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כ. ףד

ךכ לשב לספנ אל יאדו דבעידב ירה השקו , חבזמ יבגל ברק רזש ךתעד לע הלעת יכו

? דבעידב רז חלמ רישכהל הנשמה תנווכו

ית' דוע יעו"ש , הליחתכל ףא רישכהל ןושלה היל עמשמד "פ רהומ םשב "ק מטישב יע'

רקיעד ב'אי' ארקיו הע"ת "ן במר יעו' , דבעידב ףא לספנש ןכתיד הכ'וט-זי' "א וזחב ןכו

, ןנברד אוה חבזמל רז תבירק רוסיאש ןאכמש לאינד תדמח יעו' , םילעבל אוה יוויצה

חי. הנשמב פש"א ךכב,יע' הלספנ אל רז חלמבש קספש "קאי'ז' מהוספ "ם במר יעו'

החנמה ץמוקב תבכעמ קספש "מ וסיא "ם במר אל,יע' וא תבכעמ יא החילמ ןינעב

ללכמ לכה דמלנ אנקסמלש הילע המת םש סוקרוק "י רהמבו , תונברק ראשב אלו

ןויכד ןאכ מגה' ץור יתכ סד"ל יתו' , החנמכ חלמ םיכירצ תונברק לכש ללכו טרפו

"מ, חלהו "מ סכה ובתכ הז ןיעכו , החנמב קר הזו ארק היב הנשד ןאמכ תירב ביתכד

אל חלמ ךירצ אל אוהו םדב םריתהש ןויכ תונברק ראשבד טי:ית' ליעל הרוא ןרקבו

ןידד זס:) ןמקל ) ואיבה "ז ירגה םשו , ץמוקב אריתה רקיעד החנמ "כ אשמ ךכב, ולספנ

םהב יללכ ןיד והזש תונברקה ראש תמועל החנמה תיישע ינידמ אוה החנמב החילמ

. דבעידב בכעמ אל םהב ןכלו , חלמ ןתיל שיש

המ דבלמ םד הברנש תושקהל הנווכהד ( ופוסב שר"י(ד"היא ,יע' ריתמש םד איבא

"א. בשרל םיסחוימה יעו'יח' , החילמ םיכירצ םירביאש

ג' רעש ג' תיב תיבה קדבב "ה ארב הנהו , חלמ הנועט הלוכ החנמ ןיאו חלמ ןועט ןברק

"ב) השמ ?(יע' אכהמ ,צו"ע החילמ ןועט םילעבלו םינהכל לכאנה קלחה םגד בתכ

יניד יתש שיד "ז) ירגה רואיב יפל ) ליעל אבוהש "ם במרה יפ לע די. ןילוח "ס תחב יתו'

לבא , הלש היישעה ףוגב החילמ ןידהמ הלעמתה הלוכ החנמד יהנו , תונברקב החילמ

. הטעמתה אל תונברק לש יללכה החילמ ןידהמ

החילמל הנובל ךירצהל שיד השקמ אלד אהו וכו', תדחוימ החנמ המ תרמא אהו

"א. בשרל םיסחוימה יחב' ?,יע' החנמ ללכב איהש ללגב

םד, תוברל ס"ד ךיא ושקהש תוינוציח סות' םשב "ק מטיש יעו' םד, יתייאו הנובל אמיא

יחב' רואיב רתויבו ית', יע' , ךמד לעמ אלו ' ךתחנמ מ'לע אתיירבב ט יעמ תיא אה

. ךורב וניבר םשב ןוילגהמ איבהש המ עב"ב "ק מטישב "א,עו"ע בשרל םיסחוימה

אוה שרופמ ארקד השקהש "ז ירגה יח' יעו' , ךרבא לעמ אלו ךיתחנמ לעמ אמיאו

? םירביאה חולמל שיש דכ' גמ' לאקזחיב

. ונממ םידמל ןיאו ישילש תיבל אובל דיתעל יוויצ אוהד םיצרתמ שיו
ע"ב

. שדוקה רזנו השמל הכלה ,עו"ע תמא תפשב ,יע' םתיישוק לע ,ית' הברדא דת"ה

אלד םהרבא תחנמב קדקד ןאכמו , ותווצ םויב מ' דמלנד שר"י ,יע' המחה תעיקשב לספנ

הז יפל שמ"כ ,יע"ש הלילב וריטקהל ןיאש דומיל קר אלא העיקשב לספנ ץמוקש רמאנ

באז תרותב בתכ הז ןיעכו טכ. אמויב םינשי ' סותה לע זט'ב' דוד שדקמה תיישוק ץרתל

. ץמוק ןיבל םד ןיב םיניינע המכב הז יפל קלחמש "א חנמב זכ',עו"ע ןמיס

ב' שיד ר"ת תטיש ורקיעו ונ. םיחבזב ובתכש המל הווש םהירבד ןכות , לספנ דות"ה

העיקשה איהש ) הנושאר העיקשב לספנש רמול אב העיקשב םד לוספל קוספהו תועיקש

,יע' וירבדב ונ"נ םינורחאבו , ארק יעב אל "כ לאש םוי), ןיידע איה ר"ת תעדלש םינואגה לש

