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ד. ףד
תונמל ךירצ המלו רז ללכב השא אה השקו , השאו רזב הלוספ ןכש הלבקל המ .1

? םהינש
? ןופצב ימנ הקירז ןופצב חבזמ יא אה השקו , ןופצ תונועט ןכש ינהל המ .2

"ק מטיש יעו' וגו', ךיתפש אצומ ליעלד ארקמ ףלינ אל המל שר"י ,יע' המשל החיבז ןניעבד ןלנמ
. םישדק ןאצבו רות"פ םשב

"ש ייעו , הלועהמ ףיליד ומ: ףדדו אכהד ארק ךירצ יאמא ב. ליעל סות' ,יע' חבז םאו ארק רמאד
תנוי יעו' , המשלב םיניד ב' אכיאד וכרד ע"פ בשייש המ "קד'אי' העמ יר"זהיול ןרמ ' יחבו שר"י

"ם. במרה תעדב צ"ל ןכד םלא

' סותה לע ןאכמ תושקהל שיש המו , םימלש םשל הלבק אהתש םימלש ה םד תא בירק מה
. תמא תפש ,יע' תולבק גלק.ד"ה ןילוח

ןיד יאן םשד אר"לח"בזי' ,יע'יח' ימינפה חבזמ לע קרוז םשש ףאו , תוימינפה תואטחב ןנשי ו
דוע. ייע"ש ןידבה ןיבו תכורפה דגנכ האזהב אלא חבזמה לצא המד עיגיש

שבכמ םאה אויב םשב ןודל איבהש המ "ד ירגה ירועיש יעו' , שבכל םירביא תכלוה רמזו רמאו
ייע"ש איה, הכלוה ןיידעד ,וא ןושלה תועמשמדכו הרטקה תליחת יוה הכלוה רמגנ רבכ ךל ויא

. םהרבא תחנמ יעו'

זכ.. אמו 'י סותו "י שרו ה' תוא "ק מטיש יעו' שר"י ,יע' םדה תלבק וז ובירקהו

הד"ה ב. ליעל סות' יעו' שר"י, -יע' הקירזב אלא וניא ש םילעב יוניש "כ אשמ , תודובע ב-ד' ונשיו
םג וירבד לד ובתכ "קוט'א' מהוספ ,ובלמ"מ וילעבל אלש קורזל ע"מ תודובעהמ תחא השועב

. םינומש תורובג יעו' , לסופ וניא המצע הקירזב
למ"מ ןאכ,יע' ראובמכ אלד תודובע ד' לכב לסופ םילעב יוניש ש הארנד םש "ם במרה תעדבו

תקולחמב יונש אוה הקירזב וניאש הז ןידד ובתכ ז. ןמקל םינורחאבו , הנשמה תבכרמו
,וע"ע הקירזב קר אידהל בותכ םילעב יונישש הנווכהד ןאכ לזאה ןבא יעו' םש, םיארומאה

יס'ה'. ןרהא יבר תנשמ

ע"ב
קוספ ךירצ המל השק וכו',ו ותוירחאב בייח וילעש תא שר"א וילע, רפכל ול הצרנו .1

? ומלשל ובייחמ רדנה בויח םצ עד "ל ופית ןברק תוירחאל

בשיחש םושמ אלא לסופ וניא הטיחשב םג אה , הקירזל ארק יעב המל ושקה ישא, בר דות"ה
יעו' ,( םינקז תפיסאב אבוה ) תור יאמ םינפ יע' , םתיישוק לע יתו' , םילעב םשל אלש קורזל

. קסירב תיב ידימלת ירפסב

תיישוק תא וצריתש ןתיא הפצמ , תוריאמ םינפ י', תוא תצבוקמ הטיש ,ע"ע אמיא דות"ה
. וכרד יפל ץריתש המ "קד'אי' העמ "ז ירגה ןרמ ',עו"עיח' סותה

סב"ד

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

" ברגהו "ד ירגה (יש' םינורחאב יעו' , השא קחמ הז ללגב תמאבש "קואג' מטיש יע' .1

רזש ןכיה המבב הרשכ השא םאה תקולחמב יולתד הזב לןוד ואיבהש "א) חנמו ד

א'י'א' הליגמ ימלשוריהמ איבה א'א' ךורב רוקמבו רק"פא'ג', למ"מ הזב ,יע' רשכ

ייע"שועד. , הנוש םלוספד חכומו , רשכ רזש עא"פ המבב הלוספ ד

ו הרזעה לכב דומעל לוכי תודובע ראשבד , דומעל ךירצ ןכיה נד"מ "ז ירגה ראיב .2

ן. ופצב קורזל

ע"ב
תוירחא לש שדוחמ בויח והז ה"נ ,דןיא וצריתו "ז, ירגהד הימשמ תושקהל ואיבה ןכ .1

אכתא הכמס רבכ הזבש הרזעל ואיבמש המב יגס היה ארק ילולו , הברקהל דע

. קסירב תיב ידימלת ירפס ,יע' אנמחרד

" ימויה קוזיחה "
הרואכלו ילע", יהולומגת לכ הל' בישא המ " ללהב םויה ונרמא הנה

למגש המ לכ לע ל-ה' בישא המ , רמול ול ילע,ההי תפסותה והמ
עמי?

ןויכ ןאכ," ארמגב ראובמה יפ לע רמוח ןימכ " תופי םינפ ה" ראיבו
תוירחא בויח םידמול ןאכמו ימד" היפתכא ןועטד ןאמכ ילע רמאד

בויח ונידצמ םרוב הז הבוט ונמע למוג "ה בקהשכש ונייהו , תונברקב
הארנ הרואכלו , ונילע לטומ וליאכ הז ןכלו המב ונל ןיא לבא , םלשל
ונייהד , ךדבע ינא ה'יכ אנא ךשמהב ררושמה תנווכ והזש ףיסוהל
אצמנ אליממ וניינקכו "ה בקל םידבע ונימצע תא םישוע ונא םאש
הזבו , ותבוט םג והזש הבוט ונמע לומגל ןידה ןמ בייוחמ לוכיב כש
תחתפ וכו' ךדבע ינאש ללגבש ךישממ והזו , ונילעש בויחה ידי ונאצי

לוע תקירפ ןיב םיאצמנ ונחנא ובש ןמזל לכשה רסומ והזו , ירסומל
ןידה רקיעמ וניבויח והזש עדנש , הרותה לוע תלבקל ונילעמ םירצמ

, םירצממ ונאצישכ ונמע השעש םיסינה לכ לע "ה בקל םלשל ידכ
! שדוח ןעטוגא

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג םייח ןויצ גה"רןב- לע"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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