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אמ"י?, אלא אב וניאש רמועל רוקמה אל,ולי"עמה ץראל הצוחמ ןיא ץראמ םחלה ינשו רמוע

תרוצו ,' ןהכה לא םכריצק תישאר רמוע תא םתאבהו מ' דמלנש בתכ ומת"סז'ה' "ם במרבו

. חמש רואו הנשמ םחל סוקרוק "י רהמ הזמ,יע' דומילה

יעו' , תמא תפשו הרוא ןרק יע' הליחתכל הז םאהו וחמ"ל, אב רמוע רמוא הדוהי יבר רב יסוי ר'

רואיב יעו' , רמועל םדוק וח"ל תאובת רוצקל רתומ ותעדל םאה יע"ש ןכו ומת"סז'גי', חמש רוא

נ'. ןישודיק "י הקה יבתכבו ומש', שה"ס לע רגה"ח יחב' וח"ל, תאובתמ םיאיבמ םאה תקולחמה

רוא יעו' הזב, קלחמש גכ'וט' ארקיו הע"ת "ן במר "י,יע' רבירל וחמ"ל םיאב יא םחלה ינש ןידבו

וי"דזס'. בקעי תונכשמו הרוא ןרק יעו' הזב, קוליחה ראיבש "אי'ב' כאמ חמש

ר"א תנשמ יעו' םש, הבר והילאבו ו' הנשמ פ"א םילכ אמ"ייע' רמועה תאבה ןיד רדגב דוע

ידיב תקזחומה עקרקמ הבוח וניאש םירוכיבמ הנוש רמועה ןידש וירבד ראיבש ךיא טי' םיערז

. םירוכיבמ ינאש הזבו א"י תשודקב שודקש םוקממ אלא לארשי

םעטהו 'י', טפת ואו"ח גצר'ב', "עוי"ד שוטב הכלהל קספנ ןכו , אתיירואד ץראל הצוחב שדח

גצר'ב'. ויב"ד רגה"א רואבו יעו"שמ"ב ס"קזי', םש גמ"א יע' לקהל וגהנש

גהונ שדח יאד ינשב דחא םייולת םירבדהד עמשמו , ןיבירקמ ימנ יבורקא אוה אתיירואדד ןויכו

ךדיאמו וחב"ל גהונ שדחש קספד "ם במרה יש' לע והמת ןאכמו וחמ"ל, אב ימנ רמוע וחב"ל

"אי'ב',יח' כאמ חמש רוא יעו' , בשייש המ ומת"סז'ה' חל"מ אמ"י,יע' קר אב וניא רמועד קספ

וי"דזס'. בקעי תונכשמבו ט', הכרעמ ר"ה שודיחו שור טל'ג',עוי' ח"בוי"ד רזעיחאו ומש' רגה"ח

חנ.(יע"ש בב"מ ןכו , ירמוש דות"ה ןאכ,יע' רתוה ךיאו לכאנ יא רומש ןינעב וכו', ןיחיפס ירמוש

י' תיעיבש "א וזחו , תמא תפשו שדוקה תרהט םש, אר"שרו"פ סות' יעו' ,. בכק תומביבו שר"ש),

דפ'א'. ךוניח תחנמ ה',ע"ע

המבו טנ'ו', תיעיבש םיערז דוד שדקמ ,יע' רמועב הריצקה הרתוה המל ' סותה וראיב דוע

רוסאש םימכחל ןכ ושקה אלו , םאיבמ ךיא המ"ת הליכאב םירוסאש ר"ע תעדל ושקהש

הכלה רואבב ומש"יד'ב' הנומא ךרד יעו' גל'ג', םישדק דוד שדקמ יע' ןנברדמ

תרהטו הרוא ןרק ?,יע' םילכאנד םחלה ב-ב' אמקולד השקו , הפירשל אלו הלכאל יהנימרו

תלוע בוק"שח"ביס'זט', ?,יע' םיבר ךרוצל השע יוהד םושמ רתוה אל המל ושקה דועו , שדוקה

יע"ש. ןברקב לוספ חנומ הלכאל ןידבד יס'ה'ית' הציב "י הקבו , המלש

ןרמ ?,יע'יח' שדחה ןמ אלא אב רמועה ןיאד וניתנשמ ןיד עדי אל יכו השקו , דקתשאדמ יתייל

בש' ךוניח תחנמו שדוקה תרהט יעו' במ'כ', "א וזחו הרוא ןרק פ"ד, תוחנמ ומת"סד"ה יולה יר"ז

