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אוה ירה טחשנ אלש הממ לכואהו השע תווצמ איה הטיחש םאה םינושארב ונד , ןיטחוש לכה

וילע היהי אלש רשבה ןקתל יצמת יכיה קר הוצמ הניא הטיחשש ',וא חובז וניא ' רוסיאב רבוע

םש, "מ סכבו הטיחש תוכלה שיר "ם במרב , לכואה דות"ה דכ. תועובש ,יע' הליבנ וא ואל רוסיא

נש"מ בתכ אנת' ךוניח תחנמבו הזב, נ"מ המכ ב' שרוש הטיחש ' להל החיתפ םידגמ ירפ יעו'

' חובז וניא ' רוסיא אוה םא לבא רוטפ "ח המבא וא הליבנ רוסיא אוה םאש , הליכא ךרדכ אלשב

. ךרדכ אלשב םג בייח , הליכא ןושלב בותכ אלש

ואיבהש המו , טוחשל הליחתכל םחינהל ןיאד 'א"י להמ ואיבהש לכה, דות"ה ,יע' הטיחשב םישנ

ורקח הנהו , ףסוי תרופו , תויח "ץ רהמ "ב, ירגה יקומינ ,יע' הליחתכל רתומש אל: םיחבזמ היאר

אלא תורזכ םניאש וא תורז לוספ אוה תונהוכ לוספ םאה טי') אתיירואד ןוותא (יע' םינורחאה

םהב שודיח ךירצ היה המל "כ לאש ה-ב' דצכ ומ ןאכמו ,' ןרהא מ'ינב דחוימ טועימ אוה

. תורז לוספ אוהש טקנ "קט'א' מאיב "ם במרב םנמא , םישדקב תוטחושש

דבע אה זל עיגהל ךרצוה יאמא בה"י םש השקהו , םיררחושמ םידבעו ןושל בתכ רוטב , םידבעו

זטו'. ב"ח השירד ?יע"ש השאכ תווצמב בייח םג ליגר

אר"ש יעו' ב:, הגיגח סות' ,יע' רבדמ וניאו עמוש וניא אוהד ראובמ א' תומורתב , הטושו שרח

"יוי"דא'. בבו , הטוש ירדגב יעו"ש , ךפיהל וא רבדמ וניאו עמושש ימ לש וניד המ

וא וידי תא ןמאל עדוי םא "י בלו , דבעידב רשכ ותוא םיאור םירחא םאד ראובמ הנשמב , ןטקו

תא וב שישכ קר "ח בלו , ויבג לע םידמוע םירחאב הליחתכל ףא טחוש הטיחש תוכלהב יקבש

ןידכ, ושע אלש ששחמ אוהש הארנ מגב' ולוספ םעטבו , הליחתכל טחוש דחיב תולעמה יתש

טמ') םש ) רוש תואובתבו זכ') םש "ך( שבו , החיבז רב וניאש םושמ אוהד בתכ א'ה' שובלב ךא

הזל. תודע יעבד ב"שוא איבה הקזחש ןבגי' ,יא לודגל בשחיי יתממ הז לכב ,נו"מ הילע ושקה

קזחתיאו םידע ןיאד עא"פ ותטיחשמ לוכאל רתומ הליחתכל הרישכ ותטיחשש ימש םעטה

קזחתיא דגנכ םג ןמאנ ודיבש לכש דחא דע ב:ד"ה ןיטיגב ' סותה ובתכ "ח? המבאד ארוסיא

טחשנ םא קפסה ראשנו ארוסיא קזחתיא ןיא רבכ ךינפל הטוחשש ןויכד ץרתמ "י נפהו , ארוסיא

ע"א. תודע ינהמ הזלו אל וא ןידכ

. ןיטחושמ וא לכהמ , קוידה ןינמ "ב ודהמ "א שרהמו "ם רהמ ,יע' הליחתכל - ןיטחוש לכה

ןכו , ףסוי שארו "א שרהמ ,יע' ונפילחי אל םושמ םג םינומש הקול וניא המל ושקה , גפוס דות"ה

"ייס'א'. הקו םש "ז ירגה יעו'יח' ב.יע"ש, הרומתב ושקה

וניא ירה , ובייחל ךייש ךיא השקה נש'ב' ךוניח תחנמבו ןטק, תוברל אבד שר"י ,יע' ןיכירעמ לכה

. ןוממ בויח וילע לח מד"מ ראיב ח"גזס' רזעיחאבו ? לחי לב רוסיאב

"ן במרה השקהו , ןירדונ טקנ היבגאו , שדוח ןבמ תוחפ תוברל אב ןירדינד "י שרפו , ןירדינו ןירדונ

?יע' ךרענ ןיחש הכומ ומכ םימדב וניאש ימ םגש ןיכרענ לכהמ ונעדי אהד רתוימ ןירדינ םגד

