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אכ. ףד
האמחט תלבקמ הניא הנובלה אה ,א. יתרתב השקו , האמוט לבקמה רבד לכ ףא

תרוטק טעמל ךירצ המל ,ב. תאמטנד רשבהד ארקמ ףלימל ךירטציא הל. םיחספבד

? האמוט תלבקמ הניאש היל קופית , ןוציחה חבזמה לע הניאש הממ חלממ

ארק ךירטציאד די'ד' םינהכ תרותה לע ושוריפב "ד בארה ית' הנושארה אישוקה לע

ךירטציאד "א פשה בתע הז ןיעכו , הליגר הנובלל החנמה האבש יתממ ףלינ אלש

יע' הינשה אישוקה לעו , המלש תלוע ,עו"ע האמוט תלבקמש החנמה םע האבשכ

. ץריתש המ זל'א' דוד שדקמב

הז רבדש בתכ קר ביר"ב לש ונב לאעמשי יברכ הרואכל קספ "מה'אי' וסיא "ם במרה

"מ. חלו סכ"מ ?,יע' ללכו טרפו ללכ שירד ר"י אה השקו וילע, ךומסל ארק ול ןיאו הלבק

אל המל השקהש "ז ירגה יעו'יח' , האמוט םילבקמש הכרעמה יצעמ השקה םיצע שר"י

? םהבש ןברקה ןידמ "ט קמש שר"י בתכ

ירקיא םיצע ןברקו קמ"ט, וניאש רבד טיעמתיא אל , בכעמ החלמ ןידש החנמבד יתו'

וזח"אגכ'ז'. יעו' , האמוט םילבקמ םניאשכ םג חלמ ןועט םלצא ןכלו החנמ

לע ופלזמ ןיי בדנתמהש אצ: םיחבזב לאומשמ השקו , םישיאל םילוע ןיאש ןייו םד ואצי

? םישיאה יבג

םג יע' הז קוליחו , הבדנב אלו ןברקה םע אבש ןייב ירייא ןאכד ךרתמ םישדק ןאצב

. לאומשכ אלד ןאכ איגוסהד בתכ חבזה תכרבבו "מ, סכב םשו "קזט'די' העמ "ם במרב

. ןיקשמ תאמוטב לאעמשי יבר תטיש לע ןאכמ חיכוהל בתכש המ המלש קשח יע'

?" שדוק רוהט חלממ " תרוטקב שרו מפ אה השקו וכו', תרוטק האצי

תעשב אלו היישע תעשב חלמ הב היהש ד'די', םינהכ תרותב "ד בארה השקה ןכ

םאד השקה גי' דוד שדקמבו חיק'ד', ךוניח תחנמ יעו' ו., תותירכב ' סותה ,כו"כ הרטקה

דוע יעו"ש ?,צו"ע, בירקתד ארקמ ודמלש ומש תבש החוד יאמא הרטקה תעשב הניא

אל. וא חלמ הנועט יא םירופיכה םוי לש תרוטק יבגל בתכש המ

השק הרואכלו םד, ומכ לושיב םעטמ לוספ הז םגש הרוא ןרק יעו' וכו', ןאלצש םירביא

? הרטקה ינפל םירביא חלומ ךיאו לשובמו יולצכ יוהו חתורכ אוה ירה חילמד ןויכ

אצ'ט' "דוי"ד ווחבו , החילמה רחא דימ ןריטקמ היהד ה' תוא שד תבש ךוניח תחנמ יע'

רשבב היילצב קרד םש ךורב ירמא תוהגהבו , חתורכ חילמ וב ןיא שוג אוהש רשבד ית'

. החילמב אלו חוחינ חירב םגופ

הניא וז איגוס "ם במרהו "י שרלד זפ'ו-ז' יעו'ב"יוי"ד וילע, רבוע וניא ולשיבש םד

איק. ףדב םש שמ"כ ,עו"ע םישדקל ןילוח ןיב קלחל שיש טק. ןילוח "א בשר יעו' , הכלהל

רוקמ ( דצר ) םהרבא תחנמ יעו' וב, שי רוסיא וילע רבוע וניאש ףאד רוטיעה לעב םשב

ול שיש , רומח ןנברד אוה ורוסיא ןילוחב םש ' סותה תעד ןכו "א בשרה תעדלו הזל,

קס"א. יתלפו יתרכו "ד כקס טס'ט"ז יע'וי"ד הכלהלו , וקיפסב רימחהל שיו המ"ת רקיע

םד המל א"כ השקו , הרפכל יוארה ןד לע אלא םיבייח ןיאד בתכ ולשבש םד שר"יד"ה

. הרוא ןרקו שדוקה תרהט יעו' , רוסא האמט המהבו היח

יא ולשבש םדב רגה"ח םשב רוקחל איבהש המ המ:, םיחבז יולה "ד מרגה ירועיש יע'

