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ד. ףד
ךרדכ ," הפשאב ןירקנמש " ריכזה אל ןושאר ןושלב המל ליו"ע , תלוגנרת לש דיפכ .1

ינש? ןושלב ריכזהש
קידצ ךממ יתרכהו ביתכהו אלו וכו' ךל אוה ןילוח וכו' ביתכד יאמ אנהכ רב אבא א"ר .2

? םיקוספה ןיב הריתס תושקהל ול היה הכנא, רב אבא ברד ארמימ אלב השקו , עשרו
, ימשג גונעתמ םג בכרומש "ב הועה רכש לע יאק לכהד "א שרהמ וכו',יע' ףנעו שרוש םהל בזעי אל רשא

. םיעורה אלמ יעו'

, וגרה השמד אכהד ארקד המיח לע ןנירמא םתהד , בשוימ אל יתכאד "א שרהמ יל,יע' ןיא המיח דות"ה
. תוקולח תויגוסהד דמל תמאבד תבש סות' יעו'

. תויתואל תווצמה לש תוכיישה תא ראיבש םייח תרות ת'יע' דעו מ-א'

רבד ןיב קלחמש ד'ב' הציב "ש ארה איבהש רוטיעה לעב יפ לע ץרתמש םיעורה אלמ ,יע' היהש דות"ה
. תוחמל ליעומ תוחפ הזבש שרופמ וניאש רבדל הרותב שרופמה

אוה עגרש בתכש שדוחה שודיקמ פ"י שיר "ם במרהמו , תונושה תואסרגה 'ר"א סותו עגר,יע'ר"ח המכו
םש. לקנרפ "ם במרב םינויצו תוהגה 82,080יע' סורגל שיש הארנ קלחמ 1/76

ע"ב
םתה הברדא אה השקו , תנכוס ול יהתו םתה ביתכו , יתנכסה ןכסהה אכה ביתכ .1

? הרומג תושיא וניא תנכוס ,או"כ העדי אלד שרופמ

? עגר לש ורועיש המכ עב"א עליל בתכ רבכ אה השקו וכו', רמימא רמא עגר, המכו .2

ןיב םיעשרל םיקידצה ושנעש תומוקמ המכ וניצמ אלה השקו בוט, אל קידצל שונע םג .3

? הליפתב ןיב הללקב

לש ףסומד םושמ םעטהד שר"י יעו' וכו', אתש שירד אמק אמו וכו'יב שיניא ילציל אל .4

המל א"כ השקו , הנשה לכ ןיד תועש םהש תועש ב-ג' ריכזי אל ןכל הדיקפ אניינע ר"ה

ו שקה המל הז םעטל השק דועו , רהזהל שי ינשה םויב םג ר"ה לש אמק אמויב קר

וכו'? תויוכלמ א"א תירחש תליפתב ירה אל, ימנ ארפצ דיחיד ךשמהב

ךיאו רימ"ש ץוח םימש ידיב לכה ירה השקו שר"י, וכו',יע' לגעה תא לארשי ושע אל .5

? הריחבה םהמ לטינ

היהש םעלבש , ןיקסיד "ל ירהמ םשב ינמ ודמכ אלפנ רואיב דוע יתיארו "א שרהמ והל,יע' יאדש אביטרב
. דרב תכמב ץוחב ורקב תא ריאשהו ה' רבד ארי אלש יממ היה הערפל ץעוי

הללק עש"י םיעורה אלמ יעו' , ודירוהל רתומ יוג םתס םג ורעצמשכד סות'ר"א ,יע' הנימ עמש דות"ה
. םירבדה חיכוהש ייע"ש , רתומ םיידיב וקיזמ וניאש ' ודכו

שריפש שר"י יעו' , הינימ עמש סות'ד"ה יע' ןימה תגירה לע יאק תוטשפבו יכה, דבעימל אערא חרוא ואל
. סעכה תעשב ה ליפתה לע יאקד

ןושלב םיקוליח המכ לע דמעש ה') ןמיס (וש"ת הירא תגאש יעו' וכו', םהירתכ ןיחינמ םיכלמהש העשב
. תוכרבב םש "ש ביוט רגה"ש תוהגה יעו' ז. תוכרבל ןדיד איגוס ןיב

ה'יע' סעוכ זאש וא ןיד תועש םהש םושמ אוה םא רוסיאה ףוגבו וכו', אתיימק יעש תלתב וכו' ילציל אל
םא 'ט'שנ"מ טצקת "א גמב בתכ ןיד,ו תועש םהש ללגב בתכ סות'ר"א ןורח,וב תעש ובתכש ' סותו שר"י