. םינפוא ב-ג' םהיניב קליחש המ םש

ר"י תקולחמב תונשיל יתש ורמאנ ט: םירדנבו ר"מ, ירבד רקיע לכ רדונ וניאש הזמו הזמ בוט

קר השידקמש ללהכ השועש ןפואב ונייה בוטש רמא ליו"עיאר"י , םתהד לכ"ב ליזא אכהו רו"מ

לע יתש' המ יעו"ש "א, בשרו "ן במר ' סותו שר"י ר"מ?יע' שייח המב הרזעל האיבהש רחא

? רבדמב רשב לארשי ולכא ךיא "מ רלד בוט דות"ה תיישוק

ע"ב

"ש. ארתו "א בטיר "ן במר יעו' וז, ירהב וז הנשמ שרפל ןיא המל "י שרפ אל,יע' ילע ירה רמא לבא

םוקמ םושב ןכ וניצמ אלד השקה שה"ס תרוסמבו , םישנה דחאו םישנאה דחא ןיכמוס לכה

ןיכמוס לכה ןיכרע שיר הנשמה לע יאקד ז.חי: אנינת "ם במרה לע חנעפ תנפצב יתו' שב"ס?

אלא םישנ ןברק וניאש תכמוסש היבא ןברק תשרויה השא םללכבו שרוי תוברל אבש ןנירמאו

. םילעבה דבלמ ןברקה לע םג אוה הכימס בויחו באה ןברק

שדקמ יעו' הל. דל:- ןמקל ' סותו שר"י ,ע"ע ומצע תואמטל םדאל רוסיא שי יא ונד אמט דות"ה

אמ'א'. תורהט דוד

, הרהטב םלכואל וילע לביקד "י שרפו ימד, שדוקכ שדוקה תרהט לע ושענש ןילוח רבסקו

לע איה הלבקהד ראיב ןכלו , ותאמוט ימיב לוכאלו תואמטל לכוי אד"כ "דמ'א' דקמה השקהו

,יע"ש. שדוקכ היהיש אצפחה

"ןיע"ש. במרו שר"י הט"ק,יע' לע ושענש ןילוח אמטל רוסיא שי יא וקלחנ םינושארבו

קפסב םגו אקווד ואל יל ירבד ה: הדנב ' סותל ןייצ שה"ס תרוסמבו וכו', יל ירב רמאו טחש םאו

המל "קוי"דד' ודהמ "י בדונ יעו' , היתילד "ה דותה ובתכש ומכו "ר, הרב האמוט קפס יוהד רשכ

"א בטירו "ן במרב ןמקל ןייעו , ירורבל אכיאד אכיה ילצ"ל ירבד םושמ ןאכ םהירבד ודימעה אל

ח"אב'. רזעיחא יעו' "ר, הרב האמוט קפס ןיד רוזעי אל םישדקבד

יתו' , אמטי אל עגי םא םג היחכ איה ירהו תסכרפמ ןיידעד ןויכד ושקה ןישדקומבו דות"ה

םיעורה אלמ יעו' וט"א, האמטמו ' לכוא ' תבשחנ רבכש ,וא סוכריפ רחא עגי אמש ןיששוחד

, הנשמב שרופמ תסכרפמב וט"א ןידש ףא ןושארה יתל' וכרצוהש המו יתש', המ ןתיא הפצמו

א'. ןמיס "י הקו ח"בא', רזעיחא "א, קער יע'

תמ אמט אוהו הרזעב טוחשל לכוי ךיא םירפא וניבר םשב ושקהש המ עגי, אמש דות"ה

"י. נפו "ן במרבו ,יע'ית', ליחל וליפא סונכל רוסאש

ירייאד וצריתש המו ית' ?יע' רוהט "ר הרב ס"ט ןידמ רשכוי אל יאמא ושקה , היתילד דות"ה

. הירא בל ,יע' אימד "ר הרכו השולש יוה ותוא םיאור ןירחאש ןויכד "א קער השקה , דיחיבו המבב

" הרב ס"ט ינהמ אל לסופ תעדה חסיה ' יפאו רומיש ןיד שיש םישדקבד "אית' בטירהו "ן במרבו

ששחמ אלו ףוגה לוספב םישדקב לסופ תעדה חסיהד םיחספב מ"ד יפל ררובמ יתו' ר,

' רומיש ה'ןיד תמחמ סה"ט ינהמ אל ינשה מל"ד םגד בתכ ח"בא'ג' רזעיחאב םנמא , האמוט

. םהב שיש

יל, ירב צש"ל ריכזה אלו חבזה טחשו רבעש אמטב רישכהש "קא'א' מהוספ "ם במרה ירבדב

ח"בא'. רזעיחאב יעו' םינפוא המכב וירבד בשייש "קוי"דד' ודהמ "י בדונ יע'

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

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


