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דל. ףד
ןיקולש ה קירז םדוק רשבל םג דמלנ ןאכמו , הנובלו םיצע תוברל רשבהו רמ רמאד .1

לכ םירסח םניא הנובלו םיצע אלה , ןוימדה המ השקו , הליכאל רתינ אלש ףא וילע

רתיה רס וח מש הקירז םדוק רשב תמועל , הליכאל לעופב םייואר ןיאש אלא רתיה

? האמוט םושמ וילע םיבייח ןיא םירוהטל רתינ וניאבש ונדמלו , הליכא

ע"ב

וא יוחד וריבחל השוע סוכ יא תוסוכ יתשב לביק יא וקלחנד ראובמ ןייגוסב .1

ןתנו תוס וכ יתשב תאטח םד לבקמהד בתכ "קטי'גי' העמ "ם במר ה הנהו , םייריש

צמד ממ"נוא רטפהל ול היהד השקו , בייח ץ וחב ינשיה ומה םינפב תחא סוכמ

? ותווצמ תישענ רבכד םייריש יוהש וא יוחד יוהד

יאדו וניאש ודיב, בישח אל חלתשמה ריעשבד "י שרפו , יוחיד יוה אל ודיבש לכ .2

היהי אל םינכומ םיריעש המכ ול היהי םא הז יפלד השקו , רחא ריעש אצמיש

? יוחד

תובושתה
יתו' חי'בי', ןישדקומה ילוספ "ם במרה לע יולה םייח וניבר ישודיחב השקה ןכ .1

יואר וניאש המ תומדל רבסו , ילכל ושדקש םדוק הנובלו םיצעב ירייאד "ד סקד

ייבא תקולחמב ראיבש המ דוע ייע"ש , הליכאל ר יתמה ברק אלש המל , הברקהל

וברתנ "כ פעאו םיצע ןברק ןיאד כ: תוחנמב ןנברל ירייאד ץרית ירזע יבאבו , אברו

. האמוטה לע בייחל ידכ הליכאל רתי ה ךירצ אלש חכו מו האמוטל " רשבהו מ"

ע"ב
קזיחש הנשמ ףסכ "ש ייעו "ם, במרה ירבד לע תוגשהב םש "ד בארה השקה ןכ .1

השוע וניא אנווג יאהכש תונתמה לכ ןתנ אל ןיידעש ירייאד ית' "ז בדרבו , וירבד

השענ סוכה ותואב םייריש ןיד םנמאד ףיסומ יולה םייח וניבר ישודיחבו , םייריש

ידכ לבא "מ), סכה איבהש איק: ןמקל הנשמה ירייא הזבו ) תחא הנתמ רחאל ףא

וזח"א. תונוילג יעו' , תונתמה לכ תא ןתיש יעב הזב ה ינשה סוכה תא יוחד תושעהל

בצמה תא ןקתל לוכי םא קרד ודיב, לש רדגה תא ראיב ןכלו , הרוא ןרקב המת ןכ .2

לוכיו הלבק רסח אלא לספנ אלש ך פשנש םדב ןאכ ומכ ודיב, בשחנ ערפמל

ריעשה תא ןקתי אל רחא ריעש איבישכ םג תחל שמה ריעשב לבא , לבקלו רוזחל

לוא לוספ וילעמ םיבורמ ויבנעש סדהב המל םג ץרית הזבו , החדנ ש םדוקה

רשכ סדה ותוא השעי אל טעמיש הזבש רבד ותוא ץוריתהו ,? ןקתל ודיבד ןנירמא

. אבהלו ןאכמ קר אלא ערפמלמ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

םיע' נמא רכ"י, קספש זט' חי' ןישדקומה ילוספ "ם במר יעו' וכו', הקירז ינפל שדוק רשב לכאש אמט

לה' םש לזאה ןבא ",יע' ךירעשב לוכאל לכות ד"אל רחא ואל םושמ הקולש עמשמש בי' םש ךלמל הנשמ

'ב'. המק ךוניח תחנמ ",עו"ע הבעות לכ לכאת "אל םושמ הקול אל המל השקהש ה"ג חמש רוא בי',עו"ע

"י הקו זל'א', דוד שדקמ יעו' , שדוקה תביח ינהמ אל לכואכ הקשמ יוושלש וצריתש המב , רשבהו דות"ה

הכ'. יס'

םיצע ןיב םיקלחמש אהו דכ.ד"ה הגיגח סות' יעו' המ"ת, אוהש וליפאו דות"ה ,יע' שדוקה תביח ןידב

ינהמ ח'יא תואב ןדש המ יעו"ש 'ו', המק ךוניח תחנמ "םיע' במרה תעדבו הל., ןילוח "ן במר ,עו"ע הנובלל

