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"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

אי. ףד
רייגתה ל אבש ימו תחפסכ לארשיל םירג םישק אה ליו"ע , רויגיא יארקב והניכשמ .1

? ותותפל אלש קו"ו הליחתב ותוחדל שי
'ב' הפר וי"ד השמ יכרדה בתכו , הילע ודי ביתוא אחתיפא אחנמד הזוזמ אזח .2
חנ' אמק "א קער "ת ושב הנהו , סנכנו אצוישכ הזוזמה לע ודי חינהל רוקמה ןאכמד
כןוג רוסיא ששח םוקמב ןכ תושעל ןיא ןכלו שב"ס רוקמ ול ןיא הז ןינעד בתכ

דהאכ? איגוסמ ורוקמ אה השקו , יוסיכ אלב הזוזמב
, ןניפרש יכיה ןנא איה הקוח יאו , ירומאה יכרדמ אלו םיכלמה לע ןיפרוש אינת 3.ואה
? ירומאה יכרדמ ו ניאש שרופמ ד היל קופית ןיפרושש הממ תושקהל יל המל השקו
'ב"מ סותו "ח, בעצ ריתה ימ לבא אכיל תיחשת לב נם מאד השקה , ןירקוע דות"ה .4
המ ליו"ע "ח, בעצ רתוה תיחשת לב רתוהש ומכד ובתכ ירבדמ בל:ד"ה

? םתקולחמ
תיארמ ב" ראיב ולא, תא אקווד טקנש המו וכו', יברו סונינו טנא הז םייג אלא םייוג ירקת אל

הזו רגה, ע"י תלוספה תא רריב ש הרשו םהרבאמ נושה איה המל התיה הקבר תלאשד " ןיעה
, םירגל בא אוהו ונממ אציש ס ונינו טנא ע"י הזו ןוקית תצק שי וישעל םגד "ה בקה הל הנע

"ל. רהמו "א שרהמ ,עו"ע ונממ םיאצוי םירג ןיא הבושת שה עש ףאש לאעמשי תמ ועל

דק.) תובותכ ה( נטק עבצאב הנהנ אלש רמא ותריטפ תעשב יברש וש קהש המב דות"הצןונ,
, הנטק עבצאב וליפא חורטל ךירצ היה אלש יפ' אוהש השק אל םש שר"י יפלד בתכ "ק מטישב

. הנהנ בישח אל ארובה תדובע ךרוצל היה לכהש ןויכד ראי 'ז'ב אלר "אוא"ח רגבו

יוה הפירשש ןנברל איה אישוקה לכש רחא השקו , הקוח ואל הפירש וכו', רבס רד"מ ללכמ
איה הקוח הפירשש הלאשה תמאבש דמל 'יר"ד סותהו "א, בטיר רב"מ,יע' ליחתה המל , הקוח

. ןנברמ אישוקהש אלא ןכ אל בתכ אידהל "י שרב םנמא ר"מ, יפל

רה"ן תטישו "א, בטירו סות'יר"ד בנ:יע' ןירדהנסב איגוסה מ אישוקה לע םיצורית דוע דות"היא,
תביס הזו , ודבכל םעט הזב שיש ךלמה לע הפירש ומכו ןירתומ םעט לש רבד לכד ירה"ף לכ
ףא םעט לש רבד אוה ש היאר הזש , הרותב בותכה רבד לש םש ןירדהנסב אבומה ההירת

(' הסק וש"תוי"ד קיש רה"ם (הק"יה',מו תיחשת לב טעמ וב שיש

טה"זוא"ח בשיי הזבו , בויח הזש םש ',בו"ח חמש וי"ד רוט ,יע' תושר וא ףורשל בויח אוה אם
םהש ןויכד ,? וידגב בגא אלו קונית וא רככ ע"י ךלמה דוד תא לטלטל וכרצוה המל איש'ד'
וניאש די'וכ' לבא לה' "ם במרהמ חיכוה םש "ז בשמב "ג מפה םנמא , ומצעב הצקומ יוה ןיפרשנ

. בויח אוהש עמשמ םיכלמ ' להב םנמא , תושר אלא בויח

תעדבו "א, בטיר יעו' הז, רוסיא ןלנמ ושקה ' סותבו שר"י, וכו',יע' רוסא הפירט וב שיש רוקיע
הכלהלו ,' דסק וי"ד דאסא "י רהמ וש"ת יעו' "י, שרכ סד"ל םש הכ')יע'כס"מ די' לבא "ם( במרה

תח"סוי"דגק'. םש,ווש"ת אנק'י',א"ר ,יע'ב"חוא"חת הרישכ המהב ףירטה ל רוסיא שי םאה
ע"ב

הנש םיעבש לכ םיגגוח הנש ל-70 התיה לבב תולגש ןויכד "ד ירות הנש,יע' םיעבשל תחא
. ולאגנ אלו םדי תחת ןיידע לארשיש םיאורש

יעו' יחרג, אלו עלוצ היה אוה אה ליו"ע ע"ה, וני בא בקעיל ןתנווכו , רגיח םדא לע ותוא ןביכרמו
אכ'. םיטוקיל תח"סח"ו

, וישעמ הרוכבה תא חקלש המ אוה תואמר שוריפ , היתונפייזב אנפייזלו , היתואמר ב האמר
. הדש ימורמ , תוכרבה תחיקל לע אוה היתונפייזו

, םדיא םויב ומ"מ ןיד יבגל תקסוע הנשמ ה לש אשיר "יה שרל וכו', םיבכוכ תדוב ובע שיש ריע
וא סנכהל ןינעל ירייא הנשמה לכ היפ"מעו"זט'ט-י) "ם( במרלו , הכותל סנכהלב אפיס הו
. הכותב ר ובעל וא סנכהל רוסיא ןיאש יה"ת המכ ט' ןמיס "ש ארב יעו' ,יע'ות"ח, הכותב רובעל

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

םייח ירבדב וילע המתו , הדילמ רגל אלו לארשיל קר רמאנ הזש ץרית בקעי ןויעב .1

רוביד םתס ןיבל , ותוחדל ןיכירצש ב"ד ןיב קלחל רשפא היה יכה,אוולי קלחל ןלנמ

ררבל אוה הייחדה ןינע לכד בתכ ןכלו , יכהב קלחל הארנ אל םנמא , רתומש ומע

בקעי ןויעב ית' דועו , תמאב רייגתהל םיאבש ול ררבוה רבכ הפו , ותנווכ תותימא

. רתומו ושפנ תלצהל היה הפש

היהש ןמיס ולאשיש ידכ ןכ השעש הממ הברדאד חצ' ח"ב השמ ראב "ת ושב בתכ .2

ןכ. תושעל ךרדה היה אלו הנושמ דרב

ד"אל ארקמ דמלנ ירומאה יכרדו םה, םיניד ינש תמאבד ה' ןמיס "י הקה ראיב .3

אל םהית קוחב ד" ארקמ םי יוגה תוקוחו דכ'), גכ' תומש וגו'( " םהישעמכ ושעת

בהל לש םישעמ שי:א. םיניינע ינ שד 'ד"היא סותב יעו'ית'ר"י חי'ג', ארקיו ," וכלת

אל םה תי קוחבו והזו ע"ז םשל תושע ל םיליגרש רבד ,ב. ירומאה יכרד והזו תוטשו

הקוח אוהש עא"פ ןכ ןישועש הממ קר ל"ק, ירומא יכרד וניאש המ דצמ ןכלו לתכו,

קר אוה אתיירואדמ תיחשת לב םאה וקלחנד בתכ ' חמש וי"ד לואש ירבד "ת ושב .4

דומלל א"א אליממו ו'ח') םיכלמ "ם במרה תעדכ ) ןנברד םירבד ראשבו , םיצעב

דובכלד ובתכש המו , אתיירואד אוה תיחשת לב לכש ,וא אתיירואד "ח בעצל ןאכמ

קר רת וה הזלש םייחב ודובכמ לודג אוה התימ רחאלש ודובכד ,צ"ל רתוה ךלמה

וכו'). םיתמ לש תונורא ע"ג ונייה ןיגלדמ טי: תוכרב ). ןנברד רוסיא

וניאו ונוק ןיבל םדאה ןיב רוסיא ולוכ אוה תיחשת לב דההנ ראבל הארנ היה דועו

, רחא ןובשח לע ארקנ הז םאה ןייעל שי "ח בעצב תאז תמועל , םירחא ןובשח לע

הזל הדחי ממהש הברה ןודל וכו'(שיו ףטקנש חרפ רעצכ אוה המהבה רעצ ואש

םדא ןיב לש אשונ ולוכ 'ב"מ סותלד וקלחנ הזב אתשהו "ח) בעצ לש ואל הרותה

ףסונ אשונ שי ןאכ ' סותל "כ אשמ , ונממ דמלנו תיחשת לבל המודו ם וקמל

, ךלמה דובכ לש שדוחמ םעט ךירצ ןכלו רחא רוצי ןובשח לע אבה ילש תלעותהש

בה"ח. רעצ לע הגרד ב הלועו ר חאל גנוע תפסות לש אשונ םג אוהש

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