בשייש המ יע"ש םד, םש הינימ עקפש וא ולכואה הרטפ הרותהש קר םד בישח

םד, םש הינימ עקפ ולשבבש אמינ םאד רוקחל איבהש יעו"ש הז, יפל "א קער תיישוק

. בטיה יע"ש לושיבב קר וא יכה ןנירמא החילמב םג םאה

רומג לושיב וניא המחב םאה ורקח ינורחאב , המחב הפקהש ןאכ רואב הפקהש ןאכ

ץבוקו "ז ירגה יח' ,יע' תבש ' להל ללכ,נו"מ לושיב וניאש וא היהש ומכל רוזחל לוכיו

. טרפ "ה דותב דכ: םיחספ םירועיש

,יע' םירוסיאב הייחד רל"י ס"ל אלד דנ: ןמקלמ השקש המו , יחדא יחדיאו ליאוה אמיל

"ז. ירגה ,עו"עיח' הרוא ןרק

ןניעב תוימינפבש ראובמ קוליחהו תוימינפה תואטחב ןאכ תוינוציחה תואטחב ןאכ

אדסח בר רמא אל המל א"כ השקו , ועבצא לובטל לוכי וניא יופק םדבו האזהו הליבט

יעבש וניצמ תוינוציח תואטחב םג אה דועו , הקירז יבגל ולשבש םדב ושודיח תא

? האזהו הליבט

לעופב ,יכ תוינוציחב םג בכעמ יופק םד הקירז יבגל תמאבש רגה"ח םשב "ז ירגה יתו'

ביתכ םשד תוימינפה תואטחב קר בכעמ וניא הליכא יבגלש אלא , האזהו הליבט ךירצ

שמ"כ רפכמ וניאש םד ירקמ זאו יופק םד אצפחב לוספ אוה ןכלו ' לבט ד' ארק

דוע. ,יע"ש רדסכ תוזהל לוכי וניא יופקש לעופב היעב אלא אצפחב וניא ,הז תוינוציחב

ןברקל היואר ןיאש האמט המהב אוהש וליפא שודיחהד שר"י וכו',יע' שרקש רומח םד

לע םיבייחד כ: תותירכב תשרופמ ארמג אה הילע והמתש "א קערו "ק מטיש יעו'

זט') תושדחה ) הירא תגאש יע' "ק, מטישב ץריתש המו , האמט המהב םד תליכא

. וירבדב ,יע' רומה םד סורגל שיד שמ"כ המלש קשח תוהגה יעו' , הילע המתש

וילע, ןידיפקמ םדא ינב ןיאש םושמ אוה יכדרמל רבדה םעטו , ןיצצוח םניא ןיחל



דצ'ח'. הדנו ו'ח' תואווקמ יעו'זח"א , ןילחלחמ םימהש םושמ אוה כ: ןילוח ' סותלו

המלש קשח "י,ע"ע שרב חבזה תכרבו םישדק ןאצ ,יע' ךירס אלל ךירס ןיב קוליחבו

שבדו בלחב ןידה המ ןדש פש"א יעו 'כ', חצק "שוי"ד שרה איבהש שב"ך יעו"ש "ש, שרו

. ןיכורסב

המבו , רחבומה ןמ איבהל יללכה ןידהמ אוהד "ז ירגה יח' יע' , תימודס חלמ ןידב

םש. ךלמל הנשמבו "מה'אי', וסיא "ם במרה תטיש והש,יע' לכ בירקת ונדמלש

תודובע ראשכ הדובע יוה אה , דחוימ יוביר ךירצ המ השקו , תבשב וליפא בירקת

? ןילכואב דוביע ןיאו דוביע ןידמ הרוסא החילמהש דועו ,? ןברקה

לעו , תבשב רתוי אלו הוצמ ירישכמכ קר יוהד סד"ד "א בשרל םיסחוימה יחב' יתו'

, םילכוא אבישח אלו לילכ הלוכש הלועב החילמ ריצהל אבד ית' הינשה אישוקה

ריתהל אבש "ר,וא הושר ךרד חלמ איבהל ריתהל אבד יס'ח'ית' גרובנטורמ "ם רהמבו

םיחלומ םימעפד אי'ה' תבש ךלמל הנשמ עו"ע , ןברקה םע דחי חלמה תרעבה

םושמ ,וא לשבמ םושמ ונדש םינורחאב ,עו"ע רועה לש דוביע יוהו רועה םע ןברקה

. םהרבא תחנמ ,עו"ע רשבהמ םדה דירפמד קרפמ םושמ ,וא הליכאב רוסאד בלחה

ןדו , ומצע חלמה תאמוטב ירייאד חיכוהש םהרבא תחנמ יעו' , האמוטב וליפאו בירקת

. האמוט לבקמש חלמב ה"ת שי יתמ

ץנאש ' סובו , ןנובתהל רועישכ חלמ טעמ יפש' ךורעב ,יע' הניבכ םעט וב ןתי לוכי

םייח ץפח יעו' , םדאה תא תרשיימ הנממ טעמש הניבכ חלמ טעמ בתכ דע. םיחספ

, חלמל הניב םימדמ ונחנאש םיארומאל וניניב לדבהה המכ הזמ דמלש הרותה לע

. בטיה ,יע"ש הניבהמ חלמל ודמל םהו

דע., םיחספ ' סותו שר"י ,יע' החילמ יעב ילצ םא ןודינה ןאכמו , ילצל ןכו וסרג ןכו דות"ה

