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ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

גפ: ףד
רוזחיש השקו , ובירקהל או"א לספנ ץמוקהש עמשמו , ילכב ושדג אלש ןיצמק יטועימל .1

? ילכב ונשדקיו

לע יגילפ ר"ירו"ג םאה ליו"ע וכו', שדקי חבזמב עגונה לכ רמאנש ךותמ רמוא היר"ג .2

? יואר וניאש ימ טעמל םירחא םיקוספמ םידמול קר הל םימיכסמש וז,וא אשרד

תובושתה
ןהכ ה דימ תורישי אבשכ אלא ילכב שדקתמ ץמוקה ןיאד ד'ב' דוד שדקמב ראיב .1

תחנמ ,(ע"ע הקירזל יואר וניאש ךפשנש םדכ יוה חבמה לע חנוהש אכהו ץמוקה

ךרוצ אלל ושדקמ חבזמה היה קוספה ילולש בתכ זט' טי' "א וזחבו ,( םהרבא

. ושדקלו רוזחלו דריל ןהכה ךירצ קוספה רחא לבא , ילכב ושדקל

, ודריי אל המל דמלל אב עג ונה לכו , הלועה איהמ םילוספ שדקל שר"יס"ל תעדל .2

וכו',ושי עגונה לכמ ןילוספ שדקל רל"י םג אשרדהד "קג'ג'ס"ל מהוספ "ם במרהו

רא חכ'יב אר"לח"ב ' יחבו לה'טי', םש לזאה ןבא ,יע' םיקוס ב'פ ךירצ המל ןיבהל

( םהרבא תחנמב אבוה "ז( ירגהו , םדה תקירז םדוק ולספנש ולאל םג ארק יע בש

. רואה הלשמש םדוק םג ודריי אלש למור ןיקוספ ירת יעבד ראיב

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ואובב רמאנש המש החכוהה ד ציכ פש"א ,יע' רפיכ אלשב ןאכ ףא רפיכ אלשב ןלהל המ

. רפיכ אל ןיידעש ירייא רפכל

םש יעו'ונ"כ , גגושב סינכהב ףא לסופ רפיכשכש הארנ זט' "קב' מהוספ "ם במרה ירבדמ

ןאכ, יולה םייח וניבר ,יח' חמש רוא ,יע' דיזמב קר לסופ וניא "י רלש הארנד אכהמ ושקהש

