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ןיא הנוה כ תו נתמ ": בלק ןילוחב א דסח בר ירבד יעו' , ןילשובמו ןיקולש ןייולצ ןלכאל

. םינושארו ,עו"ער"ן ןאכל רתוס אל המל םש סות' וכו',יע' ילצ אלא תולכאנ

ןילוח סינכמ לש רוסיא הזב שי יא ונדש לק: סות'חלוןי יעו' וכו', ןילוח ילבת ןכותל תתלו

די'ח'. דוד שדקמבו "ס, תחב דוע יעו"ש הרזעל

ןיאש רל"מ לבא רל"ש לכה הזד "קי'י' העמ "ז בדרה בתכו , ןנברד ןילבת תמורתל חנה

רכ"מ(יע"ש םש קספש "ם במרה ןכ המ"ת,לו ןילבת תמורת , לוספה תיבל םישדק ןיאיבמ

,וע"ע אתי י רואד ןילבת תמ ו רתד ב'א' תומורת ' להב )ס"ל םיטוקילה רפסבו "מ סכב

רגה"א. רואב המ"תיע"ש אוהש ןכ אצוי וירבדמ םגש אי'א' תומורת ימלשורי

ב- טעממשכ םג אלא התליכא ןמזב קר אל אוה התליכאב טעממש ובתכ ןיא, דות"ה

יע' םש, אתיירבהו הנשמה הזב וקלחנ הרואכלד םש תומורתב ימלשורי יעו' , הילכוא

יע' םנמא ,( טועימ בישח יא הליכאה םוקמ טועימ יבגל שמ"כ דוע ,(יע"ש םינפה הארמ

ךלתש אלא , הילכואב טעממש המ וניא םירזל הרסאנ המ ד הנשמב םש הנושאר הנשמ

. םילכוא הברה הל היהי אלשכ דוביאל

,עו"ע תיבויח הוצמ איהש ןאכמ קדקדד שדוק ה תוביתנ ,יע' המורת תליכא תווצמ רקיעב

הזב. ןדש די'י' תיעיבש וזח"א יעו' טפ', השע תווצמה רפס "ם במר

הנע, אל תמדוקה היארה על אלה , אישו קה רואיב המ "א קער ,יע' אהמ היבתות אל יאמא

הרוא ןרק יעו'

נה, שמב םש םינושארה בורו אכן "י שרל , המורת לש ןמשב תיעיבש לש קרי ןילשבמ ןיא

יוהד צ"ל תיעיבשה דצמו ), רועיבל דע ה תליכא ןמז רצקמש המורתה לש אוה דספהה

תיהנש המ תיעיבשה לש אוה סד פההש םש "ב ערהו "ם במרה תעד םלוא ,(" דספה םרג "

איג וסה ב ושיו שר"י, ת עדכ ןייגוסמ וחיכו הש המ םישדח סות יעו , אמטתתש ןכתיו המורת

. הנשמב םש רגה"א רואיב פש"א,עו" "ביע' ערהו "ם במרה ישל'

שי ךיאו יתש' המ יעו' , השקהש המ ד' תוא "ק מטיש יעו' שר"י, ,יע' ןנברד קרי תמורת ה"נ

סש" ןכתיו "ק מטישב ןייעל בתכש חמש רוא ב'ו',יע"ש תומורת "ם במר הז,עו"ע יפל סורגל

"ם. במרה יג' היה ןכש ל

. וירבד רואבב המלש תלועו ןתנ קח תוריאמ םינפ ,יע' ברעיאד שר"יד"ה

ע"ב

דוד. ישדק ,עו"ע וירבדב וראיבש המ ןתנ, קחו תוריאמ םינפ ,יע' םשא דות"ה

דוע ובתכש המו , וחוכ לכב הכימס יעבו יגילפש הארנש גל. ליעל סות' ,יע' הכימס דות"ה

. המלש תלוע המ"ת,יע' הכימס ןועט ערוצמ םשא "ד מלד

,יע' ןנברד וא אתיירואד אוה םא תקולחמ בכ. םיחספ ,יע' הרזעב ןילוח תטיחש רוסיאב

םג ללוכ יא ךלמל הנשמ יעו"ש , הנשמ דיגמו הנשמ ב'א-ג,יע"שכףס הטיחש "ם במר

יעו' אפ:, "דב"ב ירותו "ן במר "ם בשר יעו' , ןנברד המ"תוא אוה םאו הרז על הסנכה רוס יא

. הרז על ןילוח תסנכה רוסיאל ףסונ רוקמ חמ. תוחנמ םשרג וניבר

םצעבד (סד"ל הרזעב ןילוח תדובע בישח תואזה וב השועש המ ד ובתכ גול, דות"ה

הזב ןדש בי'ו' דוד שדקמ יעו' עב"א), ליעל שמ"כ רוס,יע' יא אכיל הרזעל ןילוח ןמש תסנכה

. הרוא ןרק ,עו"ע הדובע יוה תונוהב ןתמ יא

המ ב' תוע אבה דומעב "ק מטיש ,ע"ע הנתיו "ד ודקב גולה שידקיש ושקהש המב ואב"ד,

רבדב ונדש םינורחאו הרוא ןרק ,עו"ע בשי ש המ המלש תלועב ןכו , חונמ ר"י םשב ץריתש

פ:. תוחנמו אפ: סות'ב"ב ,יע' הרזעל וסינכהל רוסיא ןיא "ד ודקב שודקש המ יא

תא שידקהל ךירצ םאה ןודינל היאר ןאכמ איבהש המ אי'ב' דוד שדקמ יעו' וכו', ץימקימד

. הצימקה ינפל ןמשה

הריתסו ,' סותו שר"י תקול חמ ) תואזהה יהו ןכיה בי'ה' םש דוד שדקמ ,יע' עבש ןתמ יעבו

שר"י). ירבדב הרואכל

, הרטקהכ ווה תואזההד ובתכ "א בירה םשב "ק מטישה ןכו שר"י וכו', תונתמ םדוק יא

"ז ירגה ,יע'יח' ץמוקה תרטקה לע אישוקהד ,וס"ל הרטקהכ םניאד ,סו"ל יגילפ יאו "ה דותבו

. קחצי ערז גמ',עו"ע אר"לח"ביס' ,עו"עיח' םתקולחמ רואבב ' סותב

" ימויה קוזיחה "
רורבש םוקמב ףאד תמא תפשה ראיב , לוספה תיבל םישדק ןיאיבממןיאד רבדה םעטב

,עו"כ ותליכא ימי יפל איה לכואב השודקה תוטשפתהד ןויכ , רוסא ימנ רתלאל םלכאיש ול
ןיא הזו , ןברקב טשפתמה השודקה חוכ לש םוצמצל םרוג הליכאה תוירשפ אב טעממשכ
גישי אלש ול רורב אם ףאו תולדגל ףואשל ול שיש ידוהיה שפנל דמלנ ןאכמו , תושעל

. וברקב ה' חור לש הלודג רתוי תוטשפתהל תמרוג יא הפיאשה םצע וז הגרדמ

' 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
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