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גל. ףד
הכימסל ףכית םייקי אל יויד סינכי םא םג ןכלו , ןופצ קחרמ רמאד איה ביר"י .1

ה'? ינפל הכימס םייקל ידכ ודי סינכיש הש ,קו הטיחש

ע"ב

תאיב רוסיא ללכב ראיב המשד ןויכ השקו , רמתיא תוקלמ ןינעל רמא אניבר .1

? תוקלמב הנודל תרכ ללכמ תאצי אלו שדקמ

? ואמטנש םישדק ףורשל הוצמ שי אה , יאמא השקו , הקול רמא ר"ל .2

תובושתה
המב וח"כד"ה מב "ז ירגה ירבד יפ לע םהרבא תחנמב ץריתו "א, קער השקה ןכ .1

ןיידעד נא"פ ה' ינפל בישח אוה רונקינ רעשב ותדימבש דחוימ ןיד שי ערוצמבש

. שדקתנ אל

ע"ב
לל כנ אלו העיגנל שקיהמ דמלנש שדח רוסיא כ יוהד ץרית םהרבא תחנמב .1

, רמאו ז:ד"ה תומבי ' סותמ הזל היאר איבהו , אבת אל שדקמה לאו קוספב

האמוט סינכמ דצמ שדח רוסיא אוהד רגה"ח ויבא ם שמ איבה "ז ירגה ישודיחבו

תאיבש "קג'חי' מאיב "ם במר ,עו"ע שדקמ תאיב לש רוסיאה ללכב אלו , שדקמל

. ןנברדמ אלא הניא שדקמ

הוצמ איה םיש קד ףורשל הוצמהד חי', "ק מהוספ יולה רגה"מ ישודיחב ץרית .2

אמטש אוה ואלהד ית' דועו , אמטנש שדוק לע אקווד הניאו ןילוספה לכב תיללכ

ךייש אלו לספנש שדוק ףורשל אוה השעהו ,( תורעהב הריקח (יע' שדוקב עגי אל

. ואלל

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

םיידי תליטנל ףכית ןיד יבגל ןאכמ ודמל ש המ טל. הטוס סות' יעו' , הטיחש הכימסל ףכית

ראובמ ןאכד הילע המתש וסק'ג' גמ"אוא"ח יעו' , המא בכ' ךוליה ידכ אוהש ןוזמה תכרב

יתרכ תח"ס,עו"ע תוהגהו א', תוא "א פרגה תוהגה ייע"ש , שממ ףכית והא הליחתכלש

וי"דטי'ה'. יתלפו

עמשמ ןכל םדוק לבא , תועיספב הברי ךמסש רחאלש אוה ששחהש בתכ , אמש שר"יד"ה

רחאלד השקהש בנ: םיאולימ אמוי ירא תרובג יעו' , הכימס ךרוצל לכהש ןויכ היעב ןיאד

קס"ז. ח"איס'ב'ד' תשחרמ יעו' , הרוסא תועיספ אלב אמלעב היהש םג הכימס

, ךמוסו יויד יתש סינכמו חתפל םיאיבמ םשאה תאש הכלהל קספ וחמ"כד'ב' "ם במרה

םחל ,עו"ע תמא תפש עו"ע וירבדב ,יע' ןייגוסכ אלד ראובמ הרואכלד סוקרוק "י רהמ יעו'

. הרוא ןרק יעו' "ם במרה ירבדל השקהש המ הנשמ

ע"ב

םאר ינרק לו"ת,יע' השע וליפא החוד תרכ וב שיש השעש ובתכש המב , ןינעל דות"ה

"א. קערו

תעגל רוסיאהש ,וא שדוקה תא אמטמש םושמ ורוסיא םאה רוק חל ,שי שדוקב עגנש אמט

וש"תח"אמ',יע' רזעיחאב רקח ,ןכ אמט שדקמל ס נכה ל רוסיא שיש ומכו אמט שדוקה

אלש המורתב שנ"מכישעג שדוקה תרהטב בתכ ,ו ךוניחהו יריאמה ירבדמ חיכוהש המ

, האמוט לבקל הרשכוה

וטושפבש ףא המורת לע ושרודל ןינמ די: תוכמ ס' ותו ןאכ שר"י יעו' , ביתכ המורתב אוהה

ת עיגנב תוקלמ ןיאד הארנ םש סות' תנקסממו רנל, ךורעו "א שרהמ יעו"ש , שדוק לע יאק

ןינעל ד"ה ןאכ ' סותו שר"י םנמא "ם, במרה תעדב בי'א' תומורת "מ למה ,כו"כ המורת

םש. "ם במרה לע ךלמה רעש יעו' , הקולד ס"ל אוההו

ךורעבו טי'א', ןירדהנס חל"מ רכ"ל,יע' קספש חי'בי'-די' ןישדקומה ילוספ "ם במרה תעדב

. המודא הרפ לה' יולה יר"ז ןרמ די;,עו"עיח' תוכמ רנל

" ימויה קוזיחה "
רמאנש המ ללגב אוהו " סחוימה "םוי םשב הנוכמש עודי ןויסב ב' םויה הנה

שיו " שודק יוגו הנוהכ תכלממ יל ויהת םתאו " לארשי ינבל רמול השמל

ע"י אוהש ראובמו עודי שודק יוג הנהו ולא, םיניינע ינש םהמ ןנובתהל

קד ירדגב םירדגנ ונאש המב שודק יוג םישענ ונא הזב םירוסיאהמ תורזנתהה

ךלמ אוה "ה בקה הנהד ראבל הארנ םינהכ תכלממו , תומוא ראשמ רתוי הש ו

וינפ ל םיתר ש מה ולאמ היהנ ונאש לארשיל יוויצה הנהו , שממ וטושפכ םלועה

הרותה תלבקב שדחתהש רבד הזו , םלועה לכ ליבשב תדו ובעל םידמועו

, םלועה לכל עפשה תא םידירומו םיקיזחמ הם התוא םימייקמ לארשיש המבד

לינפ דמוע תויהל הזמ לודג סוחי ךל ןיאד ," סחוימה "יםו יוניכה ןבומ אליממו

שיש תוירחאה לד וג ןאכמו ולוכ, םלועה לכ ליבשב ודבועלו ותר של ידכב ךלמה

לכ תא םייקמ אוה הזבש הדובעב זירזו ריה ז תויהל לארשימ דחאו דחא לכ לע

. םלועה

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג םייח ןויצ גה"רןב- על"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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