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ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

וכ. ףד
ב-ב' שרפל שיד תוינשמה לע "א קער סות' יע' , הלוספ עשוהי יבר תדמכו

' נתמד אנתלש וא , הליחתכל קר לספנ אמטנבש ירמגל ותדמכ וא םינפוא

. דבעידב ףא לוספ

אל-דל' "קא' מהוספ םיחבז יבגל קספש המ ןיב הריתס שי "ם במרה ירבדב

הנשמ םחל ,יע' יסוי יברכ אי'ה"כ קרפב קספ תוחנמ יבגל וליאו , עשוהי יברכ

, תוחנמ יבגל "ם במרה ירבדב ט"ס שיש הארנ רתויש הדות חבז יעו' , בשייש המ

תחנמ הזב,יע' םיניד ב' שיש קלחמ חנ' םיחספ "י הקבו םש, לזאה ןבא עו"ע

. רגסומב ג' תוא ז' תויגוס ר"א תנשמ ',עו"ע חלק מע' םהרבא

ס"קגי'-די'. תותירכ ףוס וזח"א וכו',יע' החנמ וליפא אנימא הוה

ילכ שודיק אכירצ החנמה תאבה תליחתבד שר"י בתכו וכו', תרש ילכב אלש

הליחתבש ןויכ ארק א"צ הזלד "ז ירגה יעו'יח' , לאקזחימ קוספ הזל איבהו וכל"ע,

ןניפלי אפוג הזש אל' "תח"א ושב "א בשר יע' םנמא , םימד תשודק קר השודק

היפ"מ יעו' , םימד תשודקב קר השודקש תונברקמ הקולח החנמד ארקמ

ילכ. ךירצ ןיא התאבה תליחתב וליפא ר"ש יפלד תמא תפשבו "ם במרל

יעו' מע'ור', םהרבא תחנמ ,יע' דבעידב קר והזו , הרישכ םימעפ הצמוק ריטקה

יעו' , הרישכ םיימעפ הצמק ןושלב וז הכלה איבהש וט' אנ' "ק מהוספ "ם במר

תח"סח"א יעו'וש"ת , הצמוק ריטקהש "ם במרב ליש"ג "מ למבו זט:, הרוא ןרק

. וירבדב רחא טשפ חצ'

תפש יעו' , הכלוהא שריפ םשרג וניברו , הרטקהא יאקד "י שרבו וכו', הדבועל אב

. תמא

ןאכ "ז ירגה ?,יע'יח' ילכב ץמוקה תא לביק םא הדובע םש הזל שי רל"ש םאה

י: ליעלו

נה"מ המו ר"ש ירבדב יאני יברו ייחא ברד הירב הדוהי יבר ירבד רואבב

ןידו דיב הדובע ןיד שי הדוהי יברלש מע'ומ. יולה יר"ז ןרמ ישודיח ,יע' םהיניב

,יע"ש והשעי המב נ"מ ןיא לבא הדובע ןיד שי יאני יברל וליאו , ילכב הדובע

. תחנ הברה אצמתו

םייח וניבר יח' ,יע' סרח לש הדקמב וליפאו וניימהב וליפא וריטקמו והלעמ

יעו' , הציצח ןיד ןיא לאמשב הרישכש הדובעבש ןאכמ חיכוהש ומת"סג'ד' יולה

א. הציצח ינימ יתש שיש בכ'ב' וזח"א יעו' הז, לע ושקהש המ "ז ירגה יחב'

הזבו , ודבועש רבדל הזיחא יב ןימכ רדוסמ השועש ',ב. ודכו ע"י רדוס ךרוכש

םש. ' סותבו זל. הכוסב אבר ירבד ,יע' בלול יבג וניצמש ומכו רל"ש ירש

ןרק יעו' , ןנברל םג רל"שוא והז יא וקפתסה ' סותבו וכו', םירביאו ןיבלח רטקה

. הרוא

אי'ג'. דוד שדקמבו , בוטו רשי יעו' שר"ש, ,יע' םיצעו שר"יד"ה

" מוספ הנשמה תבכרמו "א בשרל םיסחוימב ,ע"ע ושקהש המב , ץמוקה דות"ה

דכ'. קב'

ןיינמ המתש הרוא ןרק ,יע' ןימי הכירצ ןנברלד ןאכמו וכו', ןלעהש תרוטקהו

חיכוהש ומת"סג'ד' "ם במרה לע יולה "ז,עו'ייח'ר"ח ירגה יעו'יח' הזל, רוקמה

. לאמשב ףא התיה הנשה לכ לש תרוטקה תכלוהש

יטוקילו בוטו רשי יעו' , החנמה וב השדקתנש תרש ילכמ אלש , וצמק שר"יד"ה

. תוכלה

הרטקהל הכלוהו הלבק ןיב קלחש הארנש "קאי'ו' מהוספ "ם במר יע' הכלהל

יטוקילבו קס"ג, ח' דוד שדקמבו , הנשמה תבכרמ ,יע' תרש ילכ ךירצ ןיא הבש

דכ:. ליעל תוכלה

המלש תלועבו יפש', המו הילע השקהש המ "ק מטיש ,יע' ולאמשב שר"יד"ה

שר"ייע"ש ירבד יפ'



ע"ב
,יע" לוספ ןושלה םיאתמ רתויש "קאי'ה' מהוספ לזאה ןבא יעו' , ותנתמ ותלספ

דוע. ש

בי' "קגי' העמ "ם במרה לע יולה םייח וניבר ישודיחבו , ךפשנש םדכ השענ

ךייש אל הזו , ונלבקי רפהמ ד'םד ארקמ הז לוספ דמלנ םיחבזב ירהש השקה

? תוחנמ יבג

םדוק הצימקה רחא רחא םוקמב היהי אלש ךירצש םידמל ונא "כ פעאד בתכו

מ-2 םיניד יתשל רבדה תא קליחש הכ. םיחבז "ז ירגה יעו'יח' םד, ומכו הלבק

. םינוש םיקוספ

רחא ןהכ לש ןימיל ןתנב ןידה המ רקחש ומ: "ם במרהע יולה יר"ז ןרמ יע'יח'

, ךפשנ לוספב הריקחב םש הלתש המ ,יע' לספנ םאה ילכב הניתנה םדוק

דיל ןתנ םא ןנברל וליפאש וחיכוה ה'ז' לאקזחי ןוזחבו ז'ב' דוד שדקמב םנמא

. רשכ רחא ןהכ לש ןימי

לוספ שיש חמ. אמויב ןנירמא תרוטקב המל השקהש ב. ליעל המלש תלוע יע'

מע'זי-חי. םש םהרבא תחנמ ,יע' הדובעה ףוגב ילכ ןיד הב ןיא אלה ךפשנ

רוסיא יבג חנ. ןמקל וניצמ ,ןכ תיזכמ תוחפ הרטקה יבגל ביר"לרו"י תקולחמב

לכב סות' יעו' , הנובלהו ץמוקה . הנשמה לע טק: םיחבזב ןכו , רואש תרטקה

יעו' , תקולחמה רואבב םינפוא המכ וראיבש המ גמ: םיחספב ןכו תומוקמה

ריטקהב זט: ליעל םיארומאה תקולחמל הווש יא ןדש שי דות"ה יעו' הק"יחי',

נר',יע"ש םהרבא תחנמו "ז ירגה יחב' ןאכ יעו' , הרוא ןרק ,יע"ש םושמוש ידכ

. תונברק מ-2 תיזכ ףרצל רשפא םא דוע

יעו' , ןנחוי יברו אנינח יבר וקלחנו , הליכאב םייריש ריתמ יתמיאמ ץמוק

לש ובור ,וא ץמוק לש ובור הנווכה ר"י תעדל יא וקפתסנש ב'א' אמוי ימלשורי

"קבי'גי' העמ חמש רואב ןכו הז, לע שמ"כ "ז ירגה יעו'יח' , הדירפו הדירפ לכ

רוקמ יעו' גמ:, םיחבזמ הזל היאר איבהש המו "ם במרה ירבדב קדקדש המ

. ותייאר החדש ח"אזי' ךורב

ית' דחא לכו , ושקהש המ זלק' יס' חנעפ תנפצו המלש תלוע ,יע' אלא דות"ה

. וכרד יפל

השקה "ז ירגה ' יחבו הנילב לספי אלש הרטקה בשחהל יפ'נד"מ אהו שר"יד"ה

םחינמש המב יגס הזלד יתו' , םויב היהיש הרטקהה ןיד ףוג לע שריפ אל המל

,יע' חבזמה שארב תלעומ הניל ןיא ירה ונדש המ םינורחאב יעו' , העיקש םדוק

"יטי'. הקבו הרוא ןרק

, השקהש המ מע'זע' םיבתכמב יולה יר"ז ןרמ ,יע'יח' ריתהל ןאכ טולקל ןאכ

תפסותב ' אעש מע' ח"ב םיחבז "ד מרגה ירועיש רגה"ח,יע' םשב יתש' המו

. ןייגוסב הז יפל ראיבש המ דל' "קא' מהוספ לזאה ןבא יעו' , רואיב

. תוכלה יטוקילבו , תמא תפש יע' אמק אצוריתא גילפ יאו , ןיעקופב הל םיקומו

יעו'יח' "א, בשרל םיסחוימה ,יע'יח' ןיבושחו ןימלש "י שרפו , הבש ןיטרק וליפא

"ז. ירגה

,יע' רוסיא שיש הארנ הרואכלש ב'ב' אמוי ימלשורי יע' העקפש תרוטק ןינעב

דל'. וס"ס דוד שדקמו אמ:, "ם במרה לע יולה יר"ז ןרמ יח'

הרואכלד השקהש "ז ירגה יח' יעו' , הכרעמה תא וילע רדיסו ורודסש ץמוק

"אגכ'א-ב וזחבו וצורית ,יע' הרטקה השעמ השע אלש דצמ לספנ

אלו םיקוספה תושרדב וקפתסנ ןאכ המל השקו וכו', ןרדסש ןירביא היקזח יעב

גכ'. שיר "א וזחו "ז, ירגה ,יח' הרוא ןרק ?,יע' ץמוקב ליעלדכ ארבסמ קפסב יגס

דומלל ןדש 'ו' בלק ךוניח תחנמ יעו' וכו', ןרדסש םירביא אחפנ קחצי יבר יעב

. םיקותמה וירבדב ",יע"ש םיצעל לעמ " חבזמה לע ותוא םשש קחצי תדיקעמ

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