וט:. ןילוח "ן במר יעו' ג', רעש ג' תיב תיבה תרותב " ארו "א בשרו

ע"ב
םירביאה תא םיחלומ ויהשכ םשל לפונ היהש "י שרפו וב, ןילעומ ןיא שבכה יבג לעש

המל השקהש "ז ירגב יעו' וב, ןילעומ םש חנומ היה הליחתכלש המש הרוא ןרקה קיידו

שריפ ןכלו ,? ותשודק עקפיש המל וב, ןילעומ רבאה יבג לעש חלמש רמול ארק ךירצ

ארקנ וניא ןכל םדוקו רבאה חלמנשכ הליחתמ חלמב השודקה לכ תמאבש ןאכ

ה'". ישדק "

לע המת תמא תפשבו וב, שמתשהל יואר ןיאד שר"י יע' וב ןילעומ ןיאד ןידה רקיעבו

גי'. דוד שדקמ יעו' , הליעמ םהב ןיאש ותמש םישדקכ יוהד "ז ירגה יחב' ראיבו הז,

ואש ומצע ינפב הברקה ןיד הז םאה רקחש "זאי. ירגה יעו'יח' ל-ה', הלוע םתוא ולעהו

חק. םיחבזמו ןאכ שר"י ירבדמ חיכוהש המ יעו"ש , חולמ ןברק לש הברקה ןיד

תכשלב םישוע ויה המ סות' יע' , םישדק תורוע םיחלומ ויה םשש חלמה תכשלב

אמוי םינשי ' סחת יעו' "מה'גי', וסיא "מ חלו "ק מטיש ,יע' הורפה תכשלב המו חלמה

ה'ג'. תודמ םינהכ תרזעו טי.

לע ןירזפמ ויהש חלמש דק. ןיבוריע יעו' , םירביאה תא םיחלומ םשש שבכה יבג לע

השקהש גי' דוד שדקמ יעו' , םישדקה תורוע וב םיחלומ ויה וקילחי אלש שבכה יבג

. ונממ ונהנש םתהדל אכהד חלמ ןיב קלחל שיש ראיבו , אכה ומכ םתה שריפ אל המל

השקה "ז ירגה ' יחבו , תיברעמ תימורד ןרקב חנומ היהד אתפסותבו , חבזמ לש ושארב

וזח"א ,יע' הברה ףיקהל ךירצ היה תיחרזמ תימורד ןרקב ןיקלומ ויהש ףועה תלועבד

. ץריתש המ זי'ז'

"ז ירגה יעו'יח' םהירבדב ,יע' חבזמה שארב אקווד הוחלמ המל וראיב תרוטקהו דות"ה

לא האיבהו "כ חאו , הנובל הילע ןתנו םדוק ביתכד "י שרפ םעטהו , ותיב ךותמ הנובל

המלו יכה ביתכ ןמש יבגל םגד ט', תוא ב'ב' ארקיו המימת הרותה השקהו , ןרהא ינב

. הנובלל ימד אלו החנמה רקיעמ אוהש ןמש ינאשד יתו' ,? ותיבמ איבהל ךירצ אל ותוא

דיחיש םיצעכ חלמ אד"כ "ז ירגה בתכו , רוביצ לשמ חלמ ףא רוביצ לשמ םיצע המ

הל'א'. דוד שדקמ יעו' הז, יפל השקהש המ ,יע' הפי הפי ורסומל ךירצ בדנתמה

רעבושטאגורהו א'ג', םילקש ימלשורי 'עו"ע סותו שר"י ,יע' אטוח לקוש וניאש ןהכ לכ

ףא ןכלו , םיבר לש שדח רבד אלא םידיחי לש ץוביק וניא רוביצש הז ידמ חיכוה

. היהת לילכ ןהכ תחנמ לכל ששח ןיא רוביצה םע דחי םינהכה ונתנשכ

רקיעבו , םנוממ בשחנ הרקמ לכב םינהכה לע םירפכמד ןויכד השקהש "ז ירגה יעו'יח'

םש. המלש תלוע תויח "ץ רהמב ד. ןיכרע שר"י יעו' , ימלשוריב יע"ש םינהכ לש םתועט

ןב לש ושודיח המ ןכו וז, הריסמ התיה ךאיה "ז ירגה יעו'יח' , רוביצל ןוהל רסמו יתיימד

ייע"ש. , ירכוב

ד'. םיחבז הק"י יעו' ט', אמק "א קער ,יע'וש"ת ףסומ תליפתב םישנו םינהכ בויח ןינעב

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