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זס: ףד
אלש ,כל הריקע הניאו תועטב הריקע יוה אה הש ,וק ףועה תאטח יוהתו ךושמת .1

? הטמל האשעשכ תאטח םשל הרקועל ןווכתנו הלוע איהש עדי

תובושתה
ןיא דכהא םירבד תווןכה בשייש "קז'ו' מהוספ חמש רוא יעו' , הרוא ןרקה השקה ןכ .1

ומ וקמ הניש ירהד ןברקה רשכתמ וז הריקע ע"י הברדאד , תועטב הריקע ךייש

או"צ הלועל בשח אלש הזב יגס הכשמהלד וצרית םינורחאבו , םשה יוניש יוה ןכלו

םד ,ע"ע תועטב היהש המ עירפמ אל אליממו , תאטחל תיבויחה הבשחמה תא

. ירתב 'ד"ה סותה לע המלש תלועו שדוקה תרהט םיחבז

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

וב שיש רבדל המש תא הניש ןכש , הלוע םשל הנישש תאטחב תרמא םא אל , הנשמב

תכשמנ תאטחהש ארמגב ןמ קל ראובמש המל ותנווכש דמל שדוקה תוביתנבו , הליעמ

ותנווכו תכשמנ ןידל תיחנ אל ןיידע הנשמב ןאכד שריפש "ז ירגה יחב' יעו' , הלוע תויהל

. הליעמ ידימ ואציש ותמש םישדקכ יוהש

אוהש סד"ל ד: הליעמב הברל השקו המ"ת הליעמהד עמשמ ןאכד ושקה , ירהו דות"ה

. הדש ימורמבו ץר תל איב הש המ "ק מטישב ,עו"ע םצורית ,יע' ןנברדמ

רצויד םייוניש ראשל ם ילעב יוניש ימד אלד השקו , םילעב יונישב וכו' היל אמינו אבר רמא

. םיחבז םד "ז,עו"ע ירגה יחו' פש"א וגופ,יע' ןברקב יוניש

, םימלש םשל ילכב ומד לכ לבקש ערוצמ םשאמ תושקהל ר"א לו כיד ובתכ , יונישב דות"ה

,ויע' יוניש יוהש ןברקה יניד רקיעמ בושח וז הלבק "זיא ירגה ישודיחבו בי'ו' דוד שדקמ יעו'

. הרוא ןרק

. המלש תלועבו , ץיוורוה "מ ארגה ,יע'יח' תיחנ שר"יד"ה

קר ינהמש הנקסמכ אלו הה"א יפל קר אישוקהש שר"י וכו',יע' ימנ ףועה תאטח יכה יא

איבהש המ ןכ,עו"ע שרפל ךרצוהש ול השקוה המ "ק מטיש יעו' , הליעמ ידימ האיצוהל

ונב יחב' ןכו "ז ירגה ,ועי'יח' ודריי אל ולע םאש הרטקה ןינעל היהת "מ נהש "ם רהמ ירבד

נ"מ. דוע ואיבהש "ד ירגה

םניאש ףועה תונברקב אוה הכשמה ןינע לכד ובתכש םהירבדב יע' , תאטח דות"ה

םג ירייא ןאכד השקהש הרוא ןרק יעו' ןהכ, תיישעב וא םילעב תחיקלב וא םישרפתמ

"ק. מטיש הכ'ט',עו"ע וי"ד רזעיחא ,עו"ע שדוקה תרהט יעו' , רבכ ושרפתנב

' סותה תטיש חכ'ב',בו דוד שדקמו הרוא ןרק יע' וירבד רואבבו שר"י, וכו',יע' רמא ישא בר

וץי. ורוה "מ ארגה יחו' , הרוא ןרק "פ, רהומ םשב הטיש גל'ב-ד,ע"ע אמק וזח"א יע'

ןידל רוקמ איבהש ה'י' ארקיו המכח ךשמ םש,יע' "ן במרב טכ:ו ןילוח ,ע"ע הכשמה ןידב

חכ'ב'. דוד שדקמ הז,עו"ע

ע"ב

ןפואב ושריפש םש םינושארב ,ע"ע היינשה הנשמה תא םש ושריפש המב , ירתב דות"ה

. רחא

תאטח "ה דותבו , ןיניק ג' ויהש "ייפ' שרב וכו', תשרופמו המותס הלועו תאטח עמש את

,עו"ע וצריתש מה םישדק ןאצו תוריאמ םינפ ,יע' הנושארה ןקה תא ריכזהל ול המל ושקה

ב- ירייא אכהד וראיב תוינ שמה שוריפב םש "ה זרהו "ד בארה םנמא זל., ןיבוריע ' סותו שר"י

"ץ. בשרבו "מ היפב םש "ם במר ,עו"ע דבלב ןיניק ב'

ןהכה תועטב הלאשהו , הנשמה רואבב םירקיע ם יכלהמ ב' שי ןאכ םג וכו', הרמאש השאה

,וא הבדנל הבוח ןיב קליח אלו הטמל היצח הל הלעמ יצח ןיניקה לכ השעש המב התיה יא

הנוי ינב דגנכ רות םיב ירקמש רבסש העטו הטמל םלש ןכו הלעמל םלש ןק השעש המב

"י רהמ "ץ,יע' בשרו "דזר"ה באר "קי'א') מהוספו היפ"מ "ם( במרו "ש, ארו שר"י ,יע' ךפיהלו

ןינמ שר"י לע השקהש המ "קסח. מטיש יעו' "ם, במרב םש הנשמה תבכרמו סוקרוק

'ןק'. איבהל רדונב ירייאש "ז ירגה יתו' , הנוי ינבו םירות לש דחא ןק רודנל א"א הבדנבש

השריפ המ הרוכזב ירייא "דהורז"היא בארה שוריפ ןיניקב ,יע"ש עברא איבת ןינימ ינשמ

. איבת המ אל,נו"מ וא

איבה ל םאה הרדנ העבק הנווכה המ "ה זרהו "ד בארה םע שר"י וקלחנ וכו', הרדנ העבק

ינולפ ןיממ הרדנ איבהל עבקד ושריפ "ה זרהו "ד בארבו "ק, מטיש יע' , התבוח עם דחי

םש שרפמב "ק,עו"ע מהוסבו "מ מהיפב "ם במרה תעד ימן,עו"ע הזיאמ החכש וישכעו

. הדוהי יברב קחצ י יבר םשב שוריפ השבאי ןיניקב

" ימויה קוזיחה "
הנהד ," לאומשמ םש ה" ראיבו , תאט חב ןילידבמ ןיאו ףועה תלועב ןילי דבמש וניצמ הנה

, ובילל וסנכנ םה חומהמ ואבש הריבע ירוהרהש ונייהו בלה רוהרה לע האבש וניצמ הלוע
האב איה הברדא תאטח ב לבא , בלה ובש ףוגהמ , חומה ייהונ שארה תא לידבהל שי ןכלו
אל הברדא הזב ןכלו , ותבשחמ תא ליעפהש אלל ופוג ע"י השענ אוהש , גגושב אטח לע

. הבשחמ לאל השעי אלו ותבש חממ וישעמ תא דיר יפ אלש ןדאל רמול אבש , לידבי

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר 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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