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

אי. ףד
וטחש ש ותנש הרבעש חספ וליפא רשכ "י רלד "י שרפו וכו', ותנש הרבעש חספה .1

הריקע יעבד ל. ןילוחב ראובמ אה השקו , םימלש תויהל ומצעמ רקענ ןכש ומשל

? חספל םייואר ןיידע וימדד ןויכ תשרו פמ

ע"ב
םיקומ יכיה , םילוספ ךומנ ם שלו םיצרמו םירשכ הוב ג םשל יא השקו וכו', אריז יבר יעב .1

? הצרמ וניאו רשכש ןברק שיש דמלמד , ליעלד " רומשת ךיתפש אצומ ד" ארק
ג'י' ןיפסומו ןידי מת ב"ם מרה תטיש העודי הנהו , רשכ אמוי ילוכד ימנ אכה תור 2.נ
ופ: תוחנמו בכ: תבש םינושארה בור תעדלו ), םייברעה ןיבו רקובב הרונמה תקלדהד
וקלד םויב ירהש ברעב איה הקלדההש אטישפד השק הז יפלו ,( ברעב אלא הניא
יפלש ט'ז' שדקמ תאיב רגה"ח בתכש דוסיה יפל השק רתויבו , רקובה תקלדה חוכמ

? ללכ הקלדהל תועיבק ןיא הז יפלו תקלוד אהתש אלא הקלדה ןיד ןיא "ם במרה

תובושתה
הרבעש עגרהמ ןידה רקיעמד "י הקה ראיבו וק"אד'ד', דוד שדקמה השקה ןכ .1

ירייא ןי לוחב םשו , םימלש תויהל רקענש ארבסה חספל תויהל יואר ופוג יאון ותנש

אל רבכ זא אליממו החדנ הטיחשה תליחתב קרו ינש חספל יואר היה ש

חספש המ רקיעבו , חספ םשל םייואר ירה וימדו וימד על אלא ופוג לע םילכתסמ

וראיב , הלועל תשרופמ הריקע ךירצד ונימ םשאבו םימלשל ומצעמ רקענ

ושדקה תליחתמ וב חנומ חספבש ליעל ונאבה רבכש דוסיה יפ לע םינורחאה

. םהרבא תחנמ ,יע' ונמז רובעי םא םימלש תשודק

ע"ב
ומכו , ותלעמב ול לוקשש ןברק םשל טחושב ירייאד ץריתו , םינג ןי יעמה השקה ןכ .1

דוע. ייע"ש םש, א םשל הלוע

ךירצו , היהת יתמ הבטהה תווצמ לע יאק "ם במרה יפל "נ האש םינורחאה וצרית .2

אלא וניא קלוד היהיש גואדל בויחהד רמאנ רגה"ח לש דוסיה יפל דגם רמול

. הבטהה ינמזמ דחאב

ילכב ד עודי הנהו וז, אלא רקוב דע ברע מ הרישכ הדובע ךל ןיא :" ימויה קוזי ה"ח

זומר ל אבש רמול שי הנהו , הרותה איהש המכחל הרונמו רשועל זמור ןחלוש שדקמה

החנמ ןיב אוה הזל לגוסמה ןמזה רתויבו הרותל םיתי ע עובקל םדא לכל שיש ןאכ

אצייש םדוק רחשה תליפת ירחא דימ ןכו , הרותב הלילהו םויה תא רבחל ידכ בירעמל

רקוב לש הרות ןיב הלולכ תויהל הילעםדאה תכאלמ לכש זמרש והזו , ותדובעל

. ךרבתי ותדובע ךרוצל םימש םשל הלוכ תאצמנו ברע לש הרותל
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

, החכוהה המ א"כ השקש הרוא ןרק יעו' םד, אלא לספ אלש שר"י ,יע' חיכות אטוח תחנמ

תאטחה רשב מ חיכוהל לוכי היהש דועו הב, הב ןיא תואיצמבש אלא הב אלוק וז ןיא אלה

. וצורית יעו' םד, הב ןיאש ןויכ לספנ ןיא םינפל סנכנ םאש הפוג

דחוימ טועימ יעב יאמא השקהש המד בפ:ד"ה ןמקל סות' יעו' , הרשב אלו המד ךדיאו

"ק העמ "ם במרה ירבדב ונדש המ וילע,יע"ש ושקהש המ ןאכ "ז ירגה ינב ירועיש יעו' , רשבל

אי'ו-ז.

,יע' תאטחכ ןימיב הדבוע הדבועל אב וכו' רד"ש ,מ"ט רישכמ רו"ש הלוספ תרש ילכב אלש

וניא תאטחה תקירזב ןימי ךירצש המ "ש רלש שדיחש המ ומ. ףד "ק מהוספ רגהי"ז ןרמ יח'

די יעבש אוה תאטחמ ןאכ דומילה םגש ראיב הז יפלו , עבצא ןידב אלא הדובע ןידמ

המ ןידה ףוגב הז,ו יפל ראיבש המ דוע יעו"ש , ןימיב אלא הניא די יכ ןימי ךירצ אליממו

הריתסה תא שם בשייש המו ח"אונ', שדוק דב יעו' וכ. תוחנמ יע' ילכב הרטקה יעבש

. קספ ןאמכ "ם במרב

ןיד יוה תונוהב ןתמ םאה וקפתסנש המו , םהירבדב סורגל שיש המ ןתנ קח אב,יע' דות"ה

המ'ב'. הק"י אל,יע' וא םישדק

שר"יו ,יע' םייתש וא תחא הנעט יוה יא וירבד רואיבו וכו', ףוליח וא רזעיל א א"לריב

ןתנ. קח "קוט'-זט',עו"ע מטישב

ע"ב

דימתה תא ביכקהל ןתינ שר"שיא יעו' , רחשה תולעמ ונייהש שר"י ,יע' םייברע ינש ןיב

. רחשה תולעמ

הד" שר"י יעו' , ןמשה תומכב וא הקלדהה ןמזב רועיש והז םאה רוקחל שיו , התדימכ הל ןת

שר"י בתכ טפ. תוח נמב םנמא , ינשה דצכ חכומו םירצקה תזומ תולילב ךכ םימש ויהש ה

"ז. ירגה ,יע'יח' תובע רתוי תוליתפ םימש ויה םירצקה תולילבש

הדובע תורנה תקלדה היהתש ןיד הזש שר"י וכו',יע' רקוב דע ברעמ הרשכ הדו בע ךל ןיא

ןיב לש דימת לש םלשה הילע מןיד הזד השקהש "ז ירגה יחב' יעו' לכמ, תרחואמה

. הרונמה הקלדוה וקר דימתה ברק אל םא הז לכב ?נו"מ םייברעה

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג םייח ןויצ גה"רןב- על"נ
ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב
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