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אק. ףד
ילכב הטחשש ןוגכ השדקש רחאל םומ תלעב המהבד הרואכל בתכ , ילכמד שר"יד"ה

אלו ול יוארה תא אלא שדקמ תרש ילכ ןיא אלהד השקו , ןוידפ הב וניצמ אל תרש

רגה"ח ,יע'יח' ןוידפ הזל ןיאש םעטהו , בוטו רשיו שדוקה תרהט ?,יע' ארקיעמ לוספה

עגונה מ'לכ דמלנש שדח השודק ןיד והזש מע'162 יולה יר"ז ןרמ יחו' גפ', "סיס' שהע

' ןברק םש ה' הז יפלו תרש ילכ וניא הטיחשה ןיכסד זמ., םיחבז סות' יעו' ,' שדקי םהב

. הטיחש רחאל הדפנ חספ ןברק המל חכ'א' ח"ב רזעיחא יעו' , ןוידפ הזמ ענומה אוה

יעו' ללכ, ףוגה תשודק םהב ןיאד בתכ "י שרבו , וקרפיל תרש ילכו הנובלו םיצע אלא

היהי ןכ םהב שמתשיש רחאל שר"י תעדל יא ק:ןד ליעל הרוא ןרקבו , םשרג וניבר

םדוק אקווד ירייאש רמאנ םאש זפ'א' ךורב תחנמ יעו' , המלש תלוע יעו' , ףוגה תשודק

. ךלמ לשב טוידה שמתשי אלש ידכ ןידפנ אלש ' מגה ית' אלמל ןבומ םהב שמתשנש

יתממ עא"ג "ה דותו שר"י יעו' , ירשכתימ אל ןיריזגל והל יפשמ אלד המכ םיצעד

.' סותב םישדק ןאצו תמא תפש חבזה תכרב יעו' , ןנברדמו המ"ת האמוט םילבקמ

ןיאש םושמ תרש ילכו םיצעל ןוידפ ןיאד םעטה הש בתכ ק: ליעל הנש מב המל לי"ע

. שדוקה תרהט ?,יע"ש וניתייגוסד םעטה תא טקנ אלו המהבל אלא ןוידפ

"א בשרל םיסחוימה יעו'יח' וכו', םימימת סיפתמה אינתד אה לאומשל היל אעימש יא

. לאומש ירבדל הריתס ןאכמ אכיא המל

. ןנברד וא אתיירואד יוה יא הז יפל שדוקה תרהט יעו' וכו', ןימומ יחיכשד ןויכ ימנ אכה

םילקש הנשמהמ לאומש ירבד לע ושקה אל המל השקהש ה'ה' ןיכרע ךלמה רעש יע'

ולפיו ןימה ותוא יכרצל ורכמי תותלסו םינמש תוניי םהב ויהו ויסכנ לכ שידקמש ד'ח'

יתש'. המ "ץ בעי ' הגהו ןתיא הפצמ ?,יע' םירוהט ןידפנ ןיאד ראובמו "ב הדבל םהימד

ע"ב
"ק מטיש ,עו"ע תולבנ תאמוט םהב ןיא המל שר"י יעו' , ןילכוא תאמוט ןיאמטמ םלוכ

. תמא תפש ',עו"ע סותבו

םהל התיהש בישח אל "ח עבה ראשל המל שר"י יעו' , רשוכה תעש הל התיהו ליאוה

י.. תורוכבב "ז ירגה יעו'יח' , םייחמ רשוכה תעש

לוכיו האנהב רתומש המב יגס יא תורוכבבו ןאכ שר"י יע' וכו', רד"ש אמעט יאמ

. הרוא ןרקו "ק מטיש , םשו ןאכ סות' ,יע' הליכאב רתומ יעבש וא יוגל וליכאהל

, לכוא יוה חבזמ תליכאד לגיפ "ה דותה ובתכש המ יפל השקו וכו', החנמב לגיפ אהו

ןהכ. תחנמבו חבזה תכרבב םש יע'

השקהש "א קער וכו',יע' םירחאל וליכאהל לוכי התאש לכואד "ל ופית ימנ בלחב רשב

חכ'. ח"א רגיא המלש יבר יעו'וש"ת ,יע'ית' םירחאל וליכאהל לוכי ןיאש ןפוא שיש

לה' חמש רוא ,יע'ית'עו"ע רבוחמב רשוכה תעש הל היה החנמד ושקה , לגיפ דות"ה

. ץריתש המ בכ' "אד' כאמו הכ', א' ןילכוא תאמוט

חיכוהל ןתי יא וקלחנש שדוקה תרהטו הרוא ןרק יעו' , ןידפנ ןיא םירוהט וכו', אחינה

. הרותה ןמ םיורהט תודפל ןיאד ןייגוסמ

ג' רשוי ירעש יעו' "ק, מטישב מר"ה סות'ב"קוע:,יע"ש יע' הזב םירדגה וכו', דמועה לכ

. השענ היהש ומכ , דמועש המב יגסש אלא , השענ רבכ דמועה לכש הנווכה ןיאש אי'

המצע איה וט"א אלבד ושקהש זע. 'ב"ק סותב יע' , ןילכוא תאמוט תיאמטמ הרפ

האמוט אמטל ופוסש המ יא ר"ירו"ת תקולחמ דוע יעו"ש , םידגבו םדא האמטמ

יעב אלד "ב הדב ישדק יוה הרפד ושקהש המ דוע יעו"ש , הלכוא היל יושמ הרומח

,יע"ש,ע"ע האמוט לבקל רשכות ' שדוקה תביח ' דצמש ושקה דועו , הכרעהו הדמעה

אפ:. ןילוחב איגוסה לכ

אי:. תועובש םינושארב יע' םעטהו , התכרעמ בג לע תידפנ הרפ

תרחא אצמ םא הזב םג אה תמא תפשה השקהו ,? ןתודפל הוצמ תוחנמ ינה אלא

וניא רחבומה ןמ האיבהל הוצמש ןויכ החנמבד יעו'ר"ג ,? התודפל הוצמ הנמיה האנ

. הרפב "כ אשמ הנמיה האנ היהיש יוצמ

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

, ומויב םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ הרודהמ " טאלב עשיבישי ל"
םוי. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש


