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סורהלהשקבתימוקמההצעומהותלהנה*ןימאהללוכיינניא
רובצהסגו"לכעלללוכיינניאךדיאמךא;תסנכהתיבתא .ןאכהתיה"תועט"יכרבסההתא"לכעל"לוכיונניא
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.הצעומהןותעבהיתונקסמתא
־:ה"המתבכרומהיהתהריקחההדעישעיצמינא
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ןטרגניטסרממ"הח.2
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ינאןינעהםוסרפרחאלהצעומהשארלשותעצהתאלבקמאל- .הצעומהשאראלותיזגמ"החהיהיר"וייכעיצמ
.רמרקרמלשותעצהלףרטצמ־
.הדעוהר"וירבדב'יחעצהתאריסמ*
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לכואררח(תבשברעבהליפתתיבמתונחלושוםילספסתאצוה.ב
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*פ"הרןגסמהארוהלבקשמ"הרינפלןעטהקסרמהנמ.הוצמ-רב

.ץכרמ
ףאל'תתלאלשהטלחה`דימתלותחאםעפלבקלמ"הרמשקבלינוצרב
.היהירשאהיהיםימייוסמםיעוריאלהצעומהטוהרבשות
?הקסינממלביקהארוההזיא
תאצוהלרושיאץכימסהצעומהשארןגסמלביקשעידוההקסרמ

הדמעזאוםינודעומוניתושרלויהאלשהפוקתהתייה.טוהרה
.תוביסמתכירעםהלרשפאלושקיבשםיבשוחתוינפלשהיעבה
יתבלש'טוהרתלאשהלהקדצהןיאןכא.תומלואונתושרל-התע

.רפסה
תכירעלרודיסהאצמ,יתדהרובצהתאתתרשמהצעומהוליזוה םירקמבםארשקרבדלןיאו-.תסנכיתבומוקירשאדע`,תוליפת .היהיאליכםאהוצמ-רבואהנותחתכירעלטוהרליאשנםימייוסמ ”,םגשיתורדתסההו"ןיזזב""קסלשנ"תומלואברשאכךכבךרוצדוע .טיהר
םדקומרושיאאלבטוהרליאשהלאלהקסרמשקבתנ-טוהרלרשאב .הצעומהשארלש

בותכובוהצעומהר"וילשישאררמאמןותעבאורקליתעתפוה .ל"וחלרעונהתרומזתלשהתעיסנלתיבויחהטלחההלפנש
אבוהאלהצעומהתבישיבותויהיתעתפוה,יתשגרהימצעבינא הבישיבוא30.3.66-מהצעומהתבישיבךפיהל.הזאשונןוידל לעבוחרבתושיחלבןוכנהמהצעומהשארתאיתלאשתמדוקה

טפשמהתאריכזהלינאלוכי.ל"וחלתרומזתהלשהתעיסנ
דעונואתירקמשיבכללוסהצעומהשארשיתרמאווביתשמתשהש
העיסנהשעגרביכהבושתיתלבקורבדבןוכנהמיתלאשןטכארד ינאקראל.הצעומהירבחתעידילרבדהאבויתילאוטקאהיהת תרומזתבםידליםהלןיאשםוקמהיבשותםגאלאיתעתפוה ןיאש-וזאתליאשבהצעומהירבחרתילוילעודישהמכדע הצעומהירבחרתיויתואודימעה.ןודנבהטלחההלבקהצעומה הלפנאלשרבדהןוכנותויהחונאלבצמבוזהטישןינעב .הזאשונבתיבויחהטלחהלכ
קראלאךכבתכהלךירצהיהאלהשעמלש,ןמיונרבחםעקדצה` .אבהןותעבהיהיןוקיתהותימוקמההצעומהתלהנהברשוא רוביצהינפבדומעלירכבתאזשורדלהצעומהרבחלשותוכז הצעומהתופתתשהבךרוצהיהיםארמוללוכייניאםויהדע;ולש .הלדוגהיההמו

