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גס. ףד
דרוי אוהו דוסיה על קצוי היהו בתכ "קב'א' העמ "ם במרבו , םימהו ןייה ךוסינ ןלעמלמו .1

ע"ג ןילפס ינש ויהש חמ. הכוסבו וניתנשמב ראובמה דגנ הר ואכל אוהו , ןיתישל

ןיכסנמ ויה םהבו חבזמה

תובושתה
היה ןילפסה ןמש רמול אבש בתכ לזאה ןבאבו , ובשייש המ "ם במרה לע ונב"כ ייע"ש .1

,וא חבזמה שארמש םש ' סותו שר"י שוריפכ אלו ןיתישל דרוי היה םשמו דוסיל חלקמ

"ז ירגה םשב םש, ( לקנרפ "ם( במרה לע םיטוקילה רפס יעו' , ןיתישל רשי דרוי לפסהמ

לכ לשל גחה יכוסינ ןיב קליחש םש הנשמ ףסכ ב',עו"ע םימה ךוסינ הכרב קמעבו

יעו' , דוסי םיכירצ ויה ןכלו ומצע ןברקה ויה גחה יכוסינש , חנעפ תנפצב בוירא הנשה

תימורד ןרק יא "ז בדר "ש ייעו , רחא ןפואב וצריתש הנשמה תבכרמו חבזה תכרב

. ךוסינב בכעמ תיברעמ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

א'ז'. ארקיו תופי םינפו הרוא ןרק ,יע' ןכשמב שבכ היה םא רבדה רקיעב לכ, דות"ה

עקרקב ספת הז יפל ךיא תוריאמ םינפו , חבזה תכרב , םישדק ןאצ יעו' וכו', היהש חבזמ לש ושבככמ ץוח

. תוחפ תויהל ךירצ היה עקרקב הטמל הז ךרואב אוה עופישהש רחא המא בל' שדקמה

חיכוה ןאכמו , לדוגבש ןטקה םוקמה ונייה , אתרטוזבו סרג ןוילגבו "ק, מטיש ' הגהו ' סותו ,יע'רש"י אתורכזב

. ויבעב םירעשמ לדוג ביתכד םוקמ לכבד ' טלר ח"ד גובנטורמ "ם רהמ "ת ושב

הזב. המנ"מ שדוקה תרהט ,יע' תימורד תיברעמ סרג "ב ערבו , תיברעמ תימורד ןרק לע

םג יאק ןופצב חבמ "ד מלד שר"ש יעו' גנ., ףדב אוה ךכל רוקמהו , תונוציחה לע יאקד שר"י ,יע' םדה יריישו

. תוימינפה לע

הרותל הלועהש ןשדה תמורתמ איבהש המ 'ז' אמק וש"עוא"ח יעו' , ןימי ךרד ןילוע חבזמל ןילועה לכ

םיכרדה יתשש ירייא םש ילואד בשייו , ןייגוסמ וילע השקהש םש תח"ס תוהגה יעו' , הרצק ךרדמ הלוע

. ןימי דצמ

ע"ב

"א, בטיר יעו"ש חמ:, הכוס הנשמבו ןאכ שר"י ,יע' ןהיתובקע לע םירזחח אלו ןיפיקמש םעטה ,ו ןיפיקמו

ןאכ. "ש שרבו

הז ןיאש גמ: אמויבו דס: ןמקל יע' םעטהו , שבכה לע יאקד ראיב "י שרב ,ו לאמש ךרד ןידרויו ןימי ךרד ןילוע

לש ןתביחו ןדובכ הזש םושמ עצמאב הלוע ויב"כ "ג הכש המד ראיב םשו , ךרוצל אלש וכיראיש האנ

ןיד. הז םש קרד 'וי"כב'ה', להב קר וז הכלהל בתכ אל "ם במרה המל ןבומ הז יפלו , לארשי

שר"ש יעו' ד"הל-ג', ןאכ שר"י ,יע' ןימי ךרד ףיקהל םיכירצ ויה םא הטמל תונרקב םישענה םירבד יבגל

ףא. גנ.ד"ה ליעל

.' סותה תהימת תא וירבדב בשיי שר"י ךיא "פ רהמ םשב "ק מטיש ,יע' החנמ דות"ה

כ"ש םירמוא אלש םיאורש שר"י תיישוק לע וריעהש המ תא " תוחדל "שיו ובתכש המב המ, דות"ה

. שדוקה תרהט ,יע' םהירבד וראיב אלו , ףועה תאטחל אטוח תחנממ

ילכ שודיקש ודוסי רקיעבו , םירפסה תסריג םייקל "א בירהמ איבהש המ "פ רהמממ "ק מטיש ואב"ד,יע'

תחנמ ,עו"ע אטוח תחנמל אלא רמאנ אלש וירבדב דסיש המ "קבי'בי' העמ ירזע יבא ,יע' ןופצ יעב

