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זק. ףד
, אכסנ קר איבהל לכוי תמאב הז אלבד עמשמו , עבטמ רמאד וכו', אכסנ אמלדו

? ןווכתנ ךכל אלש רמאיש דע איביש ךירצש קספש ורע"חב'י' "ם במרה לע המיתו

ה" םש "ז בדרבו , שידקמ אוה הפי ןיעב ןנירמא שידקמבד ,יו"מ תמא תפשה השקה ןכ

לוכי הרוצ ריכזה אלבש שרופמד ו'ד' םילקש ימלשוריה ירבדמ "ם במרה לע השקה ט

. ןיתינתמב וית"ט יעו' םש ?יע'ית' ארוניצ וליפא איבהל

המ שדוקה תרהט יע' , רנידמ תוחפ אוה אכסנש וחיכוהש המב , אמלדו דות"ה

בו"ב,יע' תובותכמ היאר ואיבהש המו ,' סותה ובתכש הנושארה החכוהה לע השקהש

. תמיוסמ הדמ וניא אכסנד השקה לאינד תדמחבו , בוטו רשיו ךישדק ןאצ חבזה תכרב

"ם במרה םנמא , עבטמ רמימל יעב אל ןאכ הרואכלו , ףסכ העממ תוחפי אל תשחנ

אלש םעטהו "ז, ירגה ישודיחו שדוקה תוביתנ ,יע' עבטמ רמאד וניתנשמ תא דימעמ

. חמש רואבו הנשמ ףסכ ,יע' יקנו בק ותנשמש ףא "י בארכ קספ

"ז ירגה יעו'יח' ירייא ןפוא הזיאב שר"ירו"ג יע' תורנ הב ןיחנקמו תוליתפ הב ןיטטחמש

ןיע הזל,יע' המא יעב המלו יושע דציכ צ. תבשבו ןאכ ' סותו שר"י ,יע' ברוע אילכ ןינעב

' יחבו הילכ "ה דותב ,עו"ע רבדב "ם במרה תטיש ד'ו' תודמ "י אפת םש,ע"ע והילא

יתש'. םינורחאבו וממ"קט. השקהש המ םישדק ןאצ ,עו"ע ןושאר תיבב היה "זיא ירגה

ןאצ חבזה תכרב ויות"ט יעו' , יגלפימק הרתאב יקואו הנימ ןודבו , הנימו הנימ ןודב

קספ "א וקמבו םימכחכ קספ ןאכד "ם במרה תעדב הריתס ושקהש ןתנ, קחו םישדק

ב'ז'. האיב ירוסיא ירזעיבא יעו' , תומוקמה ןהב וקליחש המ ,יע' ךפיהל

. הבורמה םויכ ועבק המל פש"א יעו' , תבשב תויהל לחש גח לש ןושארה ויכ"ט אנת

? הוצמה ןכש רחבומה ןמ איביש ךפיהל רמאנ אל המל השקו "י, שרפ יע' שבכ איבי

תדמחבו םינימ ינש ןיב אלו רחבומה איבהל שי ןימה ותואב קרד ית' שדוקה תוביתנב

זט'ג' "ק העמ "ם במרב יעו' , רבד בייחתמ רבד שידקה ןיב קלחמ חק: ןמקל לאינד

. םילכ יאשונ ?יע' ןיתינתמכ אלד הרואכלו םולודגה ןמ איבי הלוע רדונהש קספ אוהש

שבכ איבהל בייחד ץריתו ? הצריש הממ איביש רמא אל המל השקה שדוקה תרהטבו

והי בו"י ירות םשו תרחא ריעל אובי םא ףאו ורדנ תב ותנווכ התיה הזל יכ יאדו רותב

שר"ש). םש(יע"ש "ז ירגה יחו' "א פשו "ע באר "ה דותב וירבדב ,עו"ע שבכב בייח תוחפ

ןב2. רקב ןב איבהל ךרטצי אל המל שר"ש יעו' , לגעו רפ איבי וכו' רקבה ןמ יתשריפ

. םהירבד ראיבש לאינד תדמח יעו' , הנשמב ריעש סורגל שי םאה ונד , יתשריפ דות"ה

ע"ב
ריחמה והזד בתכ "ם במרל "מ היפבו ,' סותו שר"י יע' םעטהו , הנמב ויכסנו אוה איבי

.? רתויב חבושמל ותנווכש רמאנ אל ןאכ המל "קזט'ד' העמ "ז בדר יעו' , עצוממה

הנמ, םייתאמ ללכב הרואכלד םעטה והמ יבר לש ונידב ליו"ע , אצי אל רמוא יבר

, שדוקה תוביתנ יעו' רוחש דות"ה ,יע' רחא ןימכ בישחד צ"ל הרואכלו

בתכ ' להבו היפ"מ "ם במרבו רו"ג, שר"י יע' וראיבו הירתא יכ רמו הירתא יכ רמ

חכומ "ע באר ע"אד"ה ליעל סות' תישוקמו , אמתסב הלוע ארקנ המ היה קוליחהש

"ירו"ג. שרכ סד"ל

המ איבהל שי הליחצכל ןנברל םגד השקה שדוקה שדוקה תרהטבו איה, יבר ינמ אה

יע"ש. לודג םגו ןטק םג םהינש איבהל לכוי אל ןנבר יפל מש"מ וירבד תנקסמו ? רדנש

שי עובש לכבש ובתכ "א בטרו "ח רבו וט: תינעתבו שר"י, ,יע' תובא יתב השש דגנכ

. ץיורוה "מ ארה תוהגה ?,יע' אכהמ השקו בא, יתב העבש

תנווכו , תורועה לכ תא םיקלחמ ויה "ש רעבש זנ. םיחספמ ושקה אהיש דות"ה

המלש תלועו תמא תפשו שדוקה תרהט ןתנ קח םישדק ןאצ חבזה תכרב יע' םהירבד

שדוקה תרהט יעו' , םשו ןאכ גכ:רו"ג הרומת ' סותו , אכה "י שרפ יע' ורואיבו רמא יריעזו

םיאצויש ןנברלש חכומ סות' ירבדמ יא וקלחנש שדוקה תרהטו שר"ש ,יע' יברו דות"ה

. בוטו רשי יעו' , רחא ןימ אוה םא םג ינהמ לודגב הבוח

" ימויה קוזיחה "
הלעמ דמול םדאשכד ה' תדובעל הזמ דומלל שיו , הרתאב יקואו הנימ ןודו , הנימו הנימ ןוד

, ירמגל הקיתעהל ונייהד הנימו הנימ ןודב תושעל ול שי הליחתב , לודג םדאמ תמייוסמ

ךרד יפכ וייח ךלהמ ךותב הבלשלו הסינכהל ונייה הרתאב יקואל אוה בושח רתויה לבא

. תרחבומה הגרדב איה זאו ולש ותדובע

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ו תנקותמ הרודהמ " טאלב עשיבישי ל"
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