יעו' , ליאוה דות"ה יע' הזב רוסיאה םעטו וכו', שורקל לוכיו ליאוה

"מ היפב "ד בארב םנמא בכ., םיחספב ' סותה ,כו"כ אתיירואד האמוט איה ' ישלש

. ןנברדמ הרוסיאד בתכ ה'א' תוידע

רתיה לש קרמל לפנש רוסיא תכיתח יבגל םגש "ה ארה תעד איבהש זצ: ןילוח רב"ן יע'

"ן רהו , שרקיש רחא היהיש המכ יפל קרמב םישישב לטבהל רועיש ןנידמאש רתיה

ונ"טיע"ש. וניא מ-ס' רתויבו םעט ןתונ יא תואיצמב יולת הז םשד וילע, קלחנ ומצע

ירהבד ילע ירהב אלו ולא ירה רמואב ירייאד ןיא דות"ה יעו' וכו', ןמש גול ןיבדנתמ ןיא

"קזי'די'אל העמ "ם במרבו , ןורשע יצחמ החנמ איבמ ומכ ורועיש םילשהל בייחתי ילע

"ש, שרו םישדק ןאצ "ט ויתב ' סותה תיישוק לע "ק,עו"עית' ירהמו "מ חלב יע' הזב קליח

ףוגמ אוה רועישה םיכסנבד , םיכסנל תוחנמ ןיב קלחל שיד וצרית "ז ירגה םשבו

רועישה םיכסנב לבא ומילשהל בייח ברק וניאש הצחמו ןורשע רדנשכ ןכלו החנמה

"א. חנמ ,יע' ךסנל ןתינ ובש םייוסמ רועיש שיש אלא , ךוסינ וניינעד ןברקה ףוגמ וניא

בייח םאה םיינש בדנתמב ןידה המ קפתסמ "מ למהו , השימח יתאד ןוגכ ימד יכיה

בתכ "קזי'די' העמ "ם במרבו , ךירצ ןיא רועישהמ תוחפ אוהש ןויכש ל-ג'וא םמילשהל

יוה םיינשב םג שר"י תעדלד תוכלה יטוקיל יעו' , ורוקמ ןינמ סכ"מ ,יע"ש ירמגל רוטפד

. קפס

"ש שרבו "ק מטישב יעו' , תומשא ראשב ברעתמ וניא המל שר"י ,יע' ערוצמ םשא רתומו

. הניכש הנחמל שר"י תנווכד בתכ בוטו רשיבו וילע, ושקהש המ

רתומ היה ןפוא לכב אלה השקו , םיכסנ רתומ דגנכ אנירחא רפוש ןיקתיל , אתיא םאו

? חבזמה ץיקל םיכסנ רתומ צ. ליעלדכ םיכסנב

ומצע ןייה אוה רתומה םשש וכו' קפסל וילע לבקמב ירייא ליעלד המלש תלועה יתו'

דוע יעו"ש , רפוש ךירצ היהו תועמב אוה אכהד רתומ לבא , רתומב ורמושל םיכירצ אלו

ןיגול המכ דחיב ופרטציד בתכ םשרג וניברבו וכו', רמדו רמד יפרטצימד רשפא

םינהכ תרותבד י'ב' דוד שדקמה השקהו ,( בוטו רשי "ייע' שרפו וכו'( שבכ יכסנ איבהל

יע' םנמא ,? הנובל אלו ןיי אל ןיאיבמ ןיא ךכ החנמ ןיאיבמ םינש ןיאש םשכד אתיא

. לאינד תדמח יעו' ןיי, םיבדנתמ םאה ןודינב הז ןיד הלתד עב"ב ןמקל שדוקה תרהטב

ע"ב

הטקנד הנשמהמ חיכוהל ןתינ םאה בוטו רשיו שדוקה תרהט יעו' יל, יעבמ רשע דחא

. םהירבדב אי'יע' םג ללוכד עמשמו הלעמו הששמ םיבדנתמד הבתכו השימח אקווד

וא ליאו רוש יכסנל םאיבמ ןיגול הרשע רדונהד בתכ "קזי'גי' העמ "ם במרהו , וקית

,יע' שבכו םילא ינשל איבמ ב-אי' םג זא תומהב ינשל רדונ ,או"כ ליאו םישבכ ינשל

קפסהמ הנוש הז המ למ"מיה"ב יעו' , קפסב ראשנש םוקמב אלוקל קספ המל "ז בדר

ס"ס. יוה אכהד בתכ םוחנ ןוזחבו , ארמוחל קספ םשד אל וא םיכסנל עבק שי םאה

שר"ש, ותמ"כ,יע' אנירחא ארק איבה "ט ויתבו שר"י, ,יע' דומילה ןכיהמ ןיי, ןיבדנתמ

. בדנתהש ןייה םע השוע המ םידומילה ינש ןיב נ"מ בתכש ךשמהב םש יעו'

יבג לע וכסנמו חלמ וילע ןתונ ומצע ינפב ןיי איבמד קספ זט'די' "ק העמ "ם במרה

תכרב ,עו"ע חלמ ןועט ןיא ןייד אי' "מה' וסיאב "כ שממ ושקהש יעו"שונ"כ , ןיתישה

אוה טד"ס בתכ הכ'זי' "א וזחבו גי'א', דוד שדקמבו אכ., ליעל הרוהט החנמו חבזה

"ם. במרב

תא ץמוק ךאיה םשרג וניברבו ' סותב דע: ליעל ,יע' ברק ךאיה שר"י יעו' ןמש, ןיבדנתמ

זמ. אמוי שר"ש יע' ילכ ע"י ץמוקד בתכ "ט ויתבו , ןמשה

איבהל ןילוכי ןורשעמ רתויבד עמשמד ריעה "א פשבו , דחא ןורשע ןיבדנתמ םיינש ןיא

הט"ק. יעו' תופתושב האב החנמ ןיאד םתס "קדי'ב' העמ "ם במרב םנמא , תופתושב

קלחל היה השמ תנווכו , םתחנמ לא ןפת לא ל-ה' השמ ללפתהש ביתכ חרק השעמב

? החנמ אקווד ריכזה המל השקו רוביצ תונברקב םהל שיש

לארשי תסנכש ןויכ רוביצב דיחיב החנמ ןיאש ףאד ' וערת ' לאומשמ םש ב' ראיבו

תויהל ורזח "פ עבש הרותב ורפכש ותדעו חרק לבא , דיחיכ תויהל ורזח םתוא תדחאמ

. החנמה ללכמ םאיצוהל שקב ןכלו הזב םיפתושכ םהש םידיחי קר

ףאו , םיגוס השימח םה תוחנמש ןמקלד לשמה תא קחציל תאזו ב' ראיב וז ךרד לעו

ה' םיאיבמש ומכ בשחנ םלוכ תא תדחאמ נכש"י ןיכ , דחא גוס קר איבמ דחא לכש

בב"א םיגוס

האבש הבדנ תלועד ב'א' ארקיו תופי םינפה השקהו ינע, החנמ איבהל וכרד ימ

עו"י , תומהבה םיכרבתמ יחה תונברק עד"י יתו' ,? החנמ ימדמ התוחפ הדירפמ

איבהל ףידעמ רשב טעמכ לכוא וניאש ינע ןכלו עקרק ילודיגה םיכרבתמ םיכסנה

. וצריתש המ תמא תפשו השמ תרות ,עו"ע החנמ

אבה ףדב ןורשע ילע ירה - רשע השלש קרפ תליחת

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

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