זפ:. תוחנמ םהרבא

ביר"א, םשבח "פ רהמ םשב "ק מטיש ,יע' םייח וניבר תסריגב ואב"ד,

ובתכש המ ןתיא הפצמו םישדק ןאצ המלש תלוע יעיו' , השקהש המ שה"ס ר"ת,יע'גלןוי תסריגב ואב"ד,

. ץרתל

תאזה לע אוה דומילהש שר"י יעו' , תימורד תיברעמ ןרקב תאטח ףא תימורד תיברעמ ןרקב החנמ המו

יעו' , האזה םוקמב אלו הדובנ םוקמב ןיד אוהד ב: תוחנמ "ז ירגה יחב' קדקדו , התדובע רקיע אוהש המד

לע םג יאקד "קז'ו' העמ "ם במרה תעדו , שדוקה תרהטו פש"א ןתנ קח ,ע"ע הקילמ ףילי אל המל ףא סות'

תבכעמ תימורד תיברעמ ןרק יא ונדש ליעלד םינורחאב יעו' , םהרבא תחנמו םש "ז ירגה ,יע'יח' הקילמה

. הליחתכל קר הניאש וא

' סותבו די:, הטוסב הבחרהבו ןאכ שר"י ת"קרו"א,יע' תקולחמ רואבב וכו', ברעמב לוכי ה' ינפל אינתד

ה' ינפל והמ וקלחנו רחא ןפואב שריפש םש יריאמ יעו' , ןופצב וא עצמאב חבזב םאה וקלחנ וירבדלו םש,

ות"כוצב'ד', םינהכ תרזעבו "ק, מטיש ייע"ש , ללחה דגנכ קר וא ברעמה לכ םאה

א'א' םיניק זרו"ה "ד באר יעו' , הרזעב םוקמ לכב אתיא ז'ב' אתפסותב , חבזמב םוקמ לכב למיהק

"מ חלו "ז בדר ייע"ש , תימורד תיברעמ ןרקב הליחתכל תישענש "קז'ו' העמ "ם במרה תטישו הזב, וקלחנש

םהרבא תחנמבו "ז, ירגה יח' יעו' , רשכ חבזמה ע"ג םוקמ לכבד ה"ט םש בתכ דבעידבו המ"ת, והז יא

חכ'ד'. דוד שדקמו

הלעמל האשעש ףועה תאטחש וס. ןמקל אתיא ןכו , בכעמד עמשמ , הטמלו ארקסה טוחמ ןתיש דבלבו

עמשמ "קז'ה' מהוספ "ם במרבו , םירפכתמ םילעב לבא לכאנ וניא רשבהד ובתכ םש ' סותבו , הלוספ

םוקמ אלא האזה םוקמ קר וניא הטמלהש דוסיה יפ לע ראיבש ב: תוחנמ "ז ירגב ,יע' ירמגל לספנד

. םהרבא תחנמ יעו' , הדובע

ז'ב'. דוד שדקמ יעו' ותל"כחי'ח', "ד בארה יעו'יפ' , רוקמה ןינמ א'א' ןיניק זרו"ה "ד באר ,יע' שפנה םדמ

וכו' הרישכ כב"מ הזה םאו בתכ "קז'ט' העמ "ם במרבו "י, שרפ ,יע' הרישכ חבזמב םוקמ לכב הקלמ ה"ק

ןבאו הרוא ןרק תמא תפש ,יע"שונ"כ, ןייגוסמ ושקהו , שפנה םדמ הטמלו ארקסה טוחמ ןתיש דבלבו

. אריפש "ש מרגה יחו' וס. ןמקל םהרבא תחנמ ,עו"ע לזאה

ףועה תונברק יניד
- םירות , דחאכ תובקנהו םירכזה ןמ אבו , הלועו תאטח קרו , םישדק ישדק קר וניא ףועה ןברק
הדפנ אלוהרומת השוע ןיא , רבא רסוחמ אל לבא םומ לעב רשכו , םינטק - הנוי ינב , םילודג
תישענו , הקילמ תעשמ ןהכ ךירצ , יודיוו הכימס אלו , םיכסנ ול ןיאו , רוביצ תונברקב וניא "מ עבב
תישענ ףועה תלוע , לידבמ וניאו דחא ןמיס תאטחבו , לידבמו םינמיס ינש הלועב , ופרע לוממ

- האזהו , הכלוהו הלבק ןיא , חבזמה כב"מע"ג ףועה תאטחו , הלעמל תיחרזמ תימורד ןרקב
תיברעמ תימורד ןרקב ףועה תאטחו , הלעמל םיחרזמ תימורד ןרקב המד הצממ ףועה תלועב

הלוכ ףועה תאטחו הל', לילכ תרטקומ הלוכ ףועה תלועו , דוסיה לא םדה ירייש הצממו , הטמל
. םינהכל תלכאנ

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג םייח ןויצ גה"רןב- על"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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