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

בס. ףד
ק ספש ב'ג-ה, הריחבה תיב "ם במרה לע הומתל שיו , המא םישיש חבזמ ףא .1

ל אלו ףיסוהל ןיאו , תומא בל' לע בל' לש אובל דיתעה ןכו הלוגב ינב ונבש חבז מש

? תונבל רשפא 60 דעד ןנירמא ארמגב וי,ו תודימ לע עור ג

תובושתה
יפלש "םס"ל במרהד ץרית תוכלה יטוקילבו וט', הצ' ךוניח תחנמב השקה ןכ .1

, ףסוי בר תשרדל עיגהל וכו',א"צ םהמע ולע םיאיבנ "חד-ג' בבר לש וצורית

ןניעבד וז השרדל אתיל יאק םורדב חבזמ הילוכ בא"יש רלש א'ד'ית' דוד שדקמבו

ביתכד תיבה ןינב ןידמד בתכ אר"לזכ' ' יחבו , ץריתש המ ,ע"ע םילכמ יונפ ןופצ

םישיש עד בכעמ וניא תונברקה דצמש ףא בל', לע מ-בל' תונשל ןיא בתכב לכה

ףא. דות"ה יעו' , המא

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ס' ותמ קדקדש תמא תפש יעו' ןכ, ושעי וצרי םאש שר"י יע' , המא םישיש חבזמ ףא

. שבכה םע הנווכה ןכו ושע תמאבד

שרד אלש םושמ חכ', לע מ-חכ' רתוי השע אלה המלשש המש בתכ , רמא אלא שר"יד"ה

המל וראיבש , תוריאמ םינ פו המלש תלועו שדוקה תרהט םישדק ןאצ יעו' , קוספה תא ןכ

םימש לש שא יכ רתוי ךירצ היה אל המלש לצאש תוטישפב שריפ אלו הזל, ךרצוה

. ותעייסמ

חבזמה םוקמב קרד אס: ליעל ראובמה יפל תעדל ולכי אלש המ ,ו יעדי אנמ חבזמ אלא

60*60 םוקמ ריאשה דודד עקשאלבמ ברה םשב תובא ידסחב ,ית' ןיללחו ןיפיכ היה אל

קמועבש ,יו"א ומוקמ ןכיה ועדי אל ןכלו 28*28 קר חבזמ הנב המלשו , ןיללחו ןיפיכ אלל

. םיללח היה חבזמה תחתמ םג המדאה

הליפת טקלה ילבש יעו' , ליאהו םיצעה לש רפאה היהד "ץ בעי תוהגה ,יע' קחצי לש ור פא

. שממ קחצי לש ורפא היהד חי'

חבז מש וירבדמ קיידש אר"ל יעו'יח' הזה", חבזמה שר"י"לע תיב,יע' ןיאש עא"פ ןיבירקמש

. טעמב תיב םש שי ולש יעב בל' לע בל'

בש"א ייע"שר ב:, הליגמבו אכ:, ןירדהנס הז,יע' בתכ ןינעב , תירושא בתכתש הרותה לע

זטפ'. ג' רמאמ םירקעו "א בטירו

םינפ יעו' , ןכשמב שבכו דוסי היהש ןאכמש המלש תלוע ,יע' ןיבכעמ עובירו דוסי שבכ ןרק

לכ. דות"ה גס. ןמקל יעו' אי'ה', ןכשמה תכאלמד אתיירבל "ק חרגה יפו' א'ז', ארקיו תופי

יעו' , רועיש היה חבזמ לש ותמוקל םאה , תמא תפשו ןתנ קח םישדק ןאצ ,יע' תדמ דות"ה

"ה וקיל ,יע' תומא ג' והבוג טקנש ב'ה' הריחבה תיב "ם במר יעו' ףא, "ה דותבו , הרוא ןרק

ה"ג. םש לזאה ןבאו

הכוס רנל ךורעבו תמא תפש יעו' , בכעמ רויכה יברלש ןאכמ קייד , בבוסה ףא שר"יד"ה

יטוקיל ,יע' םריכז ה אלש ב'זי' הריחבה תיב "ם במרה תעדב הומתל ובתכש טמ.מה

םש. לזאה ןבאבו תוכלה

. הרוא ןרקו תוריאמ םינפ םישדק ןאצ ךכב,יע' אקווד םניכש המו , הרוטק ינב והיילע ירק

ע"ב

שעו. ינב אלו הרוטק ינב םארק המל "א שרהמ וכו',יע' היתחא ינב

ןישוע ןכש ב תכו הכלהל רועישה איבה "מז'ג' וסיא "ם במרהו וכו', השמ השעש ןיריזג

וק: תוחנמ "ז ירגב ראיבו , ותכרעמ רועיש יפל חבזמ לכ ילוא המ"ת "א פשה השקה ,ו תורודל

גכ'ו'. תוחנמ "א וזחו ח"אד'ג', דוד שדקמ יעו' , תורודל וגהנ כדן

"ק מטישה יפל בשוימו וק: תוחנמ "ז ירגה יחב' ,ויע' ןיריזגה םיחנומ ויה ךאיה "ק מטיש יע'

נה"ל.

יעו' , הקירזב רשב ףא הקירזב םד המ וכו', רמאנ רבכ אלהו וכו', חבזמל שבכ ןיב שי ריוא

וזח"אזי'ה',ו יעו' שה"ס, ןוילג ייע"שב , קורזל ו חכשי אלש ושע ואהורי תאד זע. םיחספ סות'

ןבאבו למ"מ, ,יע"ש שבכה שארמ ריכזה אלו שאל ןקרוזש ריכז "קו'ד'ה העמ "ם במרה הנה

, ןברקה תברקהב ןיד אלו חבזמה ןיינבב ןיד איה שבכה ןמ הקירזש זפ: ןמקל "ז ירגבו , לזאה

. םינושה תונברקה יגוס ןיב הזב קלחל שמ"כ מע'גפ' ח"א םהרבא תחנמ עו"ע

," הכרעמה דצב ןרדסש םירביא מגה'" קפס וכ. תוחנמ וכו',יע' הקולד הכרעמל רמוא יוה

םש. המ לש קשח יע'

םירבדה לכל שבכ ןיד םהל היה םאו , םואשע המל "ק מטיש ,יע' םינטקה םישבכה ןידב

תרוצבו ח"אגל'ח', שדוקה תרחת יעו' ט'ג', אתפסות לאקזחי ןוזח )יע' ןילוספ שדקל ומכ )

דס. ןמקל ' סותו ןאכ שר"י יע' ויה ןכיהו םישבכה

ובשייש המ ןתיא הפצמו םישדק ןאצ "ק מטיש ,יע' ךיראד דות"ה

ותיתח תב ירה המא 32 שבכה היה ךיא "ק מטיש יעו' וכו', םייתשו ןיתיש חבזמהו שבכה

. תוחפ הברה היה

' 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

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
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