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

ג. ףד

ןושאר היה ברח םא םגד תושקהל לכי הז אלבד שר"י יעו' , ללחכ איה ירה ברח

אישוקהש "ן במרה ואיבה "ד בארב יעו' , רשבה תא תיאמטמ התיה האמוטל

רב"ח. יעו' , האמוטה בא איה אלה שדקמל הסינכמ ךיא ןיכסה לע םג התיה

הנשמה לע ןכ השקה אל המל השקו , רשבל היתימטו לזאו ןיכסל הימטיל

יצמ םשד "א קערו םייח תרות '?יע' םיאמטב הרשכ הטיחשהש אל:' םיחבזב

אל ןישדקומבו ןנברדב קר האמטמ וא האמטמ הניא תאו תסכרפמב המקואל

יע"ש. ורזג

יע' תמ?, אמטב עגנ טחושהד ימקואל לוכי הרואכלו , ץרשב ימטיאד אלא

ןיכסה תא השוע אוה םגד רוזעי אל ליעל ונאבהש רה"ח תעדלו , םינושאר

ןושאר ןיאש םעטב םתקולחמ הלתש םינינע ץבוק יעו' , האמוטל ןושאר - ותומכ

השקהש הש' א' בישמו לאוש .(יע' ןתונב ,וא לבקמב ןורסח אוה םא ילכ אמטמ

ללגב ןושארמ םג האמוט םילבקמ תרש ילכד סש"ל "ח לצה תעד לע ןאכמ

בי'). םיחספ הק"י יעו' , שדוקה תביח

זמ., םיחבזב סות' ,עו"ע תרש ילכ תויהל הכירצ הטיחש ןיכס יא ונד ןוגכ דות"ה

יעו' , ךירצ ןיא ילכ וליפאד הארנש "קד'ז' העמ "ם במר ןאכ,יע' "א בטירו "ן במרו

תח"ס. יח'

וניכס תא קודבל םג ךירצ יא וקלחנ םינושארבו , ויבג לע דמוע לארשיש דב"א

"א קער רגה"א, רואב םש,יע' "ך שבו יעו'וש"עב'ס"ט , וקדובש תוארל "פ הכל וא

םש. יתילפבו

תיזכ לע ךומסיו הליחתכל טוחשי אל המל השקו , טוחשי אל סנכנו אצוי לבא

אמש ולב. ןתנש םיעדוי אלש םיאורה ינפמ "אא. בשרה ית' ול? ןתיש רשב

ול. תתל חכשי

ןייעו ,? הרותב בותכה רוע ינפלל ןיששוח אל םיתוכה המל "י שרפ הז,יע' ןינעב

ךערב הנעת ל'אל ןיששוחד םהיפ לע ךומסנ אל המל השקהש תועומש ץבוק

. תודע תרות םהב ןיאד ןירוסיא לע הז ואל יאק אלד סד"ל יתו' ,?' רקש דע

ליבשב ונינפב ונניאו דבל יתוכה טחששכ ןידה המ ונד ( ןושארה ) חינמה דות"ה

שארו "א בטיר יעו' , סנכנו אצויב רתומ היהי יא םישוריפ ב' הזב ובתכו , וליכאהל

שר"י. תעד המ ףסוי

,יע' ייבא לע אבר תיישוק הראשנ ןיידעד ןושארה םשוריפל םש ושקהש המו

. הליבנ רוסיאל ןיי רוסיא ןיב קלחל שיש ובתכש "א קערו שר"ש

יעו"ש םינפוא ב' הזב שיד ןאמ דות"ה בי: ןמקל ,יע' ויבג לע דמוע לארשישכ

יעו'ית'. ןליד, ארמג לע הז יפל תושקהל שיש המ "ל שרהמו "א שרהמ

לבא ,( רשכ לוכאל ) הטיחש ןינעל רמומב ירייא םינושארה בורל , רמומ לארשי

הטיחש "ם במרה תעדו , רשכ לארשיכ הטיחש ןינעל אוה ירה רחא רבדל רמומ

"ש ארבו "ארו"ן, בשר ןיכס,יע' ול קודבל ךירצ תחא הריבעל רמומ םגד ד'די'

וניאשו ,' סותלו "י שרל םעטה עב"ב יע' ירמגל לוספש סיעכהל רמומו ז', ןמיס

יס'ב' "י בבו םש, "ם במרה תעדב הנשמ ףסכ ,יע' סיעכהל אלו ןובאיתל אל

אברד אניד טימשה ירה"ף המל "אד. קער יעו' , לוספד "ש ארה ירבדמ קדקד

. ןובאיתל רמומ תטיחש רישכהל

ע"ב

אה השקו , וניכס קודבל חרוט וניא ןובאיתל רמומהד םושמו ול, ןתונו ןיכס קדוב

"ן רהו "ן במרה ורית ? חספה וילע רבעש וצימח ףילחהל חרוטד ןנירמא ד. ןמקל

ןיכסה ןקתל חרוט וניא וישכע באתשכ רשבל לבא , רחמל וחינמו יוצמ םחלד

. המוגפ האצמ םא

ב' טחש יאו ותטיחש תא וירחא קודבל ךירצ םאה םינושארב וקלחנ דוע

הקזחא ןניכמס הזב םגש הטיחש תוכלה עדוי םא ררבל ךירצ םאה ןכו , םינמיס

וכו'. ןייוצמ בורד

אבד "א בטיר יעו' ? ןושלה לפכ והמ ליו"ע וכו', ואל םאו וכו', הפי וניכס תאצמנ

לוכאל דושח רמומד יתוכב ומכ רשב תיזכ וליכאהל רוזעי אל ןאכד שדחל

. רוסיא

"א. בטיר , אכהד ןיחמומ רואיבה הזו , הטיחש לה' רמול עדויש וב ןיעדויש דב"א



לע ךומסל ןתינד בי. ןמקל אתיא ונינפב וניאשכ הרואכלד ושקה , םאו דות"ה

אניברל םגד "ן, באר ירבד איבה "א קערבו ןה, ןיחמומ הטיחש לצא ןייוצמ בור

ןיב קלחל בתכ "ב ירגה יקומינבו , דבעידב רשכ טחושה תא גישהל רשפא יאשכ

. המהבל ףוע

לע ךומסל ןתינ יא תוכלהה תא עדוי וניאו והונקדבש טחושב ונד היתילד דות"ה

קוליח שיד "שית' ארותבו יע"ש, בי ןמקלל ןאכמ הריתס ושקהו ,' םיאור םירחא '

האורה םתהד קלחמ ףסוי תרופבו , םתהד ותוא ןיאורל אכהד ותוא ןיאורה ןיב

,עו"ע אכה "כ אשמ , הפי חיגשהל קדקדמו תוכלהה תא עדוי וניא טחושהש עדוי

םש. בה"ח תוהגהבו "ייס'ו' רשא תוהגה יעו' "א, בטירו "ן במר

יע' "ג, בשרו יבר תקולחמ םושמ וא נב"א ןושל טקנו , םימעפ השלשו םינש

ךוניח יבגל ומכו , בבלה ךרל קזח םדא ןיב קלחמ וי"טד'א' ינדעמבו "א, בטיר

וי"כ. םוצל םינטק

תובא "ם במרה קספ ןכו ומד, שדוקכ ואל שדוקה תרהט לע ושענש ןילוח

"ב. ירגה יקומינ יעו' "מ, סכבו קלוחש "ד בארב יעו"ש אי'ט', האמוטה

אתיירבהמ היאר איבהו ירה"ף קספ ןכו ןה, ןיחמומ הטיחש לצא ןייוצמ בור

תורשכ תקזח ןידמו תיתכלה הקזח הז םאה רקח ח"בד' יולה תיבבו בי., ןמקל

תיתואיצמ הקזח הזש ,וא לבני אמש טוחשל שגנ היה אל החמומ היה אל םאש

" במרה תעדש םש חוהו ,' ודכו רחונ אלא טחוש אל הטיחש יניד עדוי אלש ימש

נ"מ:א. המכ איבהו ינשה דצכ "א בשרהו סות' תעדו , ןושארה דצכ "ה ארהו ם

רכינ הטיחשה תיב ןיאשכ וכו',ב. ןובאיתל רמומ לארשיב וז הקזח ןנירמא םאה

יע' תונוממ ינידל וז הקזח ינהמ ןיא,ג.יא תואיצמה תקזחו שי, תורשכ תקזחד

םש. "א קערו "ג מרפו ש"ךוי"דא'ד'

