
סב"ד

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

זכ. ףד
לע רמאנ םש םג ילא וכו',ולי"ע שממ לע םתה המ ח בזמה לעד אימוד

"ק. מטיש יעו' הזב, השרד הזיא ארמגל היה אמשד תמא תפשב ?,יע' ךומסב

אל ךכיפלו קפסב וראשנ תוקיפסה ג' לעד "קב'וכ' מהוספ "ם במר יעו' , וקית

לכב ירבאבד וירבד לע והמת םינורחאבו , הצרוה השע םאו הליחתכל ןכ השעי

ףוסב תופסוהב חמש רואבו , לזאה ןבא ?,יע' םדה קרזנש ןויכ הצרוה הרקמ

. םינמז רפס

רסחה ץמוקש ונדמל ו. ליעל ' נתמב רבכ הנהו , ובור תא בכעמ וטועימ ץמוקה

ןאכו ' ודכו חלמ רגרג ודיל סנכנש הצימקה תעב רסחנש ירייא םשש אלא , לוספ

ןיד רקיעבו , הנשמה לע דודל םינשושו "ז מרה לוק יעו' , ץמקנש רחאל ירייא

לוספ אלא " רועיש ב" ןיד וניאד "ז ירגה םשב םהרבא תחנמב ,יע' הרסחש החנמ

. ןורסחה םצעב

ולוכ, תא ריטקיש ךירצש הנווכה ןיא , בכעימ טועימ ץמוקהש ונינשש ףא

"ז, ירגה יעו"שיח' , ץמוקה במ:ד"ה םיחבז סות' יע' תיזכ תרטקהב יגס תמאבד

. ונממ תיזכ תרטקהב יגסד די. תותירכ "ק מטישב ,כו"כ םייק היהיש ךירצ אלא

טי:ד"ה ליעל ןכו התלסמ דות"ה יעו' שר"י, ,יע' םימעפ ב' וצמוק אלמ ארק רמא

םישק ותטישלו , בותכה וילע הנש א"צ ובור תא בכעמ וטועימש רבדבש ינאשו

. שדוקה תרהט יעו' ןאכ, הנשמה לע "ט ויותו ער"ב ?,יע' ןאכ ' מגה ירבד

אלו הבדנ תחנמל קר אוה ארמגב רוקמהו הז, תא הז ןיבכעמ תלוסהו ןמשה

ירועישו ןאכ, "ז ירגה יעו'יח' , תלוסה "ה דותב םשו דמ: ןמקל ,יע' םיכסנ תחנמל

םש. "י ארגה

םירבד המכ דועמ השקה "ש שרבו הז, תא הז ןיבכעמ הוי"כ יריעש ינש

בוכיעהש םירבדה קר ונמנ הנשמבש "י ארגה ירועיש יעו' "כ, הויב אז"ז ןיבכעמש

יעו'יח' , םולכל בשחנ וניא הז אלב הזש אלא , הבוח ידי תאצל ליבשב קר וניא

וכו'. תרצע ישבכ ינש "זד"ה ירגה

לע רגה"א רואב יעו' ולא, העברא םהמ הנשמה ישרפמ ,יע' ערוצמבש עבראו

ןאצ המלש תלוע ,יע' העברא "ה דותה תיישוק תצרותמ וירבד יפלו , הנשמה

"ז. ירגה יחו' , םישדק

הלעמל תחא םה, הנומשד השקהש שר"ש יעו' וכו', םידבה ןיב לעש תויזה עבש

לבא רדס, ןיד טקנ הנשמבש צ' םיבתכ ןיקסיד "ל ירהמ "ת ושבו ,? הטמל עבשו

הנשמהש ליעל שמ"כ יעו' רדס, ןידה ינפל המידק ןיד הב שי הלעמלש האזהב

אחינ הז יפלו , םולכל בשחנ וניא ותלוז יתלבמ דחאש םירבד קר הטקנ אל

תונרק ד' לע תויזה ד' דוע היה בהזה חבזבש "ב ערב השקהש המ ןכו לכה,

ןיד םהב רדסהש ונבתכש ומכ אלא ,( המלש תלוע ,(יע' הריכזה אל הנשמהש

"ז. ירגה יעו'יח' , םפוגב אלו די"ח תאצב

תומחלמ יעו"ש יס'ג', םש "ש ארו ןניעב דות"ה טכ: הכוס ,ע"ע םתחקלו דות"ה

"ן. במרל

ךירצ ןיאש וא אזב"ז ןלטיל לוכיש הנווכה יא תועד ב' ואיבה ונש, אל דות"ה

תרהט שר"ייע' תעדבו םש, "א פשבו אהתש דות"ה דל: הכוס ,עו"ע םדגאל

. שדוקה

הכלהש רוציקב רמול ול היהש יס'די' םש הכוסב "ש ארב השקה ר"ת תעד לעו

החיקלה ןידמ דחא דגאב םינימ ב' שיש ץרתל בתכש "ז ירגה יח' יעו' , ןנברכ

. ךרואב יע"ש םינימה דצמ דחאו

גורתאה תא םגד בל' ' אנרת רגה"אוא"ח רואב ,יע' תחא הדוגאב ןלוכ והיש דע

גי. הכוס הדש ימורמ ,עו"ע בלולל ברקל שי

תיאבה םיעשרב ירייאש טושפש שדוקה תוביתנ יעו' , תחא האצרהב לארשי ןכו

. רבחתהל הוצמו רתומ םתאש הבושת תושעל

תא תופיל ןיד וניא והוונאד ןאכ "ז ירגה יעו'יח' , והוונאו ילק הז םושמ הוצמ יאמו

יבגל ב: ריזנבו ןאכ ךרואב וירבד יע' הוצמה םויק םצעב תפסות אלא הוצמה

