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ה"ב  

 

 'תוראב תריפח-קידצל תורשקתהה'
 ויבא ידבע ורפח רשא ש"מ ה"ד ו"לרת - א"פשת ולסכ 'ג תודלות 'ה

 

 

 ארובה תא שפחי םדאש ידכ הז ךרדה לכ ,תוראב רופחל הפ םיכירצ ונלוכ
 תא היחמש המ תא ,ראבה תא אצמת אלש רבד םוש היהי אלש ,םימלוע לכ
 תעגה ,הביסל תואיצמה תא ךפוה התאו ,ע"שברל רשוקמ התא םא ,הז
  ,דעיה לכ הז ,ראבל

 תולעהל םיכירצ כ"חאו ,םירפוחו םירפוחש ראב שי ,תוראב יגוס ינש שי
 התא הזכ ראבמ ,ףוצל םיליחתמש תוראב שיו ,רישי רשק ןיא ,הבאשמ םע
 ,רבוחמ אל הז לבא ,הלועפ תושעל לוכי םדא ,תוראב דוע חותפל לוכי

 םה ןכלו ,רוביחה תא םג וידבעל ןתנ אוה אלא ,רפח קר אל וניבא םהרבא
 אלש הארנכ ,םירחאל ובר תרותמ הקשמו הלוד ,םירחא םג רבחל ולכי
 ,רתוי רופחל םילוכי םתייה אל אליממ זא ,ראבה תא קיפסמ םכל יתתנ
 ונחנא ,תוראב ונל וחתפ םהש חכב ,תובאה הז םירש "םירש הורפח ראב"
 ,"ויבא ידבע ורפח" תוראב דוע אוצמל ,האלה תורכל םילוכי וישכע

 לא ןירבחתמה יכ' ,םידוהי תובברו םיפלא םיכחמ ,םכמ דחאו דחא לכל
 ץיפהל  ןילוכי םא ,ךופה ךלוה םג הזו ,'הצוח ויתוניעמ ץיפהל ןילוכי קידצה
 לכוי םדאהש ידכב ,קידצה לא ןירבחתמ ארקנ הז ,הצוח תוניעמה תא
 לכ לבא ,םשייל םג ךירצ אוהו ,םינפהל ,עומשל ךירצ אוה ,רבוחמ תויהל
 ינאש ימ לכ תא זיגפהל לוכי ינא ,ךל'הרות ענייפ ,קנאדעג ענייפ קר הזש ןמז
   ,ךל אל םגו ,דחא ףאל אל ,היהי אל םולכ הזמ ,שגופ

 

 טימ ןעטעברא ןהא טבייה ,קנאדעגא ןעביגיג קנעה באה ךיא' רמא רשא 'ר
 ליחתהל הז םעו ,הדובעה תא תחקל םיכירצ םתא ,רמא רשא 'ר ,'םעד
 לכ םיכירצ ,עסנ ה'ברהש ןייכבתהל אל ,ןמזה לכ ךל ןתיי ינאש אל ,דובעל
 ,רופחלו ,רופחלו ,רופחל ןמזה

 

 םיאיבנה ינב ואב ,המימשה הרעסב והילא הלעשכש רפוסמ םיכלמ איבנב
 ,םלענ אל םעפ ףא איבנה והילא ,רמא אוהו ,'וגו תעדיה ול ורמאו עשילא לא
 ,ותוא שפחל המ םכל ןיא ,םהל רמא ,ותוא שפחל תכלל וצרשכ כ"חא
  ,ךלש רשקה המ  איה הלאשה קר ,אל וא ןכ ,טילחת



spinkarebbe@gmail.com 
 

2 

 עשילא ,ךלוה אל םעפ ףא איבנה והילא זא ,ימינפ אוה ךלש רשקה םא
 לכ אצמנ איבנה והילא ,הפ אוה ,םוקמ םושל ךלוה אל איבנה והילא ,רמא
 כ"אשמ ,ןמזה לכ ותא יח התא ,הז תא ךל שיש עגרב ,קנאדעג ךרד ןמזה
  ,ראשה

 ,םלעיי הז ,המילגה ,איבנה והילא לש המילגה םע םייח םה ,םיאיבנה ינב
 ,ראשיי אל םולכ הזמ ,עשטיקעב ענייש יד טימ ,תופיה םייפקשמה
 ,םהל רמא אוה זא ,ךלוה איבנה והילא ,עשילאל דיגהל ואב םהשכ אליממ
 שפחל םיכלוהש דיגהל ואבו ,ךלה איבנה והילאשכ כ"חא ,רבד הזכ ןיא
 ,ותוא ואצמת אל םתא ל"א ,רבדמב ותוא

 

 היהנ רשא 'ר ,ותוא לאוש אוה ןטק רבד לכש ליגר היהש דחאל רמא רשא 'ר
 ,הפ היהי המ לאש אוה ,סנכיהל דימת ולכי אל ,םירות היהנ םואתפ ,שלח
 ,יתוא ךרטצת אל התא ,ילש םילימה תא חקית םא' ול רמא רשא 'ר זא
 זא ,רשא 'ר דיל הקלח תונקל הצרש דחא היה ,'ךרדב דבל תכלל לכות התא
 טשינ ןוא ,טלעוו יד ףיוא טשינ ,ןעבאה טשינ ריד ףראד ךיא' ול רמא רשא 'ר
 םע דובעל ליחתת ,הדוקנה תא חקית ,ךרדה תא חקית ,טלעוו ענעי ףיוא
 .'קזח רתוי רשק ןיא ,םירשוקמ ונחנא זא ,הז

 

 

 

 

 

 