ש-ג' ןמקל ארמגה תיישוקמו וש"תה'ובשר"ש, "א גאש ,יע' תישילש העש ב קר וא תועש ה-ג' לכ רוסא
שורד תח"ס ןיד,יע' תועש םג ס עכל ףרטציש ךירצ תועדה לכלש חכ ןיד,ומ אלו הרות םה תונושאר תועש

. הבוש תבשל

ללגב היהי דימת הזו , רחא םוקמב רוביצ םג ינהמ הזלש סות' ,יע' יחדמ אל ולצמ אקד ארוביצ אכיאד ןויכ
הניאו תיחדנ ותליפת ירמגל דיחיש ' סותמ אצוי ש המו א', ןמיס "י הקבו הדש ימורמ ,יע' תועשה יוניש

. םיעורה אלמ יעו' , וצורית ןכ,יע' רמול השק הזש הק"י ,,יע' הלוע

. בקעי ןיעב איר"ף יעו' , ןיעה תיארמ רפסבו "א, שרהמ ,יע' רמאמה רואיב וכו', ןישוע לארשיש תווצמ לכ

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

המב ןיאנ"מ הזבו לארשימ ה' ערפנ הבש הרוצה לע יאק ןושאר ןושלבד "א שרהמה ראיב .1

ריכזהל ךייש הזבו לארשי םילצינ הלשבש הוצמה תוכיא תא ראיב ינש ןושלב לבא , ןירקנמ

. ןירקנמ ןכיה

אלשל תיחשמל תושר הנתינשכ ןיב ב"קס. ומכ יארק ץרתמ היה הז אלבד "א שרהמ יע' .2

קרו , תיממ "הןכ בקהש רמוא יתייה אשרדה אלבד תוטישפב ית' םייח תרותבו , הנתינ

ה'. יכרדמ הז ןיאש ןמיס ךל אוה ןילוח רמאש רחא לבא , שקב םהרבא

ע"ב
ללוכ אוה תנכס ןושל לכש היאר , העדי אלד רמול ארק ךירט צא דמ הברדאש בשייל שי .1

. ןירדהנס הרשי לגר , העידי

ןאכ, 'ר"א סותב שרופמכו שי, םיעגר ינימ ינשד ראיב ט' שורד שבד תורעיבו "א, שרהמ יע' .2

םייקל ידכ םעז ןטק עגר לבא , לודגה עגרכ סעכ אל "ה בקה םנמא "ה בקה םימי םתואבו

עגר. ןמז,ויע'תסו'ד"ה ותואב םולכ רמול לוכי אל םעלב קר םוי, לכב םעוז א-ל ארקמה

"ה בקה ידיב ןותנ היה ןיידעש תוללקב םה םישעצה לכד יתו' המ', "יב"ק הקה השקה ןכ .3

םעלב ירהש רבדה םייקל "ה בקה תא ץלאמ לוכיבכ אכה לבא אל, וא הללקה מ ובת םא

. לארשי דגנכ הז עגר לצנל בשח

םימיה ינשבו אמק אמוי וטימשה "ע שוטבד ואיבה תמאבו םיריפס תפלועמ וקב' הש קה ןכ .4

ראיבש יפכו , איפר אניד אוה ר"ה לש ינשה םויש םירפסב ראובמה יפל םנמא , רהזהל שי

םגש ןבומ ,( םלש ללכ ךותמ טרפכ דחאו דחא לכ (לע יללכ ןיד אוהש והילאמ בתכמה

ןאכמ חיכומ "ש שרבו 'ט', טצקת גמ"א יע' הינשה אישוקה לעו הז, ןינעל רוביצכ בשחנ דיחי

וכו'. תויו כלמ ןיריכזמ רד"ה תוליפת לכ בד "מ העבכ שר"י תטישד

ירה םהש וכו' ךליל הצור םדאש ךרדב לש חוכה םהמ לטינש יתו' "א, שרהמה השקה ןכ .5

"ל, רהמ יעו' הז, ןיעכ םייח תרות ,וכ"כב ואטחי אלש םדיב עייסל ךירצ אוטחל וצר אל

. אכירצו דות"ה ה. ןמקל "ם רהמ יעו' גנ'), רעש אשת (יכ קחצי תדקעו

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
השקב חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל
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םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!


