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"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

וצ. ףד
רבסש ןויכ אה השקו , שדקמ רונתה "י רלש ונייהו יגילפ ארמגב ןועמש יברו הדוהי יבר

רבכו חשמנ ןורשעש 'ע"כ םינפב הישעמ 'לכ רמאש ומכ םינפב הכירעו השילש

. המלש תלועו שדוקה תרהט , הרוא ןרק ?,יע' תודמועו תושודק

ארקמ אלו ויתוברמ הלבק יוהד ןויכד , רמול ליגר יוה םלועל רמוא ןועמש יבר ינתקד

אי'. ןיכי "י אפת , םהמ דבאיי אלש הברה ורזחיש םידימלתל רמא

המור ד' אתיא ומת"סה'ט' "ם במרבו שר"י, ,יע' ויתונרק והמו , תועבצא עבש ויתונרקו

תא איבהש יעו"ש , םחלה הבוגל הנווכהד םש "מ סכבו יעו"שפ"חה"י ,' תועבצא העבש

"ץוש"תח"א בשת יעו' םש, "מ חלבו הז, לע השקהש הכ'ל' תומש הע"ת "ג בלרה ירבד

. רחא ןפואב "ם במרה ירבד שריפש דלק'

יע' םינפה םחלל ,ו-הי"ז םחלה יתשל זמרמ דז"ד ךאיה ןמיסה רואיבו הי"ז, דז"ד

ב'. זעוב "יאי'ד' אפת ,עו"ע םיטעמה םחלה יתשל אוה ךומנה ןינמהד דודל םינשוש

יפל סורגל שי ךיא וית"ט יעו' , תויוזו תונפד םירבד ב' לע שריפש שר"י ,יע' םינפ ול והיש

הז.

אלב היה םילכה תודמד זצ'ב' ךוניח תחנמ יעו' , ןחלושה לש ובחר אלממ וכרא אצמנ

. ויופיצ אלב אוהש ומכ ןחלשה בחור אלממ היה יפלו , עבצא יבועב היהש בהז יופיצה

ליו"ע ג'בי', הריחבה תיב "ם במרה קספ ןכו ו', ובחרו בי' וכרא ןחלשה רמוא ריאמ יבר

תכרב ,' בכק וא"ח "ת ודהמ "י בדונ וית"ט, סכ"מ, ,יע' םימכחכ אלו רכ"מ קספ המל

חצ. ןמקל םישודק םימו חבזה

השקהו ומת"סה'אי', "ם במרה ,כו"פ תבשה תא החוד ןתליטנ אלו םינק רודיס אל

רתומ הכלהלד , הכלהל הניא וניתנשמש גכק: תבשב ראובמ ירהד , ןוילגב םש "א קער

יעו'יפ' ילכ, ןיד םהל ןיא םינקד יתו' ,? לצל המחמ וליפא רתיהל ותכאלמש ילכ לטלטל

בכ'ה'. דוד שדקמו "ם במרב "ז בדרה

ילכ, תונועטש שרופמ תשחרמו תבחמ תוחנבד ' סותה ושקהש המב , ולאש דות"ה

הכ'ו'. "א וזחו הרוא ןרק ,יע' םשאו תאטח לושיבמ םדמלל ךירצ המלו

"ז. ירגה ,יע'יח' וירבד בשיי אכיאהו "ה דותבו , השקהש המ שר"י ,יע' ןיכיזב אכיאהו

ע"ב
םיפינס יהש םימכח ודמל ונממ קוספה תא יסוי יבר שרפי ךיא ושקה אל, דות"ה

. וירבד רואבב שדוקה תרהטו תמא תפש ,יע' םחלל

,צו" סרדמל םייוארב האמוט םילבקמה ץע ילכ יטושפ ונאצמש םייס , האמט שר"יד"ה

םהירבדב ,ע"ע שדוקה תרהטו המלש תלוע ?,יע' לוביק תיב ול שיש ןאכל ךייש המ ע

. ירבדל "ה דותב

דצמ השקמ אל המל אוה,צו"ע תחנל יושעה ילכ אוה, האמוט ילובק רב ןחלושד ללכמ

. תמא תפשו שדוקה תרהט ,יע' לוביק תיב ול ןיאש

ג'א' םילכ "ד בארב ,יע' תחנל יושעה ילכ אוהד אכה ןנירמאש ןחלש לש וניד רקיעבו

, הנשמה תבכרמ , הנשמ ףסכ יעו"ש , האס מ' לש תויהל אד"צ "ם במרה דמל ןאכמש

וכ:. הגיגח קחצי חישו ןבא ירוט "םיע' במרה תטיש רואבבו בכ'ו', דוד שדקמבו

ילכל וכפוה אל תועסמב ןחלשה תא ןיקלסמ ויהש המד ובתכ ץע ילכ דות"ה

. םישדק ןאצ יעו' , ןנחלא וניבר םשב ילכ דות"ה וכ: הגיגח ,ע"ע לטלטמה

אלש דות"ה וכ: הגיגח קחצי חיש יעו' וכו', םילגר ילועל ותוא ןיהיבגמש דמלמ אלא

ומ"מאי'אי'. יאמטמ למ"מ ,עו"ע דימת ינפל םינפ םחל לש ןידה לטבתמ אל המל

וכ:. הגיגח ' סותו שר"י יעו' , תבשב הפאנד מל"ד קר זא םח היהד ובתכ , וקוליס דות"ה

ילכ וליפאו , אמטמ ןיא ומצע יופיצד ד'ד' םילכ "ם במרה תעד , יופיצ םושמ היל קופיתו

אי'ד', םילכ היפ"מ יע' וירבד רואיבו , אמטנ וניא יופיצ ול שישכ "ט קממ יושעה

ךיאו סכ"מ, יע"ש , האמוטמ ליצמ יופיצש המב "ד בארה הילע קלחנ םש תוכלהבו

, הנשמה תבכרמ עו"ע , תוינשמב םש "ש ארה תיישוקמ "ם במרה ירבד תא בשייש

זכ.. הגיגח הדש ימורמו

ןייושע ויהד בתכ א'חי' הריחבה תיב "ם במרה הנהו ץע, היירק אנמחרד ןחלוש ינאש

הגיגחבו ןאכ ינאש דות"ה יעו' , ןייגוס םע רדתסמ ךאיה םש לזאה ןבא יעו' , תכתממ

ןאכ. המלש תלועו םישדק ןאצ שדוקה תרהטבו "א, שרהמ ,יע"ש תוחבזמה ןיד ויה המ

. בקעי ןויעו "א שרהמ יעו' ךכל, םעטה ' סותו שר"י וילע,יע' רפכמ םדא לש ונחלוש

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

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


