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גק. ףד
, אצי אלש "י אפתו יות"ט ול,יע' ורמאשכ הזב ןידה המ ליו"ע , איבה איבהש המ

. שדוקה תוביתנ הזב,יע' קליח אלש "קזי'ב' העמ "ם במר יעו'

לע םג רמאנ 'יא סותו שר"י וקלחנו , וברעתנש תוחנמ יתשכ דחא ילכל ונתנ

"קז'ד', העמב "ם במרה תטישו ר"י, םשב "ק מטיש יעו' ולא, תונורשע רמאב ירה

. תמא תפשו , הנשמה תבכרמ הנשמ םחל יע"ש

"קזי'ט' העמ "ם במרל ר"ש ירבדב ןייצ טפשמ ןיעה הנהו וכו', רטופ ןועמש יבר

תא שרפמש רד"י אבילאו ת"ק תעדכ הארנ "ם במרב םש ןויעהמ םנמא

. ללה תיבכ הנשמה

לכב ,וא ןושאר ןושל סופת יא יגילפד ראובמ ןייגוסב הנה ב"שבו"ה, תקולחמב

םימכחו ר"מ תקולחמב יגילפד ארמגה הראיב ט. ריזנבו , ספתנ םדא וירבד

םדא ןיאש ללגב וירבד תא םישרפמ םאה יגילפד , שדוח ןבמ תוחפ ךירעמב

ןרקב םנמא , אכהדכ ושריפ אל המל םד ןיא דת"ה יעו"ש , הלטבל וירבד איצומ

ןושאר ןושל סופתד ןנירמאש המו וז, לע וז תוכתסנ תויגוסהד בתכ םש הרוא

תויגוסהד "ז ירגה יחב' יעו"ש , הלטבל וירבד יצומ םדא ןיאד םושמ קר אוה

אל שדקהב הלאש ןיאש ב"ש ירבדב םש םישרפמש םעטהד םושמו , יגילפ

שה"סט:, ןוילג ,יע"ש אכה ךייש

םיבדנתמה ךרדכ בדנתה אלש רכ"ש אוהש אנקסמל שרפמש ב"ה לש םמעטו

ט. ריזנו אה, דות"ה בק: ,יע' ספתנ םדא וירבד רמגב ףא לש םעטה ראשנ אלו

דות"הבו"ה.

"ם במרו אפ:, םירדנ סות' ומכ םינושארה תעד הנהו ומע, וחתפו רדנ יאמא

הנר'ב', "ח הצק יעו' "ד, דכות הרזח שדקהב ינהמ אלד ה'ג' הרומת "מ היפב

הרזח רדגב וניאש ונייה ומע וחתפו רדנ ארקנ ןכלד ראיב בכ' ה' רשוי ירעשבו

. ומצעל םג ריתהל לוכי "ד כותבש קר הרתה רגבכ אלא

וליפאו רדנ אל תואיצמב אה בייחתי ךאיה השקו וכו', עדוי יתייה וליא רמואב

צב"ע, ראשנו ט: ריזנב םש "א קער השקה ןכ ,? בישח אל בלבש םירבד

, החנמ ילע ירה הליחתב רמאש המב אוה ובויחד רקיעד וצרית םינורחאהו

ךופיהל השקמש שדוקה תרהט יעו' , ןושאק ןושל סופת ןידל םירזוח הזבש אלא

ךרדכ בדנתה אלש ר"ש תרבס ליעות המ ובלבש המ לע בייחמש ןויכד

. ץריתש המ ?,יע' םיבדנתמה

ןידל םישדעה ןיד הוושה "קזי'ט' העמ "ם במרה הנהו וכו', ונש אל היקזח רמא

אל םישדעב "ע וכלד אכהד אנקסמל וירבד וראובי ךיא םש יעו'ונ"כ , םירועשה

קספ אל ריזנ יבגל המל םש ושקהש המ במ'ל',עו"ע תוחנמ וזח"א יעו' , בייחימ

םש. לזאה ןבאב ,עו"ע םיבנעה ןמ רדונב הש"ה

ע"ב
, ינהמ אל תחנמ תמא םאד וירבדב אסריגה שר"י יעו' וכו', ונש אל יריעז רמא

"ד בארו "ם במר יעו' בד"ש, אבילא הנשמה תא שריפש היקזחל יאקד "י שרפו

הל יקומד ר"י ירבדל מגה' תסריג שרפמד הארנ "ם במרה ירבדבו "קזי'ט', העמ

םש. "ק ירהמבו "מ סכב "דיע"ש בארה גילפ הזבו בכ"ה

אלש "קזי'י' העמ "ם במר יעו' , ןורשעו ןורשע יצח ילע ירה רמאד אכירצ אל

במ'ל'. תוחנמ וזח"א יעו' ונב"כ, ,יע' הצחמו ןורשעל ןורשעו ןורשע יצח ןיב קליח

ליעל הדוהי יבר ישל' הזד תוינשמב "א קער סות' יעו' הז, םע הז םיללבנ םניאו

ןנברל םגד שר"ש יעו' הז, תא הז םילטבמ ןילוע ןיא םימכח תעדל לבא בכ.

. ברעי אל הליחתכל

ןמש גול םע האב הלודג החנמ םגש רל"א הזד "י שרפ ,ו ללביל ןילוכי ס' דע אלא

דוע פש"א,יע"ש יעו' , אתכלהכ אלד הנשמה אד"כ השקהש וית"ט יעו' , דחא

, םילכ ב-ב' לולבי אל המל

ו'ה'. ןמרסו רגל"א םירפוס ירבד סרטנוק יע' רבדה רדגב ןכ, םימכח תודמ לכ

אה לכ, הכ.ד"ה ןישודיקבו חי:ד"היכ ליעל סות' יעו' וכו', יוה המ ןיללבנ ןיא יכו

. םילכ ב-ב' האיבהל ךירצ לולבל שי הליחתכלד ןויכ יתכא

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
, ומויב םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ הרודהמ " טאלב עשיבישי ל"

םוי. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש


