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

בנ. ףד
"קז'ז'ד העמ "ם במרה קספו , יגלפימק בכעמ ףועה תאטח יוצימב אכהו .1

המד הזוהש ףועה תאטחד ב'ו' הליעמ ' להב קספ המל השקו , בכעמ יוצימ

? האזהה השעמ רמגנ אל הצימ אלש דע ירהו , הליעמ הב ןיא

ע"ב

? הזל הז ןיינע המ ליו"ע , רפיכ הטמל ןנתנש הלעמל ןינתינה ףא לוכי .1

תובושתה
יפ לע ץר ית ' אלש יס' רגה"ח ישודיחבו "ק, העמב םש "מ חלה השקה ןכ .1

השענ אל הצימ אלבש אלא , םייריש תכיפשכ וניד יוצימש שר"י ירבד

, הליעמ ןיא רבכו האזהב המייתסה הרפכה לבא , בכעמו ורשכהכ ןברקה

ןידמ אלו םיירישה ןידמ אוה בוכיעה ןידש ץר ית אי' אכ' אר"לח"ב ' יחבו

אל "ם במרה ןכלו , בכעי אל רבכ הקירזב םיירישה תא ןתי םאו , יוצימה

קס"ה. ז' דוד שדקמ ,וע"ע יוצימ ןיד הליעמב ריכזה

ע"ב
ץרתל דוע שיו ביר"א, םשב ץריתש המ יעו' , השקה ןכש ב' תוא "ק מטיש יע' .1

,עו"ע בכעי אל הז םג בכעמ אל הזש ומכו , תונרק ןידב בוכיע םהינשד סד"ד

אר"לגכ'א'. ישודיח

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
המ דוע ייע"ש ' סותה תיישוקב ראיבש המ אכ'ט' אר"לח"ב ישודיח ,יע' יארבל דות"ה

. איגוסה לכב ראיבש

םא םיבכעמ םה יתמ תוריאמ םינפו המלש תלוע יעו' , והינייב אכיא םיבכעמ םייריש

לא שר"י(אנ.ד"ה תקולחמ םינורחאב ואיבה , ריישל הוצמ שי םאו , םירפכמ םניא

. םתקולחמב ראיבש המ אר"לח"בגכ' הזב,יע'יח' ' סותו ( וניאשו בנו:ד"ה , דוסי

הרות יעו' , דוסיל םימד ןתמ ןועטש הוי"כ רפ לע דמיל וגו', ךופשי רפה םד לכ תאו

יעו' הוי"כ, רפל , חישמ ןהכ רפ לע רבדמש קוספהמ דמלנ ךיא ד'ז' ארקיו המימת

י'. תוא םש "ל דרבו טכ' קרפ רד"א יקרפ

ןויכ דומיל אד"צ ה'ו' אמוי ימלשורי ,יע' דוסיה לע וי"כ לש ריעשה םד תכיפש יבגל

טמ' ותה"כח"א לע םהרבא תחנמ יעו' אנ.ד"המ"ט, שר"י יעו' , רפה םדב ברעמש

בכ:. אמוי לע סרטנוק "ז ירגה ' יחבו

. ןתיא הפצמ ,יע' ןיאש שר"יד"הימ

ןיא חישמ ןהכ רפבש , דמלמהמ רומח דמלש ןכתי ךאיה הרוא ןרק ,יע' ונבכעי לוכ י

. וצורית ,יע' הכיפשה תבכעמ

. וצריתש המ ןתנ קחו תוריאמ םינפ שר"ש,עו"ע ,יע' לוכי שר"יד"ה

ע"ב

יבגל קר ירייא אלש טושפש םיחבז םדו הרוא ןרק יעו' , הטמל המד ןתינש התוא אלו

. םילעבה ורפכתנ אלש אלא לכאנ ןיאש רשב

יכייש רפכמ חבזמל םד עיגהשכד וכ: ףד לאומשד ארמימ יא ונדש המב , התוא דות"ה

" וקילבו "קב'י' מהוספ "ם במרב הק"י,עו"ע תונוילגבו , תמא תפש , םישדק ןאצ ,יע' אכה

. לבא ד"ה הדות חבז הוכ.

יעו' "קב', מטישה ירבדכ ץרתל שר"י תנווכש םינורחאה ובתכו המ, 'ד"ה סותו שר"י

. המלש תלוע

המ. מע' "ז ירגה ןרמ יעו'יח' , םתיישוק לע יתש' המ אמ' "ק מטיש ,יע' רמאת דות"ה

. םתקולחמב ראיבש המ אר"לגכ'ב' ,יע'יח' אברו אמח רב ימר תקולחמב

םיירישש ןויכש חכ'א' דוד שדקמ יעו' , םינפב הליחתב ליחתמו דחא רפ איבמ

אמוי ימלשורי יעו' , םדה תניתנכ בשחנ הזמש המ ןכלו הרפכה המייתסנ אל םיבכעמ

, ילבבא גילפ ימלשוריהש המלש ג'ו' אמוי לאקזחי ןוזח יעו' הזב, קפתסמש המ ה'ו'

יר'. םהרבא תחנמ יעו'

" ימויה קוזיחה "
המ ליו"ע ," חבזמה תונר ק דע םיתובעב גח ורס חיק'"א םליהתב אתיא הנה
לע תוזהל הוצמ שיש דיחיה ןברקה הנהש אלא ,?" חבזמה תונרק ב" דחוימה
היהי אלו ערה רציה לטבתי שלתע"ל הליפתה ,ווהז תאטח ןברק אוה תונרקה
תונרק דע םמדמ ועיגי ואיביש ןנברקה לכ אליממו , תאטח ןברק איבהל המ לע

. ללכב דע אלו חבזמה

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