. תיזכמ תוחפ לע בייחל היח"ק

ירוסיא "ם במר יעו' הז, לע הקול וניא וכל"ע אנקסמלד שר"י יעו' , יגילפ אל וכד"ע האמט המהב ירבאב

. ורוקמ ןינמ םש הנשמ ףסכ ,יע' הקולש בתכש ה'ו' חבזמ

ןרק יעו' , האיבהל לוכי לבא תושר אוה היחבו הבירקהל הוצמ שי המהבבש הארנ "י שרבו , הוצמל אוהה

הדמח ילכ יעו' , םהמ אב ןברק ןיאד ליאכו יבצכ בי'וט' םירבד הע"ת "י שרהמ השקה בוט חקלבו , הרוא

לש רוסיא ןיא המל השקהו , היחה ןמ אב ןברק ןיאד סו"ל גילפד ראובמ וניא "קד"ה מטישבו ג', תוא ארקיו

חמש רוא יעו' , הרזעב ןילוח רוסיא אכיאד ראובמ ב'א' הטיחש "ם במרב םנמא , וצורית ,יע' הרזעב ןילוח

. ןברק םשל אלו םיצע םשל םלעהד י"ל ותעלד "מה'ה' וסיא

תליגמ יעו' , ןנחוי יבר תעד יפל הוצמל תאז הנמש י' השע "ם במרה חכשש תווצמה ןינמב "ן במר יעו'

"מה'ו'. וסיא לזאה ןבא יעו' , ואנמ אל "ם במרה המל רתסא

ע"ב

, ראווצבש םדה ירייש תא קורזלו רוזחל אכה לכויש ןינעל נד"מ שריפש שר"י ,יע' םייריש השעיש והמ לוספ

"קדי'ב' מהוספ "ם במר ,עו"ע םהירבד לע שמ"כ "ז ירגה ' יחבו לוספ "ה דותה שוריפ וזח"אי'א',ע"ע יעו'

םש. יולה םייח וניבר ' יחבו

אבש רוביצ ןברקב הדובעל יואר אוהש ןויכ םייריש השוע ותדובעש ה: הליעמב ראובמ קרזש אמט ןינעב

, םילוספה ראשכ קורזיו לבקי רחאש חא"כ ליעוי לביקש אמטב יא וקלחנש "ט ויתו ער"ב "ש ייעו , האמוטב

"ם במר יעו' , וירחא הלבק ינהמ אל , האמוטב אבש רוביצ ןברקב הרישכ תויהל הלוכי ותדובעש ללגבש וא

תחנמ רגה"ח(יע' םשב איבהש המ "ז ירגה יבתכ יעו' הזב, וקלחנ הרואכלש חכ' "קא' מהוספ "ד בארו

.( תוכיראב םהרבא

וברק אא"כ לוגיפ השענ וניאד טכ: ליעל הנשמה ןידש וירבדמ וקדקדש םינורחאב ,יע' ליאוה שר"יד"ה

"ק מהוספ ךלמל הנשמבו , לוספ אוהש ומוקמל ץוח לע ןיבו , לוגיפ אוהש ונמזל ץוח לע ןיב רמאנ , ויריתמ

הזב. קפתסהל שיש בתכ חי'ז'

אמוי ןייע ,ו םיידיב ואחדש םושמ יוחד יוהש םעטהד "י שרפו , םייריש וא יוחיד וריבח תא השעיש והמ סוכ

קפסהש "ז ירגה ראיב םש וירבדלו םש, שר"י תסריג יעו' , יוחיד יוה םיידיב והחדבד שוריפב ןנירמ אד זנ:

אל. וא תוסוכה ראשבש םדה תא םג םייריש השוע דחא ילכבש םד לש הקירז םאה

ןתנב םג קפתסהל שי הרואכלש ב' תוא גל' דוד שדקמ יעו' , תוסוכ העבראב המד לביקש תאטחל ןינמ

. תוסוכ ב-ה' הנתמ לביקב ןדש המ ,עו"ע וירבדב סוכ,יע' לכמ הנתמ

םדה תא לביק אלש ןויכ :א. רבדל םימעט ג' איבה גל'ב' דוד שדקמב , המהב ראווצבש םייריש יטועימל

הלבק ןיא .ג. דוסיל ךפשהל םייריש ןחד ול ןיא הקירזה תעב הלבק רסוחמ היהש ןויכ .ב. החדנ וכל"ע

. הקירז רחאל

המ "קוט'ד' העמ לזאה ןבא יעו' גל. הכוסבו בי. ליעלו ןאכ סות' ,יע' רבדה רדגב , יוחיד יוה אל ודיבש לכ

ב'. הבושתב שמ"כ גלב',עו"ע םישדק דוד שדקמ יעו' , םהירבדב ראיבש


