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ט. ףד

"ס. תחו שר"ש יעו' שר"י, יע' בתכ והמו , הלימו הטיחש בתכ

םהל שי ולא לבא ןייוצמ ימנ בתכו הלימו הטיחשד אהו "י, שרפ יע' , ןחיכש ינה ךדיאו

הל:. תוחנמבו ןאכ סות' יעו' , םתוא םישועש םידחוימ םינוממ

ותטיחשד בתכ ד'א' הטיחש "ם במרבו , ותטיחשמ לוכאל רוסא וכו', עדוי וניאש חבט לכ

בתכ זטב' םנמא , תונקותמ תוטיחש בורד רשכ ןידה רקיעמד עמשמו , הליבנ קפסל הבורק

, םילקלוקמ וישעמ בורד זט'גי' אוא"ב יבגל םגו חכ'די', םדה יוסיכ יבגל םג תומוקמ ב-ב'

פש"דא'אי'. "ג מרפ "םיע' במרכ אלש הזד םינורחאה ודמלו

איהד המוגפ ןיכסב טחשד ושריפ והלוכ "ה דותבו , דחא ןמיס ערקד "י שרפ יע' והמ , רוקיע

רוקיעש יפש' םש "י שרל ןאכ שר"י ןיב הריתס השקה "אכ. בטירבו , םינמיסה תא תערוק

"א בשרו "ן במרבו ' סותב ,עו"עיפ' טחש זאו םמוקממ םינמיסה ורקענש הנווכה

אלש רמאיו הטיחש לה' חא"כ ועידונש המ ליעוי םאה "אןד בשרבו , עדי אלו סירדו יהשד

שאר , םינורחאב ,עו"ע הירא בל ,יע' גילפ אוהו ינהמד שר"י ירבדמ קדקדו , םהילע רבע

ןורסח הזב לוספי םא וילע, רבע אלש תוארל םילוכי ונאש רבדב ןידה המ "ס תחו ףסוי

אל. וא ולש העידיה

םגש ושקהש ידכ דות"ה יעו' , ןיכסה תקידב ןמז יפל אוה ןמזה רועישו , חבט םכח רוקיב ידכ

, עובק וניא הז םגד השק לבא , המהב לכל תטחשנ ןיכסה ךרוא יפל יתו' , עובק רבד אל הז

הב. טחשש ןיכסה יפל המהב לכב רועישהד בקעי תראפתב יפ' ןכלו

רחא וישכעד השק הזש אלא יחה, ןמ רבא "י שרפו , תדמוע רוסיא תקזחב הייחב המהב

שר"יצ"ל יפלו ,' החובז וניא ' רוסיאהד סות' יעו' "א, בשר הז, רוסיא הב ןיא יאדו הטחשנש

"ח המבא םושמ הרוסא הייחבש ימד , הליבנ רוסיאב ונייהו , רוסיאל רוסיאמ ןיקיזחמד

"א,עו" קער , הפירט רוסיאל הקיזחהל ינהמ אל לבא , הליבנ םושמ הרוסא התתימב , הייחב

. םצורית "י,יע' שרב הריתס ושקהש "ב ירגה יקומינו תח"ס ע

הקזחוה רוסיאב אמלשבד ןיבהל שי תמאבו , התמ אתשהו אמייק רוסיא תקזחב רבס רמ

תואיצמה יפל הנושארה הקזחה ךשמה הזש ליעל ונראיבש המ יפלו ? האמוטב אל לבא

"א, בשר קפסמ הטיחש רתיה הב שדחנ אלו האמוטל םג הליבנ תיהנ אליממ הטושפה

ומע חירכמ הלש הליכא רוסיאהד הז ןיעכ ובתכ דועו הק"י "אש"ש קער םינורחאבו

. וטחשנ אל הנמיסש ףוגה תקזח הל שיש "י הקה בתכ דועו , האמוט

הליכאב רוסאש המ םאה ' סותו שר"י וקלחנ האמוט תקזח הב ןיאד יאני יברב ר"א תעדב

" שרכ א'בי' הטיחש "ם במרה תעדו , ורימחה אל האמוט יבגל ןכלו ןנברד קר המ"תוא אוה

יעו' יע"ש, השעמב יולתה בור לע םיכמוס ןיאש םתטישל הזד ' בסק וש"ת "א קער יעו' י,

א'. תוא ור"ח רעש םדא תניבבו ' חעקת יס' יכדרמב

"ק מטיש יחה,יע' ןמ רשב איהש םושמ האמוט תקזח הל ןיא המל שריפש המב שר"יד"ה

. הירא בלבו

אלש ףוגה תקזח ןימכ הזד הררנ "י שרבו וכו', אתועיר הב דיליתאד "ג עאד מק"ל אה

התיחש המו , ןטבמ הפירט התיה אלש היאר ןיאד השקה "ן רבו , הטיחש רחא דע הפרטינ

ור"ח םדא תניב (יע' המילש הקזחל התצי אל ןיידעד הקזח רצוי אל ןיידע הז םישדוח בי'

, הקזחל ךירצש המו , תופירט םניאש תומהב בור לע יונב הזש םינושארה ושריפ ןכלו די'),

. ררבמל בורה תא השוע הזד ב'וט' רשוי ירעשו בקעי תראפת יע'

ונניאש היעבהו בקינ יאדו באזה אלה השקו וכו', והמ ןיבוקנ םהשכ ןקיזחהו ןלטנ אלא

םייעמ ינב ודבאכ יוה ,או"כ םדוק בקנ היה אל םא בקינש םוקמ ותוא תא קודבל םילוכי

ווח"דול' ,עו"ע םהירבדב יע' קפסה הזו בקינש רורב אל תמאבש "ה ארהו "ן במרב ? רשכש

דבאמ רתוי רומח קפוסמ ונינפל אבד ןויכד "יו'ית' הקבו טי', םש "ש ובתו ב'

קס"ג. םש "ך שבו מר"אנ'א' ,יע' םייחמ הדלונש אתועיר יבגל , אתועיר הב דיליתאד

הק"י. יעו' רוסאד הנוי וניבר תעד ואיבהש "ארו"ן בשר ,יע' לוקש קפס השועש אתועיר יבגל

קלוח אוהו ינהמ אלד יולה קחצי וניבר תעד איבהד "א בשר יע' הקזחה ינהמ יא האיר יבגל

. ןנברדמ וכל"עהז תבייח ונינפל איהשכ הקידב יבגלש ףאו , םייעמ ינב ללכב הפירטד סו"ל

ע"ב

השעמ רוסיא לכא םא םג רוסיאבד רורב קוליחהו וכו', אתנכסל ארוסיא תימדמק ימ

יעו' , רוסיאה תא תעבוקה איה תואיצמה ארוסיאב לבא , ןגוהכ גהנד היה אל הריבע

. םהיניב המידש אבא יבר תעד ראבל וכיראהש "שוי"דה' דמחו ווח"דול'ב' םינורחאב

שדיחש המו , םהיניב תקחלחמה תדוקנ המ ראיבש "א בשר ,יע' אברל ייבא ןיבש ומב"מ

הז המלו , הקזח ןיאשכ םג אלוקל ןנילזא שדחתמה הרקמב יולתה קפס לכ ייבא תעדלש

א' הטיחש ירזע יבאו א'ד' אתתעמש בש ?,יע' ארמוחל אתיירואד קפסש ללכל רתוס אל

"ם. רהמו עשוהי ינפ ףסוי שאר יע' איגוסה רואבב םיכלהמ דועו גי',

האמוט קפס לכמ אנש יאמ השקי ותטישל םג הרקמ לכבש ףאו וכו', ימיש בר ביתמ

. וצריתש המ עשוהי ינפו "א בשר ?יע' םיאמטמד "י הושרב

ןמק,יע' אתילד אבור ומכו בור' םעט מ' אוהד ראיב "י שרב וכו', םעט המ ביר"ל רמאו

ןדש הנורחא הנשמ יעו"ש ס"ס, םעטמ אוהד בתכ ט'זט' הרפ "ם במרהו ח"בא'ה', רזעיחא

רב"ש. דוע יעו"ש , אמט סש"ס "י הושרב ינהמ ךיא

ארקיעמ הלוגמ החינה םאד הארנ ינשה ושוריפב שר"י ירבדמ ' מגה תחכוה רואבבו

לעב "ן, במר ,יע' היארה תא תרחא ושריפ ןכלו , ןכתי אלד םינושארה הז לע ושקהו הרישכ

"ק. מטישב "ד בארו , רואמה

' 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