הכ'. ח"ב ביל הירא יבר זי',יח' ןמיס הירא תגאש

שר"ש יעו' זט'ב', דוד שדקמ ר"תיע' תיישוק לע םירחא םיצורית םינורחאה ובתכ דועו

ליעומ ןיאש רמול ךירטציא ארקש םש שר"י תעדבו ונ., םיחבזב ' סותב םש המלש תלועו

םש. תמא תפשבו יס'בי' ךורב רוקמ ,יע' חבזמה שארב םדל הנלה

ובדנתהש םיצעה תא ןנברל םג הרואכלד גי'א' דוד שדקמב השקהו , ןברק ורקיא םיצע

? חלמ םג וכרטציש או"כ םירחא םיצע ויה םשו הכרעמה יבג לע ובירקה

תא ףורשל הכרעמל שומיש רותב םיאב ויה יתכאד "א וזחה םשב גי' בקעי תוליהקב וית'

קדקדש הרוא ןרק יעו' , הרטקהכ בשחתש המצע יפב הרטמ םתפירש ןיאו , תונברקה

"מה'ה וסיא חמש רוא ,(יעו' הנוש ותרטמש אלא , ןברק םה םיצע ןנברל םגש ' סותה תעדב

תכרבו ןאכ, "ז ירגה יח' "םיע' במרה תעדבו , שדוקה תוביתנ יעו' הז) לע השקהש המ '

דל'ב'. דוד שדקמבו יעב, דות"ה הפ: ןמקל םישדק ןאצו חבזה

יח' ,יע' תונברק ראשמ אלו החנממ םיצע ףילי יברל המל ושקהש המב , ירבדל דות"ה

יתש'. המ "א בשרל םיסחוימה

םיצע ןברק יריישש זק. ןמקל םשרג וניבר יע' , םיצעב םייריש ךייש המ ושקהש המבו

אי'ג'. דוד שדקמ יעו' , םתקולחמב ראיבש המ םהרבא תחנמ יעו' , םינהכל

, רוביצ לשמ אובל םיכירצ הכרעמ יצע אה הכרעמה לע ובירקמ ךיא םיצע ןברק לכב לי"ע

? דיחי ןברק בשחיי אל רבכ זאו

יעו' , ןפרושו המצע ינפב הכרעמ םהל השועו רוביצל ןרסומ ןיא תמאבש גכ'ה' וזח"א יע'

יח' איבה ןכו , רוביצל ורסמל א"צ םיצע ןברקש הזל תויאר המכ איבהש אי'ג' דוד שדקמ

.( רוביצל םרסומל שי ןנברלד בתכ ד'ו' םילקש ךלמל הנשמב ןאכ,( "ז ירגה

המ "ז ירגה יחב' יעו' , רוטפ ץוחב םיצעה תא בירקה םאד אתפסותהמ ואיבה , דמלמ דות"ה

םהרבא תחנמ יעו' , בייח שדקמב התוא השוע היהש רזו הרומג הדובע יוה הז לע השקהש

ילכ יבג לע ןשועשכ קרד תודובע שיד ביק: םיחבזב "ז ירגה ירבד יפ לע ץרתל איבהש

. ץוחב ןשועשכ אלו הדובע בישח שדקמבש

. המא םרועישש בתכ "מז'ג' וסיא "ם במרהו ןיריזגה רועיש והמ בתכ אל ינש שר"יד"ה

, אנירחא ארק איבהש "קדי'א' העמ "ם במר ,יע' םיצעה לע ונלפה תולרוגהו רמוא אוה ןכו

. אכהד ארק איבה אלו ךכל ךרצוה המל לזאה ןבא יעו'

םג יעבד םושמ וקסרמד וזח"א יעו' וק:, ןמקל "י שרב ,יע' ןתצימק איה דציכו , הצימק ןינועט

. םיצעה םע דחי םיאיבמש תוחנמהמ איה הצימקהש ןהכ תחנמ יעו' , תרש ילכ