גמ'. וי"טיס' גנוע ג',יע'

. שדוקה תרהטו ןתיא הפצמ שר"ש ,יע' אניעב דות"ה

תלוע יעו' , ליעלד יולה יר"ז ןרמ ,יע'יח' םתקולחמ רואבב וכו', בירקת למרכ רמא ר"י רמתיא

ר"א. ירבד רואבב המלש

יתש ינפל בירקהל אסרו םירועש םג ירה השקה דס'ג' ח"ב רזעיחאבו , םירוכיב םחלה יתש ןיא

יתש ןיידע םירועשה ןמ רמועה אב םא םג או"כ םירועש םג ללוכ ' תישאר ד' ללכמ םחלה

י'ו'. תוחנמ אתפסות לאקזחי ןוזח ?,יע' םירוכיב םניא םחלה

ע"ב

ית' םינורחאבו וילע, השקהש המ "ק מטישב "י,יע' תכבו "י שרפ וכו',יע' ןינמ םירועש לש השדח

וחמ"ל. האובתב ,וא שדח רוסיא ןיא רבכד חרזמה ריאהב וא ירייאד

יח' ,יע' תוחנמ ראשמ רתוי םירוכיבל ארק ךרצוהש םעטהו , םירוכיבל תמדוק אהתש ןינמו

ד'י' הלח יע' םירוכיבב רוסיאה רדגבו בי', השרפ ארקיו ררפס "ם יבלמבו חס:, ליעל "ז ירגה

"זנה"ל. ירגה ' יחבו םינושארבו רב"ש יעו' םש, ימלשוריבו

ונב"כ יעו"ש , אנירחא ארקמ הזל רוקמ איבהש ב'ז' םירוכיב "ם במר יעו' וכו', ןינמ ןהילאמ ולע

בי'. השרפ ארקיו "ם יבלמ םש,עו"ע הנומא ךרדבו

רשאד ארקמ ףלינ אל יאמא השקה "י שרבו , ןליאה תוריפו םיכסנל תמדוק אהתש ןינמ

. הרוא ןרקבו "א בשרל םיסחוימ ?,יע' םצראב

םירוכיבבד , שדוקה תרהטב ראיב , תוחנמל םירוכיב ןיב קלחל םעטהו , תוחנמל ןאתא אפיס

. רחבומ ירפ לע קר אדיפקה תוחנמב לבא , תרחבומ עקרק לע הרות הדיפקה

השוחכ טחש םאד ורמא דס. ליעלד שדוקה תרהט השקהו , םישדקב שוחככ השענ איבה םא

ירייא אכהו אל, חא"כ לבא הקירז םדוקו , הטיחש רחא םתהד יתו' ,? הנימש טוחש ול םירמוא

. דיחי ןברקב ירייאד אכהל רוביצ ןברקב ירייאד םתה ןיב םיקלחמ שיו , תווצמה לכ תא השעש

המורת ותמורתש הפיה לע ערה ןמ םרותל ימדד ר"ל לש ומעט שרפמ א'ג' םירוכיב ימלשוריב

ירפה לע הבוח םירוכיב םא ימלשוריו ילבב תקולחמ הזב הלת חכ' א' ץראה תרותבו , דבעידב

. תונברקב ומכ ארבגה לע הבוח ורת"מוא ומכ

תכ"י, "י שרבו שר"י ,יע' ונדמלל וז אשרד האב המ ליו"ע ץרא, חבש ןאכ ףא ץרא חבש ןלהל המ

אלו ' תישארמ ' ליעלמ דמלנ ירה םינימה תעבשמ קר םירוכיב ןיאש ןאכמ דמלנד העדל ושקהו

םישדק ןאצ "א, בשרל םיסחוימ יעו' וכ'ב', םירבד הע"ת הירא רוגבו "ם ארב ?יע' תישאר לכ

. שדוקה תרהטו

ב ללכ "ש ארה ?,יע'וש"ת הרזעל ןילוח איבי ךיא בייח וניא אתיירואדמ יאד השקו , תיבד גגב אה

ץיצע יבגל "א בשרל םיסחוימב יעו' ד', תוא א'זט' הלרע "א וזחו , שדוקה תוביתנב אבוה 'יס'ד'

. בוקנ וניאש

"ן במרב םשו ז., ןיטיגב סות' 'עו"ע סותו שר"י ,יע' סרח לש הניפסב ןאכ ץע לש הניפסב ןאכ

.' סותב םש תמא תפשבו אכ: ףדב "י שרה בשייל וירבדבו "ד, בארה םשבו

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

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


