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 :)ו ףיעס בירת ןמיס( ךורע ןחלושב קספנ ךכו

 ."רוטפ ...הליכאל םיואר םניאש םילכוא לכא"

 :)ו"ט ק"ס( הרורב הנשמה ךכ לע בתוכו

 יצחב וליפאו ,ןנברדמ הלחתכל רוסיא שי הליכאל םיואר םניאש םילכואב ןכו..."

 ."]ג"מפ[ הלחתכל רהזיל שי כ"ג ןהמ רועיש

 .ה"זעב ןלהל דמלנ ויתודוסי תאש ,םינורחאבו םינושארב בחר ןויד ונשי הז ןודינ סיסבב

 .הנכס וב ןיאש הלוחל םירופיכה םויב תופורת תליטנ תלאש לע ךילשמ הז ןודינ

 לכאמל יואר וניאש רבד

 :ונינש )א ,אפ( אמויב הנשמב

 ריצ התשו ,היתשל ןיואר ןניאש ןיקשמ התשו ,הליכאל ןיואר ןניאש ןילכוא לכא"

 ."רוטפ – סיירומ וא

  :ןנברדמ רוסא רבדה ןיידעש ,)ה הכלה ב קרפ רושע תתיבש תוכלה( ם"במרה ראבמ

 ןישואבה םיפרש וא םירמה םיבשע ןוגכ םדא לכאמל ןייואר ןניאש םילכוא לכא"

 לכא וליפא יח ץמוחו סיירומ וא ריצ ןוגכ הייתשל ןייואר ןניאש ןיקשמ התשש וא

 ."תודרמ תכמ ותוא ןיכמ לבא תרכה ןמ רוטפ הז ירה הברה ןהמ התשו

 יוארו בושח הזה לכאמה ורובעש חיכוה וישעמב םדאהש רחאמש ,איה ךכל הביסה

  .הרותה ןמ רוסיא אל םא ףא ,רוסיא רבדב שי יאדו ,הליכאל

 רבדמ לכא" :רוטה בתוכ דחא דצמ .הריתס הרואכל הנשי אשונב )בירת ןמיס( רוטה תעדב

 ,תורוש המכ רחאל ,ינש דצמ ."אכיל ארוסיא וליפאד ירזעה יבא בתכ ,הליכאל יואר וניאש



 רוטפ - יח ץמוחו סיירומ וא ריצ ןוגכ ,הייתשל ןייואר ןניאש ןיקשמ התש" :רוטה בתוכ

 ."רוסא לבא

 ויתובקעבו ףסוי תיבה ?הייתשל הליכא ןיב קוליח שי םאה ?רוטה ירבד תא םיבשיימ ךיא

 :םיקוליח יתש םיבתוכ דועו השירפה

 יואר וניאש רבדב אכיל ארוסיא וליפאד ירזעה יבא בתכ אלד רשפא והימו"

 התש" וניבר בתכש המ אחינ יכהבו .אקוד רועישכמ תוחפ לכואב אלא ,הליכאל

 אלד ,"רוסא לבא רוטפ יח ץמוחו סיירומו ריצ ןוגכ הייתשל ןייואר םניאש ןיקשמ

 ,רמימל אכיאד .קלוח םוש אלב ירזעה יבא םשב ןאכ בתכש )המ לע=( המא גילפ

 איהש ןויכ ,אכיא ארוסיאד ירזעה יבא הב הדומו .איה רועישכ התושב איההד

 ןפואב םג הריתסה תא בשייל שי=( אצרתימ יכה ואלב איהה ,והימו .רועישכ

 םילכאנש םירבד םהש ץמוח וא סיירומ וא ריצ התשב אקודד רמימל אכיאד ,)רחא

 ארוסיא וליפאד ירזעה יבא רמאק יכו ,ארוסיא אכיאד רמאקד אוה לוביט ידי לע

 םניאש םילכאמבד רמול ןיא לבא .ללכ םדא לכאמל םייואר םניאשכ - אכיל

 םניאש ןיקשמב אלו אכיל ארוסיא וליפאד ירזעה יבא רמאק אקוד םייואר

 ."ךכב ןיקשמל םילכאמ ןיב קלחל ארבס ןיאד ,םייואר

 ,דחאה .םיירשפא םיקוליח ינש .תואקשמל םילכאמ ןיב ינורקע קוליח ןיא יאדו ,רמולכ

 תוחפ ןיבל ,רועישכ הייתשו הליכא ןיב לדבה שי לכאמל יואר וניאש רבד תליכאבש

 הליכא .ןנברדמ הרוסא איה אתיירואדמ הרוסא הנניאש ףא רועישכ הליכא .רועישכמ

 וניארש יפכש )ה"יבאר אוה( ירזעה יבא תעדל ללכ הרוסא הניא ךכמ תוחפ הייתשו

 .וילע קלוח ם"במרה

 איה רועיש יצח תליכא לע רוסיאה לכ ,עודיכ .םינורחאב םיכרד יתש שי הז קוליח רואיבב

 היה רועישל דע ותליכא תא ךישממ היה םאש רחאמש רמולכ ,"יפורטציאל יזח" םושמ

 דע ךישממ אל םא ףא רועיש יצחה תליכא לע םג רוסיא שי אליממ ,הרותה ןמ בייחתמ

 םייואר םניאש םילכאמב ןיא ףסוי תיבה תעדל המל ראבל םינורחאה ובתכו .רועישכל

 לכאי םא םגש רחאמש אוה ךכל םעטהש בתכ ריאמ תיבה ,רועיש יצח רוסיא הליכאל

 לבא .ללכ רוסיא ןיא רועישה יצחב םג ,הרותה ןמ םלועל בייחתי אל הז לכאממ רועיש

 רחאמש ,רחא ןפואב םישרפמ םינורחאה בור .ןנברדמ רוסיא שי םלש רועיש תליכאב

 ,רועישכל ותליכא םילשהל אוביש בושחל ארבס ןיא ,הליכאל יואר וניאש לכאמב רבודמו

 יואר ונניאו ומצע ינפב דמועה רבד אוה ,הז לכאממ רועישכמ תוחפ םעטש המ אליממו

 .רחא רועיש יצחל ףרטצהל

 לכ םהב ןיאש ,רקיעו ללכ הקשמו לכאמל םייואר םניאש םירבד ןיב אוה ,ינשה קוליחה

 תועצמאב םמעט תא רפשל ןתינ לבא לכאמל םייואר םניא םמצעלשכש הלאכ ןיבל ,רוסיא

 לכמ ,הליכאל םייואר םניאש רחאמ רוסיא םהב ןיא אתיירואדמש ףא םהיבגלו ,לוביט

 .ןנברדמ רוסיא םהב שי ,הליכאל םייואר ןכ םה םלבטמש רחאל לכה ךסבש ןוויכ םוקמ



 ,רועישכמ תוחפ וא רועישכ הייתשו הליכא ןיב קוליחה תא לבקמ וניא ח"בה ,םתמועל

 ןיאש בתכ םוקמ לכמו רועישכ הליכאב קסע רוסיא ןיאש בתכש ומצע ה"יבארש חיכומו

 ,לכואה לש ונובער תא עיבשהל הנווכ ךותמ איהש הליכא ןיב קלחל בתכ ןכלו ,רוסיא ךכב

 ,ןנברד רוסיא הזב שי םוקמ לכמ הליכאל יואר וניא ומצע דצמ לכאמהש יפ לע ףא הזבש

 רבדב ןיא ירזעה יבא תעדל זאש ,דבלב ונורג תא חלחלל הרטמב ולא םילכאמ לכואה לבא

 .רוסיא לכ

 םוקמ שי הלא םיקוליח לכ יפ לע יכ ,בתוכ א"טילש סייו רשא יבר לודגה ןואגה וניבר

 ןה תופורת יסיסב ןפואב .הנכס וב ןיאש הלוחל ףא םירופיכה םויב תופורת תליטנ ריתהל

 הפורתב ןיאש יאדו ,רועישב יולת רבדהש ןושארה קוליחה יפל .לכאמל יואר וניאש רבד

 ,ללכ יואר וניאש רבד ןיב קוליח שיש ,ינשה םעטה יפל .וימגול אולמכ וא תבתוככ רועיש

 ירהש ,רוסיא רבדב ןיאש הלוע ןכ םג ,לוביט תועצמאב ומעט תא ןקתל ןתינש רבד ןיבל

 רוסיא ןיא ח"בה ירבד יפל םג .ןוקיתל ןתינ וניא רמה םמעטו ,ללכ םעט ןיא תופורתב

 .דבלב ותאופר ךרוצל אלא ,העיבש תרטמל םלטונ וניאש רחאמ ,תופורתב

 םהש בתוכו ,ףסוי תיבה ישוריפ תא לבקמ וניא ,)דע ןמיס תונשי( הירא תגאש ת"ושב

  :עירכמו ,רוטהו ה"יבארה ןושלב םיקוחד

 ל"ס והייוורתב ןיואר ןניאש ןיקשמ ןיבו ןילכוא ןיב ה"יבארלד רורב רבדה לבא"

 םיקולח תודבל ונל ןיא ידדהא רוטה ירבד השקד םושמו .ינווג לכב רתומו רוטפד

 ."...רקיע םהל ןיאש

 ירבדל ורתסי אלש ם"במרה ירבד תא םג ץרתל ןיא ותעדל יכ ,הירא תגאשה בתוכ דוע

 ןנברדמ רוסיא שי םלועל ם"במרה תעדלו ,הזב תקולחמ םהיניב שי תמאב אלא ,ה"יבאר

 תקולחמל המוד וז תקולחמש ףיסומו ,ם"במרה תעדכ הירא תגאשה עירכמ הכלהל .רבדב

 ה"יבאר תעדלו ,ןנברדמ הרוסא םינושארה בורלש ,האנה ךרדכ אלש הליכאב םינושארה

 בורכ רימחהל שיש רחאמו ,)דכ ףד םיחספב יכדרמה בתכש ומכ( הליחתכל תרתומ

  .לכאמל יואר וניאש רבד תליכא יבגל םג ךכ ,האנה ךרדכ אלש הליכאב םינושארה

 רבדמ רועיש יצח תליכאב םגש םידגמ ירפה תעדכ קספ הרורב הנשמה רוכזכ ,השעמל

  .ןנברדמ רוסיא ונשי לכאמל יואר וניאש

 

 האנה ךרדכ אלש הפורתו הלוח

  .לקהל םיפסונ םידדצ שי הלוח יבגל ךא ,אירב םדא יבגל תאז לכ

  :בתכ )ג ,הנק ןמיס ד"ויב( א"מרב



 ,הנכס םוקמב אלשו .ןתאנה ךרד וליפא הנכס םוקמב םיאפרתמ םירוסיא ראשב"

 האנה ירוסיא לכד םירמוא שי ...רתומ ןתאנה ךרדכ אלש ,רוסא ןתאנה ךרדכ

 ."הנכס וב ןיאש הלוח וליפא ןהב תואפרתהל רתומ ןנברדמ

  :)די ק"ס( ך"שה ךכ לע בתוכו

 .ךומסב ברה כ"כו ,םש ,רוסיאה התשיו לכאי אלש דבלבו .'וכ תואפרתהל רתומ"

 ש"כ פ"ר הדוגאו יכדרמה 'כ ,ןתליכא ךרדכ אלש לבא ,ןתליכא ךרדכ אקוד ונייהו

 ,יח בלח לוכאל רתומ אמעט יאהמד םש יכדרמה דוע בתכו ,רתומד ה"יבאר םשב

 ."כ"ע .רהזי אירב םדא והימו

 ותאנה ךרדכ אלש הז םא םוקמ לכמ ,ןנברדמ םירוסיא הלוחל רתוה אלש ףאש ,רמוא יוה

 הניא הפורתהש המ דבלמש ,םירופיכה םויב תופורת תעילבב תפסונ אלוק שי ,ןכל .רתומ

 אלוק שיש ןכתיש המ דבלמו ,ןנברדמ הרוסא איה רתויה לכל ךכ םושמו ללכ הליכאל יואר

 תלכאנ אלו העילבב תחקלנ איהש המ דצמ םג הב לקהל שי ,רועישמ תוחפ רבדהש ךכב

 .הליכא ךרדכ

 םיקסוע םהיבגל( הרותה ירוסיא לכב האנה ךרדכ אלש הליכא ןיב וז האוושה ,עודיכ ךא

 .הילאמ תנבומ הניא ,םירופיכה םויב האנה ךרדכ אלש הליכא ןיבל ,)ך"שהו א"מרה ירבד

 תא םש ונאבה .היתוכלשהו םירופיכה םויב יוניעה תווצמ תרדגהב ונקסע ןושארה רועישב

 דוסיל המוד םירופיכה םויב הייתשהו הליכאה רוסיא דוסי םאה ,םינורחאה תריקח

 רמאנ אלש רחאמ ,הנוש םירופיכה םוי ןידש וא ,הרותבש הליכאה ירוסיא לכ לש רוסיאה

 רמול םוקמ שי ןכלו ,"יוניע"ה לע וניווטצנ אלא ,"הליכא" רוסיא ןושל ללכ הרותב וב

 ןמ רוסיא וב היהי ,"הליכא" לש םירדגב דומעי אל םא ףא ,יוניעה לטבתמ ובש רבד לכבש

 .הרותה

  ."הירא תגאש"ה לעב לש ושודיחל עגונ וז הריקח רואל םייקתהל םייושעש םילדבהה דחא

 לע םיקול ןיאש אוה ללכה הרותה לכבש יפ לע ףאש ,שדחמ )וע ןמיס ת"וש( הירא תגאשה

 םויב םוקמ לכמ ,יח בלח לכואה ןוגכ ,)ב ,דכ םיחספ( םתליכא ךרד אלא הליכא ירוסיא

 ,"הליכא" ןושל רמאנ אל םירופיכה םויבש םושמ ,וז ךרדב הליכאב ףא בייח םירופיכה

 הבש ךרד לכב ךכ םושמו ,"הנועת אל רשא שפנ"ב יולת תרכה בויחו ,"יוניע" ןושל אלא

 תועושיה םיכסמ הירא תגאשה תעדל .בייח ,הליכא ךרדכ אלש הז םא וליפא ,הנועמ וניא

 םויב םג םירטופו וילע םיקלוח םינורחא הברה םנמא .)א"קס בירת 'יס ח"וא( בקעי

 הבושתב( וטק ןמיס אנינת הדוהיב עדונה םהיניב ,התאנה ךרדכ אלש הליכא םירופיכה

 ,בת ןמיס א קלח 'ג הרודהמ בישמו לאושה ,איק ןמיס ח"וא רפוס בתכה ,)רבחמה ןבמ

 .דכק ןמיס א קלח ם"שרהמו

 הרואכלש ,בתוכ )זצק תוא םיחספ םירועיש ץבוק ,ה-ג ק"ס גע ןמיס תומבי( תורעה ץבוקה

 ,יוניעה לוטיבב אוה רוסיאה ףוג םאש ,םירופיכה םויב רוסיאה תרדגהב יולת רבדה



 יולתו הרותה ירוסיא ראשל המודב אוה רוסיאה םא לבא ,הירא תגאשה ירבד םיקדוצ

 .תרכב בייחתי אל הליכא ךרדכ אלש לכואה ןכ םא ,"הליכא השעמ"ב

 ךרדכ אלש םוקמבש ך"שה תטיש תא ףרצל םוקמ ןיא הרואכל ,הירא תגאשה תעד יפל

 ,ךכ םא .ןתאנה ךרדכ אלש םג רסאנ םירופיכה םויב ירהש ,ןנברד םירוסיא םירתומ ןתאנה

 ,ם"במרה תעדכ ,לכאמל יואר וניאש רבד תליכא לע שיש ןנברד רוסיאה םע ונראשנש אצוי

 .רוסא רבדה רועיש יצחב וליפאש םידגמ ירפה םשב הרורב הנשמה רימחהש יפכו

 ,יח בלח תליכא ןוגכ םילכאמ תליכא יבגל תאז לכש ,ןועטלו קלחל םוקמ ןיידע שיש אלא

 לבא ,רבדה ותוא תא לוכאל גוהנ הבש ךרדהמ יונישב תישענ איהש אלא ,הליכא ןאכ שיש

 תרוצמ יוניש הז ןיאש ינפמ ,ןפוא םושב הליכאל ללכ תבשחנ הנניא הפורת לש העילב

 ןכא הבש ךרד םוש ןיא( ללכ הליכא הב ןיאש הפורת לש הכרד אוה ךכש אלא ,הליכאה

 תחאו ,ףוגה לא הפורתה תא רידחהל הטיש אלא וניא ןורגה ךרד רבעמה .)הפורת םילכוא

  .יוריע וא הקירז ,הלולג ,הליתפ תועצמאב השענ רבדה םא איה

 רוסיאהש התייה ותנעט רקיעש םושמ ,ךכל הדוי הירא תגאש םגש רמול םוקמ שי ,ףסונב

 יוניעה לטבתמ הבש ךרד לכבו ,יוניעה לוטיבב אלא הליכאב יולת וניא םירופיכה םויב

 ןויכ ךכמ הנוש הפורתש ןכתי םנמא ,האנהה ךרדכ אלש איה םא וליפא הליכאה הרסאנ

 .ללכ היתש וא לכוא הנניאו ללכ יוניעה תא תלטבמ הניא הפורתש

 תופורת תחקל הנכס וב ןיאש הלוחל ריתהל םינורחאה םיקסופה לכ תמכסה ךכ ,השעמל

 קד ריינב התוא ףוטעל שי ,רמ המעט ןיא הפורתה םאש םירמוא שי 1.ןהל קוקז אוהש

 ז"שרגה םשב ח ףיעס טל קרפ התכלהכ תבש תרימש( הפוטע איהשכ התוא עולבלו

 םדוק התוא ףוטעל שי רמ המעט םא םג ,)ל ןמיס ג קלח( רזעיחאה תעדלו .)ךאבריוא

  .ריינה

 ךכב שי ןכ אל םאש םושמ רקיעבו ,בכשמל לפנש הלוחל קר אוה הז רתיה לכ יכ שיגדהל שי

 אלא אירב אוה תעכש םדא םג ,תאז םע .םינממס תקיחש תריזג םושמ ומצע ינפב רוסיא

 הנרגממ לבוסה םדא ןוגכ ,הנכס וב ןיאש הלוח לש בצמל עיגי הפורתה תא חקי אל םאש

 ,הליתפ תועצמאב – ףידעו .ףקתהה תא עונמל ידכ םימ אלל הפורת עולבל ול רתומ ,השק

 )טריביונ י"רגה םשב חנשת 'מע א קלח םהרבא תמשנ( ירשפא רבדה םא

 

 ןיקשמ תמיגפ

 .הפורתה תא עולבל ידכב םימ תייתש אוה םירופיכה םויב תופורתה תלאשל הוולנה אשונ

 .ןכ השעיש ףידע ,םימ תייתש אלל הפורתה תא עולבל לוכיש ימ יכ ,םיבתוכ םיקסופה לכ

 היואר הניאש םעטמ תרתומ המצע הפורתהו דועב .היעבב לקתנ ,םימ טעמל קקזנש ימ ךא

 
 ירבד לע םיססבתמו ,בצק 'מע ב קלח האופר יכרע המלש ןחלש ,אצ 'יס ג"ח ח"וא השמ תורגא ןייע רתיה ןיב 1
 .ח ק"ס ג ןמיס םירופיכה םוי תכרעמ דמח ידשהו איק ןמיס םייח חרוא רפוס בתכה



 היתשל םייואר יאדו םימהש ירה ,ליעל ונראיבש ומכו ,ןתאנה ךרדכ לש הז םגו לכאמל

 ובתכ ,םימ טעמ םע הפורתה תא תחקל אלא הרירב ןיא וב בצמב ,ןכל .ןתאנה ךרדכ םהו

 ידכב ,ההובג תורירמב הת תיצמת וא ,םירמ םירבד טעמ םימב לוהמל שיש םיקסופה

 הפורתה םא הזב אצויכ .)רועישכמ תוחפ םימ תייתש לע רבודמש ןבומכ( םמעטב םוגפל

 .םתותשלו םימה ךות לא התוא ררופל לוכי ,הרמ

 ראובמכ ,"לכאמל יואר וניא" תויהל ךפוה הקשמה ךכבש םושמ ,הליעומ םעטה תמיגפ

 םירבד תליכא ןידב ךורע ןחלושה בתכש המ לע ,בי ק"ס ב"ירת ןמיסב הרורב הנשמב

 תמחמ םייואר םניאש דע םישאבנ וא םירמ םירבד" -ל הנווכהש ,לכאמל םייואר םניאש

  ."ללכ הליכאל הז

 שממ סואמ היהיש ידכ דע רמ רבדב םימה תא לוהמל שי ,הרורב הנשמה ירבד תוטשפ יפל

 ויהי שממש וז המרל דע עיגהל ךירצ ןיאש םיקסופה ובתכ ךא ,ללכ הייתשל יואר וניאו

 .)בישילא ש"ירגה םשב חנשת 'מע א קלח םהרבא תמשנ( הליחב םיררועמ םימה

 ,הנכס וב ןיא תעכש הלוח לש הרקמבש ,שדיח )אצ ןמיס ג קלח םייח חרוא( השמ תורגאב

 תבשחנ תיוושכעה ותלחמ םג ,הנכס ללכל עיגהל לולע הפורתה תא לטונ וניא םא ךא

 רתומ ,םירמ םימ םע וא םימ אלל הפורתה תא תחקל לוכי וניא םא ןכלו ,תנכוסמ הלחמל

 .םתוא םוגפיש אלל ףא רועישכמ תוחפ םימ טעמ םע התוא תחקל ול

 וב ןיאש הלוח לשכ אוה ובצמ תעכו ,תוילכב םינבאמ לבוסה הלוחל ןידה אוה הרואכל

 ללכל עיגי התשי אל םאש רחאמש ,ףקתה עונמל ידכ ןירועישל תותשל ול רתוה ךא ,הנכס

 .םיליגר םימ תותשל לכוי םימוגפ םימ תותשל לוכי וניא םא ,הנכס

 

 הנכס וב שיש הלוחב הקשמהו לכאמה תוכיא

 םויב תותשל בייחש הנכס וב שיש הלוח יבגל ךא ,הנכס וב ןיאש הלוח יבגל תאז לכ

 םוגפל ךירצש רמאנ ויבגל םג םאה םיקסופה ונד ,וכרדכ וא םירועישל םא ןיב ,םירופיכה

 לוכיו הנוש ןידה ולצאש וא ,תויאופרה תושירדה ואלמתי ךכ םגש םושמו ,םימה תא

 .םימיעטו םינקותמ םימ תותשל

 ךירצ ןיא יאדוש בתוכ )'ס 'יס א"ח( םינמזו םידעומ ורפסב א"טילש ךובנרטש מ"רגה

 ףידעש ףיסומה ,א"טילש סייו א"רגה וניבר קסופ םג ךכ .טושפ גהנמה ןכשו ךכב דיפקהל

   .הליכאה תומכב טעמל לכוי ךכו הלוחה לש ותעד תא ובשייש םינמש םילכאמ לוכאל

  :בתכש )ג"כ 'יס ו"ח( רפוס םתחה ירבד ועדונ ,תאז םע

 אל קרמו בלחו רכוס ילב הפקו הת ונייה ,ונורג תאנה אלו ויעימ תאנה קר התשיו"

  ."יפט ףידע היה ןתליכא ךרדכ אלש רשפא היה םאו ,לבותמ



 םג הרותה ןמ הילע רוטפ האנה ךרדכ אלש הליכאש תועדלש רומאכ טושפ אוה ךכל םעטה

 ונאבהש דמח ידשהו רפוס בתכה ובתכ ךכו( רוסיאה טעמל ףידע יאדו ,םירופיכה םויב

 .)הרעהב ליעל

 ערילוח תפיגמ התייהש םש הלאשה ןודינ לע אלא רבדמ וניא רפוס םתחה םגש ובתכש שי

 ול הריתהש הנכס וב שיש הלוח לבא ,רימחהל םוקמ שי זאו ,לוכאל םיאירבה םג וכרצוהו

 רשפאו  .הייתשהו הליכאה םוגפל רבדב קדקדל ךירצ וניא ,םירופיכה םויב לוכאל הרותה

 וכרצוה םיאירבה םגו ע"ל ערילוח תפיגמ היהש םש יריימד אדבועב אקווד יריימ ס"תחהד

 .ותלחמ בקע הליכאה הרתוהש הלוחל כ"אשמ ,לוכאל

 ,אדירג האנה אלא ףוגל תלעות הב ןיאש הליכאש רבדה רורבש םיקסופה ובתכ ,הרקמ לכב

 .)םש םהרבא תמשנ( וכרדכ לוכאל ול רתוהש הנכס וב שיש הלוחל םג תילכתב הרוסא

 תוכלה ת"וש פ"ע בתכ ,)ז"י 'יעס חירת 'יס( "היח שפנ" ורפסב ,ל"צז תוילגרמ ןבואר ברה

 אל ,דבלב םימ תייתשב הלוחל יד םא ,אפור יפ לע לוקשל שיש ,)ב"פר 'יס ב"ח( תונטק

 םהב ןיאש ןויכ "םייעמ תאנה" םהב ןיאו םיניזמ םניא םימ יכ ,תואקשמ ינימ ראש התשי

 בתכ ןכו ,ל"צז ךברעיוא ז"שרגה םשב בתכ )א"קס ב"ירת 'יס( םהרבא תמשנב ךא .םעט

 ךירצ ןיאו אוהש הקשמ לכ תותשל רתומש טושפש ,)א"ל 'יס ב"ח( רמוא עיבי ת"ושב

 םילכאמ התשי וא לכאיש ידי לע םא המכו המכ תחא לעו ,דבלב םימ תותשל דיפקהל

 .ןכ השעי יאדווש הבורמ הייתשו הליכאמ ענמיהל לכוי םיניזמו םינמש תואקשמו