ךומס ירה רוסיא תקזח דגנ וז הקזח לע ןיכמוס ןיא ושקה כ: תורוכב סות'

פ. ןישודיקבו ןאכ "א בטירו הות"בא'א', "א בשו אר"ה ?יע'ית', הקזחל אטועימ

וז, הקזח לע ןניכמס אל ונינפל טחושה םאש םינואגה ירבד ואיבה םינושארה

, אניבר תעד לע םייונב םהירבדו , תוכיראב םהירבדב ונש"נ "ן במר יע'

לע ןניכמס םיארומאה בורלד ןאכ איגוסה תנקסמד בתכ רואמה לעבב םנמא

יעו' , ןיחמומ שר"יד"ה תעד הארנ ןכו הזל, תויאר דוע איבהו , ירמגל וז הקזח

. רוטב רוטיעה לעב תטיש עו"ע בור דות"ה

רמאיו טוחשיש רחא תוכלהה דומליש המ רוזעי אל יקב, וניא םאד "א בשר יע'

"ןבי. במרו "א, בטיר ,ע"ע רבדל תויאר איבהו , ןגוהכ יתטחשש יל ירב

, ולאשל ךירצ ןיא םינואגה יפל םגש םינושארה ובתכ הזבו , ןנישייח אל יפוליעל

ד'ג' הטיחש "ם במרהמ הארנ ןכו , ולאשל שיש ירה"ף ירבדב ןיבה "שו' ארהו

טוחשיש םדוק , ףלעתמ וניאש תוארל םכח ינפב תובר םימעפ טוחשל ךירצש

,יע'ב"י. ומצע ןיבל וניב

ינדעמו אר"שיס'ה' ,יע' הלוספ יוג תטיחשש הזל רוקמה המ ונד רבסק דות"ה

ר'. תוא וי"ט

וט. ףדב ןיתינתמל םיקומ אבר אלהד מגה' תיישוק לע והמת יאמ, דות"ה

יעו' "א, שרהמב ורואיבו ית' יע' , יתוכב אכהד ןיתינתמל םיקומ ןכלו , רמומב

"ש. שרו רגה"אב'זי' רואב "ן, במר

" ימויה קוזיחה "
בור רמימל היל יוה הזה ןושלה והמ השקו ןה, ןיחמומ הטיחש לצא ןייוצמ בור

הברה הזמ דומלל ?(שיו הטיחש לצא ןייוצמ ןושל והמו , םיחמומ םיטחושה

וז). הקזח לש הרדג ןינעל

הניאש וא תימויק הוצמכ הרדג יא הטיחשה ןידב רוקחל ונאבה ליעל הנהו

יפ לעש עודי הנהו , חובז וניאו הליבנ לש הריבעמ ליצהל רשכה קר ללכ הוצמ

המהבב ןילגלוגמה תומשנה ןוקית לש הבגשנו הלודג הוצמ הטיחשב שי דוסה

תלעמ לדגתש לככ הזבו לכוא תגרדל יח לעב תגרדמ הרשב תאלעה ןכו וז,

יוצמש ימ לכש ונל זומרל אב הזו , ןוילע יקידצמ עודיכו ןוקיתה לדגי טחושה

ןיחמומ ' הבש םינינע ב' יוצמ לצא אמלעב תונמוא קר הניאש ונייה הטיחש לצא

. הבגשנו הלודג ותגרדש ונייה םה,

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ו תנקותמ הרודהמ " טאלב עשיבישי ל"
םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש םוי ידימ

םוי. ידימ לב"נ,