. הלימה תא ןיבכעמ ןיאש ןיציצ



ע"ב
ןתמל רוקמ קר ריכזה ארמגבו , םולכ השע אל תונתמה ןמ תחא רסח םאש

"י שרה לע "ש שרו תוינשמב "ט ויתו ער"ב ,יע' עברא ןתמל אלו תובכעמש עבש

ןאכ. הנשמב

"קד"ה מטיש יעו' ,' תאטח ' ןושלמ דמלנש שר"י וכו',יע' הרפבש תואזה עבש

. עבש

, לכיהה חתפל שר"י יע' , תונווכמ תויהל םיכירצ ןכיהלו , תונווכמ אלש ןיב

יחו' יולה, יר"ז ןרמ יח' ,יע"ש חתפ אלו לכיה קר ריכזה רפ"אד'ה' "ם במרבו

וזח"א. יעו' ןאכ, "ז ירגה

, תוכלה יטוקילבו שר"י יע' , םורדו ןופצ ונייה הרואכלו , תורשכ תונווכמ אלש

ןופצלש הארנ וירבדלו "ם במרה תעדב שריפש המ ןאכ "ז ירגה יחב' יע' םנמא

. לוספ שממ םורדו

דע:. ' סותו "י שרבו "ז, ירגה יעו'יח' , רונקינ רעשב וזיהש שר"י ,יע' ערוצמבשו

וניאד "קג'ט' מאיב "ם במר יעו' , תרכ שונע וכו' הרזעל וסנכנש הרפכ ירסוחמ

' להב שמ"כ "ם,עו"ע במרה תעד ובשייש םש יעו'ונ"כ "ד, בארב ,יע"ש תרכב

אכ. םיחבז "ז ירגה ' יחבו "ק, ירהמב וחמ"כ,יע"ש תליכא יבגל "קחי'די' מהוספ

סנכהל לארשיל רוסיא ונייה םתציחממ םינפלד שר"י וכו',יע' וסנכנש םירוהטו

לארשי וניצמש תומוקמ המכמ וילע המתש המ "ק מטיש יעו' , םינהכ תרזעל

רוסיאהש "ק מאיב ךלמל הנשמ יעו' , לכיה הנווכהש יפ' ןכלו , םינהכ תרזעב

. ןנברד אוה םינהכ תרזעב

יעו' , לכיהל םתס סנכהל םינהכ לע רוסיא םג שי הז יפלו םיעבראב ולוכ לכיהל

ןאצ ,יע' לכיהל דות"ה תיישוק לעו , הנורחא הנשמבו "ש שרב םשו א'ט' םילכ

"ז, הכרבו םישדק

אד" השקהש הרוא ןרק ,יע' תווחתשהל וסנכנד ' סותה ית' רקיעב , לכיהל דות"ה

השקה ןכו , תווחתשהל םישדקה שדקל סנכנב תכורפל תיבמד ארק יעב רל"י כ

ןוזחו "ד, ירגה םשב "י ארגה ירועיש יעו' , המלש תלוע וכ:,יע' הגיגח ןבא ירוטה

ב'אי'. אמוי לאקזחי

, םישדקה שדק הז תכורפל תיבמו לכיה הז שדק הפ ארמגב ראובמה יפל

ןתנ, קחו ךלמל הנשמ , הנשמ ףסכ ,יע' ךפיהל שריפ "קב'ב' מאיב "ם במרבו

. םיטוקילה רפס יעו'

ליבשב לכיהל סנכנד אכיה ארק יעב אה השקו וכו', ר"י רמאקדכ ס"ד יא

הגיגח ןבא ירוטבו ,יע'ית' השקה ןכש "ק מטיש "ק?יע' הדקל סנכי אלש , הדובע

"י. ארגה ירועישבו וכ:

המב יטועימל "ה דותבו "י, ארגה יח' "ייע' שרב םישוריפה ,ב-ב' שפושמ ךרד

אכ' "קג' מאיב יולה םייח וניבר יע'יח' םדאל םד ןיב קלחל שניילרואמ יתש'ר"י

"קב' מאיב למ"מ הז,יע' ןיד "ם במרה הרואכל טימשהש המבו וזח"א, תונוילגבו

םש הנשמה תבכרמו ג'

?" תכורפל תיבמ " םושמ םמעטש ראובמ ארמגב הרואכלו , אקווד ואל לא ןנברו

"ז. ירגה ' יחבו "א בשרל םיסחוימה יעו'יח' "ק,יע'ית', מטישה השקה ןכ

םג השק הז הישוק הרואכלד "ז ירגה יעו'יח' וכו', הדוהי יבר ףסוי בר הל ףיקתמ

יע'יח' תואזהל ליעומ ןוראה םוקמ םאהו , תרופכל ךומס תוזהל שיד ןנבר יפל

זס'ד', אניינת חנעפ תנפצ יעו' "ד, ירגה םשב "י ארגה ירועישבו רגה"חיס'ונ',

ב' דוד שדקמ יעו' , םילכ אלב רשכ ינש תיב היה ךיא הצ'ח-ט ךוניח תחנמ יעו'

ינש. תיבב ןורא ושע אל המל א'

המ בנ: אמוי םיאולימ ירא תרובג יע' היה ןכיה תרוטקה תרטקה םוקמב ןינעבו

, וירבדב ןודל בתכש המ בנ ףד אמוי סרטנוקב יולה יר"ז ןרמ יעו'יח' , שדיחש

ןאכ. "ז ירגה יעו'יח'

םש. דוד שדקמבו רגה"חונ' ןורא,יע'יח' היה אלש ןועבגו בונב תואזהה ןינעבו

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

תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