`

תורצחהיוקינוהאפקהיתבתריגס;30.2.66-בהצעומהתבישיב י"עםיתבהורגםישחטבוהוהצעומהשארלשהבישיהתיהשרמאנ תבישיהתיהןבינפלםוישילרמאנ;תורצחהוקוניודבתרבח .םוקמהיוקינוןוקיתלושביעובשךותשחטבוהו
יוקינה<תאעצבת`חצעומהשהשקברג”בח;תלייטמרדסלערומשנ הבייחתה"דג"תרבחווזהשקבהתחדהצעומה,הנובשחלע .ןויקנהתאעצבלדימ
הכימתלהקוקזהיהתתרומזתהםאשהצעומהשאריפמונעמש
תערלינוצרב.הצעומהרושיאלאבויהזהצעומהתיפסכ ל"וחלתרומזתהתעיסנןינעבהכדעושענתולועפהלכםא ?וישכעדעועצובשתולועפהלכושענימןובשחלע
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.הצעומהמואבאלןיידעשםיפסכח"עושענשתולועפהלכ-
הרומהםויהצעומהםעטמםייקתה30.6.66-ברבעשישימחםויב-

רפסמידילעיתלאשנםויהתרחמלהצעומהירבחלכונמזוהובש
,

אםגםכותבוהצעומהירבחופתתשהאלעודמס"היבלהנמוםירומ?
«יתפתתשהאלעודמתישיאהעדוהרוסמלינוצרבןכל,הרומהםויב;'

.וזהבושחהביסמב'
תבישיליאובב29.6-ב,30.6.66-הםויבמייקתהוזהביסמ
לשתישיאהותוירחאבאוהש(הצעומהלשןותעהתאיתלבקהצעומה

ינפלםויתרמואתאז)תכרעמהלופטלרסמנאלוהצעומישאר
,ץיבוקציארמ,הצעומהשארופתתשהשיתארקהביסמההמייקתהש םוסרפב.תימוקמההצעומהירבחתאריכזהלילבמםירומהלבו

ןקנמינאי.יתפהתשהאלהזרואלותצעומרבחכיבהעיגפיתיארהז
-.ןותעבםוסרפלתישיאיארחאאוהשהצעומהשארלשובלתמושת

םסרופרבדהשרעטצמיבאוקלחהותואתאיתרסמינאאליכםא-.
ירבחתומשתאםימשראלשוםוסרפבקיידיאבהלךרועהשגאראו
.הלאםיעוריאבקלחםיחקולההצעומה

רמרקמ"חהלתימי;ן'ביןךןיוץ

םאהוובשיהלהנההירבחמימםילעופהקנבילהנמורקב
?הצעומהתבישילרבדהאבוה

רוקיבךותמםהב,ןורלהכירצהצעומהשםירבדםנשיוהדימב- .הצעומבןוידלולעוייזא,הז

ןהכ.ייבנע.ר הצעומהשאר:טעומהריבזס'



)ךשמה(9'סמהצעומההבישימלכיטרפלחפסנ
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&

תסחייתמההטלחהתועטבהטמשוהל"נהלכיסרפהלש4ףונ`
הצעומהידבועידילעהליפתהתיבתסירהןינעבהריקחהתדע` 'ז

-:ןלהלדכ-

:אבהבכרהבל"נההדעותמקהםירשאמ
*

. הדעוהר"וי-ןסרגניסס.אפ"סה.1
הדעוהרבח-תיזג.ממ"הח.2
רוביצגיצנ-הדעוהרבח־קודצבוטרמ.3

ץכ.סרממ"הרןגסדבלמםיחכונהלכועיבצההטלחההדעב .הדעולתיזגמ"סחלשופורצדגנ

.ל:
ל'4

),

ןהכ\.יןזגעי.ו הצעומהשארהצעומהריכזנ
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#

.

-על"נהחפסנלתועטןוקית

הריקחהתדעורבח«טקודצ-ברסרסםוקמב
.מ"החןמיונ.זרמל"צ
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הצעומה־ארהצ'ומהריכזמ


