
סב"ד

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

טפ. ףד

הב שיש םושמ םשאמ הרומח תאטחש בתכ לעו שר"יד"ה .1

אנ.ד"ה ליעל שר"י (יע' שי םשאב םג ירה , השקו , םייריש תכיפש

?( ישילשה דוסי לא

ע"ב

ןאכמ יאד השקו , הלוע דחאהו תאטח דחאה תא השעו 1.ת"ל

דומלל בי: תוירוהב ךירטציא המל , םדוק שדוקמהש ןניפלי

? םידק ןהכ ןברקד ' ותשדק ד' ארקמ

ףא וריטקה םתאטחב אה השקו , ןניקסע םייולה תאטחב אכה .2

? הלועה המדק המל .או"כ ןירומיאה תא

תובושתה

, שוריפב הב בתכנש המב הרומחש שר"י ירבד שריפש ויות"ט 1.יע'

גנ: ליעל ) הדש ימורמבו , תאז החדש ינפמ "קד"ה מטיש יעו'

, דוסיה לע ךופשו ריישל ןיד שי תאטחבד בתכ ( הלועה דות"ה

ראיב הזב רואבהו , ריישל ןיד ןיאו םיכפוש ראשנ םא םשאב לבא

ןיד והז םשאבו , ןברקב ןיד והז תאטחבד אר"לח"בכ' יחב'

"קה'ט'. העמ יולה יר"ז ןרמ ,עו"עיח' םדה יריישב

ע"ב

ןיד הז םשו , ןברקה ןימב ןיד הז אכהד ית' םש הרוא ןרקב .1

אוה המידק ןיד םצעש צ. ןמקל שר"ש יעו' , ןברקה לש בירקמב

. ותשודקל ומידקהל ןיד שיש הממ דמלנ קר ןהכמו , ארבס

הלועבד "ז ירגה לש ודוסי יפ לע יתו' , רחשה תלייאב השקה 2.ןכ

ייולה אטחב "כ אשמ , לילכ ןיד אלא ומצע ינפב הרטקה ןיד וניא

לילכ ןיד ןכלו , ןירומיאה תרטקהו רשבה תרטקה לש דרפנ ןידי

. םדוק הלוע לש
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
, רחש לש דימת ןידב לבא , תונברקה לכב הז הנהו , וריבח תא םדוק וריבחמ רידתה לכ

,יע' בירקי אל רבכ טחש םא םג הפ ןכל , םלשה הילע לש ןיד שי רידתש המ דבלמ

ומת"סא'ג'. למ"מ חנ:,ע"ע םיחספ סות' ךכב,יע' ןילספנ םאו גל'י', תוחנמ וזח"א

בוק"ש ,(ע"ע תחא תבב םתושעל אבב םנ יד המ ט'א' דוד שדקמ ,יע' רידת ןידב

אוה רידת תוחפה םדקשכד י'ג' אתפסותהמ איבהש המ דוע יעו"ש הר'), םיחספ

גל'ט'. תוחנמ "א וזחו ןאכ, הרוא ןרק ,עו"ע םדוק

םש בוק"ש ,ע"ע הלועה "ה דותב חנ: םיחספ תמא תפש ,יע' דימת ןיאשכ הברקה ןינעב

ראובמש אי: ןיכרע ארמגהמ חיכוהל ןתינ טמ.יא תוחנמ "ז ירגה יחב' דר',עו"ע תוא

המ םינורחאב יעו' ז'די', םיחבז ר"א תנשמ ,עו"ע דימתה לטבש רחא ובירקהש םש

ס" םש "ש הורע ופר'א' מר"אוא"ח ,יע' אצי יא תירחשל ףסומ םידקהב הז יפ לע ונדש

חס'. וא"ח"ד השמ תורגאו י,

,יע' תבש יבג אלו ר"ח יבג האיבה ומת"סז'א' "ם במרבו , ןיפסומל ןימדוק ןידימתה

, הלועה לע ףיסוהול קר אוה ףסומה לש וניינע לכ תבשבד םעטה םהרבא תחנמ

רב"ח. "כ אשמ

ר"אז'וט',עו"ע תנשמו ט'א', דוד שדקמ , תמא תפש 'יע' סותב םיצורית דוע לכ, דות"ה

בוק"ש יע' ' סותה ית' רקיעבו , ליעל האבוהש אתפסותב יפל יתש' לאקזחי ןוזחב

ומ'ב'. םש "י הקו דר', םיחספ

םינורחאב יעו' , תאטח ירומיאל ןימדוק הלוע ירומיאו , הלועה םדל םדוק תאטחה םד

,יע' ןיידע וטחשנ אלב םג ,וא ונינפל םיטוחש םידמוע םהינששכ אקווד והז יא ונדש

חה"ה. מש רוא ,עו"ע המלש קשחו הרוא ןרק ומת"סט'ו', "ם במרה לע סוקרוק "י רהמ

ע"ב

וית"ט , םישדק ןאצ יע' ' יתבו , תוריאמ םינפ יע' ושקהש המב , תאטח םד דות"ה

. הנשמב "א קערותו

יע' הז קפס ירייא ןפוא הזיאבו , םדוק ןהמ הזיא תאטח ירומיאו הלוע םד והל איעביא

גל'בי'. תוחנמ וזח"א יעו' ומת"סט'ה', חמש רואו הרוא ןרק

קח תוריאמ םינפ יעו' , ותליחתב הלוע םד דות"ה הזב,יע' הז םייולת תוקיפסה ינש יא

. הרוא ןרקו ןתנ

"י הקו אמ' אר"לח"ב בל-גל',יע'יח' "קא' מהוספ "ם במר יעו' , יגילפ ימנ ןירומיאבד ה"ה

"קז'ג. העמ "מ חלו "ק ירהמהמ םש הנשמ ףסכב "קטי'ג', מהוספ "ם במרב יס'ול',עו"ע

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