. וכרד יפל דחא לכ וירבד וצריתש ירזע יבאו וזח"אחי'א',

םש םהילע לוחיש ידכ םייואר יבישח יא הכרעמה יצע ןינעל ול,ו יוארה תא שדקמ חבזמה

וסיג ןיב קליחש בל'ו' דוד שדקמ יעו' הזב, וקלחנש םא גכ:ד"הש הגיגח סות' ,יע' םישדק

ט'אי'. םיחבז וזח"א ,עו"ע םינושה םילחגה

ד'ד',עו"ע דוד שדקמ ,יע' תעדל אלש םג וא תעדל אקווד ,יא שדקמ חבזמה ןפוא הזיאב

ח"אב'ו'. שדוקה תרות

השקו , חבזמ לש ומחל ויהל שדקתמ חבזמה לע הלעש לוספ םגש בתכ , חבזמה שר"יד"ה

. רחשה תלי "ז,וע"עא ירגה םשב םהרבא תחנמ ,יע' רואה םהב הטלששכ קר הזד

,וא הדרוה רוסיא ליטמ םאה :א. שדקמ חבזמה לש הז ןידב תוריקח המכ ורקח םינורחאב

חותינ ךרוצל הדירוהל יאשר יא חבזמה שארב הלוע טחושב נו"מ הרטקה רשכה ןתונש

חבזמה םאה "קג'ב'.ב. מהוס "םפ במרו המ:, אמוי ' סותו הפ. ןמקל שר"י ,יע' הטשפהו

, השודק תפסות אלל הרטקה בויח ןתונש ,וא לוספה תא העיקפמש השדח השודק ןתונ

תלעומ הנילש מל"ד ונילהל חבזמה שארל תולעהל ירש 'יא סותו שר"י תקולחמ הזב ולתו

תחנמ יעו' , ולקלקתנ סות'ר"הל: ,ו הלעמ טמ.ד"ה םיחספ שר"י יע' , חבזמה שאר ב

שי םא הז( ןידב תודמחנ תולאש המכ איבהש ד'ג' דוד שדקמ ח"ג,ג.יע' תליחת םהרבא

המב ןידב )ד. הלילב וריטקהל לוכי הלעש לוספ ץמוק םא , ולעש ןילוספב החי למ ןיד םהב

יחו' "קג'ג', מהוספ חמש רוא "ז, ירגה ישודיחב םוי,יע"ש בי.ד"ה ליעל סות' ,יע' תשדקמ יא

גמת'. שה"ס לע רגה"ח

י"םתומ"צ בלמ ,עו"ע םהירבד רואבב שדוקה תרהטו םישדק ןאצ איה,יע' 'ד"ה סותו שר"י

ו'ב'. ארקיו

ןדש דפ: ןמקל שדוקה תרהטב יעו' , עשוהי יברכ קספ הקזחה דיב ןכו "מ היפב "ם במרה

"קג'טי'. מהוספ יולה ייחם וניבר יעו'יח' הזב, םירבד המכב

ע"ב

דוסיו , יטועימל "קד"ה מטיש יעו' , ןורסחה המ שר"י ,יע' ילכב ושדיק אלש ןיצמק יטועמל

"ז. ירגה םשב םהרבא תחנמ ,יע' םתקולחמ

,יע"ש, ילכב ונתינ אלש ףא חבזמל ןישדקתמ ש םירבד המכמ השקה ד'א-ב דוד שדקמב

ןידה המ וזח"אטי'אי'-זי' ,עו"ע שדקל ילכ יוה אל ומצע חבזמה המל סב"קד' םש עו"ע

המ םאה הריקחב תאז הלתש "ז ירגה םשב םהרבא תחנמ יעו' , האמוטב שדקתנש ץמוקב

. השודקב ןורסח וא חבזמל רוריבב חרסןו והז ילכב שדקתנ אלש

תרהט "ק, מטיש ,עו"ע טעמל האב הנשמה המ ר"ש תעדל ושקה , ינשה יטועימל דות"ה

נה"ל,עו"ע םינורחאב וצריתש המו סו' תה ית' לע שה קהש המ "ק מטיש יעו' "א, פשו שדוקה

. השודקל אלו הרטקהל שדקמ חבזמהש "ז ירגה לש ודוסי יפ לע יתש' המ םהרבא תחנמ

קרזנש םדוק ומחל ושענ ש וירבדמ ראובמש דוד שדקמה בתכ שר"י,ו וכו',יע' אלוע רמאד

,ועי' םהב ליעות םדה תקירזש הליעומ האלעהד "י שרפ םשש ז: הליעממ השקה ,ו םדה

,עו"ע םהרבא תחנמבו םש "מ סכב "קג'בי' מהוספ "ם במר ,עו' בשייש המ חמ' וזח"איט'

"אטי'זט'. וזחבו םש, המלש תלועבו יטועימל "ה דותב

ייע"ש. הדובע יוה ןיעקופ תרזחה יא ןדש יס'ו' דוד שדקמ ,יע' אתאד אוה ןיעקופ ירודהאל

םומ תלעבל הבתכש תרוטק המדמ ב'ב' אמוי ימלשורי ,ויע תרוטק ילוכיע ריזחמ התא יאו

התווצמ תרוטקש הזמ איצוה אמ: ומת"ס "ז ירגהו דל', דוד שדקמ יעו' , הריזחהל ןיא ןכלו

כ'ג'. תוחנמ וזח"א ,עו"ע ןוציחה חבזמב שיש ומכ רשבה לכעתנ ןיד ןיאו הרטקהב

. חבז םשלו תוריאמ םינפ ,יע' אוהה דות"ה

םש. ת וינשמה רואבב ו'ב' ארקיו "ם יבלמ רל"י,יע' ר"ג ןיבש תושרדה רואבב

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ


