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ץמוקה תצימקש אוה םעטהש די. ףדבו ןאכ שר"י תעדב הנהו , לוגיפ אוהש הזב יסוי יבר הדומ

"ם במרה תעד לבא , הצימקה תדובע ללכב הניאש הנובלה טוקיל תמועל המילש הדובע יוה

ב יוה אלו יסוי יברל ליעומ הצימקב בשיח המל השקו , הצימקה ללכב םהינשש "קזט'ז' מהוספ

? הנובלב לגפמ ומכ " ריתמ יצח "

ריתמ לכב בשיח אשירבד "זית' ירגה ' יחבו , וצריתש המ הרוא ןרקבו , הנשמב "ט ויותב הזב יע'

ר" תנשמ יעו' , הנובלה תא ריטקהל תנמ לע םהיניב בשיחש ירייא אפיסבו , ונמזל ץוח ובירקהל

. וירבד לע ריעהש המ אז'ב'

תחנמ יעו' , הרוא ןרקו חבזה תכרב יע' זט. ןמקלמ "ם במרה ירבד לע תושקהל שיש המו

יצח הנובלו ץמוק יבישח הרטקהבש המ תמאבד לכה ץרתל רגה"ח םשב איבהש המ םהרבא

אל ריתמ לגפמ ריתמ ןיאש יסוי יברל לבא , ריתמה תא לגפמ ריתמד ןנברל קר והז ריתמ

.' טצק מע' דוע ,יע"ש ריתמ יצחב לוגיפ יבישח

אבה ףדב ' סותה תעדכ ןאכמ חיכוהש המ תוינשמה לע "א קער וכו',יע' לוגיפ םירמוא םימכחו

ה'. תוא "קזי. מטיש יעו' , הנובלל ריתמכ איה הצימקהש

שריפ "ק מטישבו , רחמל וירומיא ריטקהל תנמ לע טחוש ומכ "י שרפ , חבזה ןמ הז הניש המ א"ל

"י? שרמ הניש המל ליו"ע , רחמל וירומיא ריטקהל תנמ לע קרוזהמ אישוקהש

הדובע בשחת אלש הצימקל ימד אלו , ןברקה לכב הדובע תבשחנ הטיחשש "ז ירגה יחב' ראיבו

שר"י. ירבדב ראיבש המ ,עו"ע הנובלה לע

הנובלה די.ד"ה ןמקל סות' יעו' ןכש, ואד' ןאכ "ק מטישב ,יע' ןיריתמ םיבשחנ םירומיא םאה

"ד ירגה ירועיש יעו' , רשבה לוכאל רתומ ואמטנ וא ודבאנ םא ירהש םיריתמ םניאד ובתכש

ושקה המ השק סות' תעדלו "ק, מטישכ "ם במרה תעדש ויבא םשב היאר איבהש גמ. םיחבז

? ריתמ וניא ירה הרטקה לע הקירז תעשב בשחממ רל"י ןנבר

ןיד שי הנובלהו ץמוקה םהינשלד התיה רל"י ןנבר תיישוקד (' אצק (מע' םהרבא תחנמה ראיבו

הז,יע"ש. לע הזמ בשחל ולכוי אל המל או"כ ןירומיא לש דחא

קר בשיחש הנווכה ליו"עיא , ריתמ יצחב ןילגפמ ןיאד רבסקד םושמ רד"י אמעט אמיתד והמ

ריתמ יצח תדובעב הבשחמ ,נו"מיא ריתמ יצח לש הרטקה לע בשיחש ,וא ריתמ יצח תדובעב

? לוספת

הרוא ןרקב םנמא , אנקסמל ריתמ יצח תדובעב ןילגפמ תמאבו ןושארה דצכ דמלש "ט ויתב יע'

תחנמ יעו' , ריתמ יצח תרטקה לע בשחמ קר המלש הדובעב בשוחשכ ירייאד רבוסו קלוח

. יסוי יברל ןנבר תיישוק תא הז יפל ראבל "ז ירגהמ איבהש המ דצק') ) םהרבא

ע"ב
םשב שרפל איבהש המו ב', תוא תוטמשה "ק מטישב וילע השקהש המ יעו' "י, שרפ ,יע' הנובל יכיזב ינשב

אש"א די. ןמקל ר"י תעדמ הז לע ושקהו , רחמל וריבח ריטקהל תנמ לע ךזב קליסש ירייאד , ןושמש יבר

? ץוחב םתרטקהו םינפב ןיכיזב קוליס ןאכו , ץוחב השענה רבד לע םינפב השענה רבדמ בשחל

ןיא לבא , םינפב אוה תואיצמבש ומוקממ ויוניפ קר אלא םינפ תדובע וניא ןיכיזבה קוליסד "א וזחה יתו'

ןיד אוה ר"י לש וניד לכד ץרתל יקסמרבא "י רגהמ איבה חע' םיחבז יולה רמשמבו ," םינפ תדובע םש" הזל

. םינפ תדובע לכב אלו תוימינפ תאטחב דחוימ

, ראיבש המ "קזט'ז' מהוספ הנשמה תבכרמ איה,יע' החנמד הנימ ואלד םושמ הנובלב רד"י אמעט מ"ד

. ריתמה תא לגפמ ריתמ ןיאש תמדוקה ארבסל תפסות הזש ראיבו הילע השקהש המ חכ'י' "א וזחבו

החנמה תרטקה רדס ראובמד די: הטוסמ השקו , אשירב ריטקמ יאה יעב יאו , אשירב יאה ריטקמ יעב יא

? דחי םהינש ריטקמו ץמוק יבג לע הנובל חינמד

יולה םייח וניבר ' יחבו , דבעידב אכהו הליחתכל ירייא םשד ,וא תויגוסה תקולחמ וזש יתש' ןתנ קחב יע'

וזח"א. תונוילג יעו"ש , הרטקהב אלו ילכ שודיקב ןיד הז םתהד "קחי'בי'ית' מהוספ

מק"ל יאמ הצימק םעטמ הנובל טוקילש "קזט'ז' מהוספ "ם במרה תעדל ושקהו , לוספ רזב הנובל טוקיל

?" הנוהכ תווצמ ךליאו הצימק מ" אלה

המ חכ'אי' אמק וזח"א יעו' , הדובע םש הזל ןיאש הצימקה םדוק טקילש ירייאש ית' הנשמה תבכרמה

ייע"ש. ריתמ יצחכ יוהד םושמ ראיב (בכ'בי') אוהו וילע, השקהש

לוגיפ שי םאהו , הכלוהה אוה טוקילה םצעש הדות חבז יעו' , םושמ שר"יד"ה הב,יע' ועגנ הכלוה םושמ

טכ'א'. "א וזחו "קגי'ו', הוספ למ"מ ילכ,יע' ןתמ םדוק הכלוהב

םש הנובל טוקיל יבגל קספ המל ,ולי"ע הכלוה הניאש "קא'גכ' מהוספ "ם במרה תעדו , לגרב אלש הכלוה

? לוספש זי'ג' םש תאטחב עבצא תליבט יבגל ,ןכו לוספש אי'א'

תכלוה ומכ הבושח הדובע יוה םהידעלב רשפא יא הליבטו טוקילש ןויכש "ם במרה תעדש ץרית "מ למה

הז ןיעכ בתכש (טר) םהרבא תחנמ מגה',עו"ע ירבדב סרגש המ ,יע' שממ הכלוה אל לבא לסופ ןכלו

. הצימקכ יוה הנובל טוקילש "ם במרה תעדש בתכ הרוא ןרקבו "ז, ירגה םשב

אמוי סות' ,יע' םינהכ קלחמ הובג קלח דירפמש המב היטחשל ימדש "י שרפש המבו , טחוש ונייה ץמוק

ז'א'. דוד שדקמבו חמ.,

" ירגה ,יע'יח' הרטקה םגו הקירז םג שי הצימקבד בתכ "מ היפבו "קדי'י' הוספ "ם במרבו , קרוז ונייה ריטקמ

ח'ג'. דוד שדקמבו רפ'וצ, הע"ת ז

שר"ש. יעו' , ץרתל תכ"י "י שרמ איבהש "קכ' מטיש ,יע' םישבכ ינש שר"יד"ה

טקנש םישבכ יבגל ומכו הנושאר הדובע איהש קוליס ןיכיזב יבג טקנ אל המל ליו"ע , ןיכיזב ינש ריטקה

אל' אבמז רגה"מ תבושת ד' הירא רוג יעו'וש"ת , הרטקה לע קוליסמ הבשחמ יבג ליעל שמ"כ ,יע' הטיחש

הדובע ןיכיזב קוליסל בישח ח: ליעל ' מגבד ליו"ע קרופמכ ה"ה קרפל ןמז עיגהשכד קוליסב הבשחמ ןיאש

"ש. צומל לכאנ היה םאה "ט יותבו היפ"מ "ם במר יעו' , רחמל םירדסה ןמ דחא לוכאל

םיסחוימה יעו'יח' , רדסה לכ לגפתנ ונמזל ץוח םימחלהמ דחא לוכאל בשיח םא םגד ובתכ לוכאל דות"ה

. השקש המ הרוא ןרק 'יע' סותה תייאר לעו , קמוחש "א בשרל

ושקהש "א קערו םישדק ןאצ יעו' , הרוא ןרק ,יע' םלוכ ואמטנ םימחלהמ דחא אמטי םא ןכד ובתכ דועו

? םלוכ תורישכ תולחה ןמ תחא תאמטנבד ראובמ בי: ליעלד

וירבדב ,ע"ע הדות ימחלב ירייא םשש וא ןחלושהמ ודירוהש רחאל ירייא םשש הרוא ןרקב קליחו

"א וזחבו די:, הרוא ןרק ,יע' ינשה רדסהו ולספי המ ןידמ ונד ןמקל םינורחאבו , תרכ וב ןיאו לוספ ינשהו

םש. "ז ירגה יעו'יח' חכ'אי', אמק

םיסחוימה יעו'יח' , ןירבוחמ וא ןידרפומב ירייא 'יא סותו שר"י ,יע' לאמש ךריב לגפתנ אל ןימי ךריב לגיפ

. ףוגהמ " תצק " םידרפומ םייכריד "א בשרל

. םישדק ןאצ צב"ע,יע' ומייסש המבו , הרוא ןרק ואב"איע' יפ' ישרש ובתכש המב דות"היא
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ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש


