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בי. ףד
דימתב שדוחמ המידק ןיד שהז ,וא רידת ןידמ םהז אה ןייעל וכו',ושי רבד רחואי .1

? לכל םדוק אוה ש

חספבש , ןושארה גה"ה סות'ד"ה אוה,ויע' ארקיעמ יוחד אנדיאה הישרפאד יא .2

יואר תצק אוהש ןויכ אה השקו , יוחדו הארנ בישח םימלשל יואר אוהש ןויכ

יוה? ונמז עיגה אל ןיידעכו םימלש ברקהל לוכי וניא חספ ברקיהל

לומת אמ ושידקה וליפא א"כ השקו ןמז, רסוחמ ןיא הליל , אתרואמ המית וליפא .3

? חספל יואר הלילב דימו , םימלשל יואר בד-גי' החדנ אל

דמלנ הז ןיד אלה השקו , דרי אל הלע םא רל"י םג המבבד ובתכש המב םוי דות"ה .4

הש? ד קתנ אל ירה המבו " שדקי חבזמב עגונה לכו מ"

תובושתה
רק"פא' חמש רואבו יס'זי', הירא תגאשב םנמא , רידת ןידמ והזש "קב' מטיש יע' .1

יעו' אצ., ןמקל מגה' לע הז יפל ושקהש המ יעו' , ינשה דצכ תוטישפב טקנ ד'

ןמז רועישכ חספה תא בכעל שי רבד רחואי ןיד םושמש טקנד ה'ו' ךוניח תחנמ

רחואי ןידש הזמ רתויו בה' דצכ ימנ חכומו , דימתה ברק אלשכ םג דימתה תברקה

. וילע גישהש רק"פא'ד' ירזע יבא יעו' , ןברק לש ונמז עבוק

אליממו ושדקה ת ליחתב ורקיעמ לח חספב םימלש ןידד וכרד יפ לע "ז ירגה ראיב .2

וב םימלש ןידש ןויכ , םימלש ברקהל ובכעמ חספל יואר תצקש המ לעופב םג םג

. החדנו יוארכ בישח

םעטהו ןמז רסוחמ ואל הליל ינהמ אל החדנו הארנ תרבס יבגלד "ז ירגה ץ רית .3

הניא היוחד השודקש וילע הלחש השודקה תולח ב ןורסח אוה ורקיעמ יוחדד

אוה החדנ ו הארנ לבא הזל ינהמ וחמ"ז ואל הליל תרבס אליממו , לוחל הלוכי

ולכ תורבס ליעוי אל הזלו , יואר וניא וישכעו הברקהל יואר היהש לעופב תואיצמ

יואר לש בצמב היה האו לעופב יכ םויב ובל וחמ"ז ןיעו וחמ"ז, ואל הליל לש

אל. וישכעו הברקהל

ודריי אל זאש רואה םהב הלשמב ירייאש "ז ירגה יתו' , שדוקה תרהט ה השקה ןכ .4

"ד. ברגה ירועיש יעו' , המבב םג שי שא"הו לש ומחל השענ ש" ןידה ללגב
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

אוהש ןויכ םימלשל ותריקע מינה אלד "ז ירגה ראיב לוס פה רדגבו , יואר ותצקמו ליאוה

םש. בשיימש המו "קוט'אי', מהוספ "ם במרה ירבדמ ןודל איבהש המ יעו' ," יואר תצק "

םדוק םג תויהל לוכי ןברקה רוקיבד טכ: הליגמ ןבא ירוטה חיכוה ןאכמ ,ו תוצח רחאל אהת

ירייא אכהש ( הדוהי תחנמ ,יו"מ( ןידימת ד"ה םש "י שרמ הארנש ומכ אלדו , שדקוה ש

. תוצח רחאל לוחיש ע"מ םדוק םימי ד' ושידקהש

תרחמל דימ ונמז רשעמש ןויכ הרואכל ,הונה רשעתהל רידל סנכנ ינימש ליל ר"י יבד ינתד

ןיאש שדוקה תרהט חיכוה ןאכמו , תוצח רחאל קר ונמז היהיש חספמ הנוש ןיידע רקובב

וא םויב בוב קר ןמז,יא רסוחמל םרוג אלש ןמזה ךרוא לע פפא ברל ייבא ןיב תקולח מה

בר היאר איבמ הז לעו " הברקהל יואר ה" תניחבמ רתוי עורג ובצמ הלילש אלא , הליל םג

ןברק לכב הח נוד הארנ לוספ אןי המל םתה דס.ד"ה אמויב סות' ,ויע' עירפמ וניאש אפפ

י'. ןמיס יעו'קה"י , הברקהל יואר ןיא הלילב "ז)יכ וחמב קר (אל

יעו' היל, ע לרע םשש ינימש לילב קונית יבגל הז ןידמ חיכוהש המ טי'ה' תבש ימלשורי יע'

יואר רבכ ינימש לילמ יס'גנ'ש הירא תגאש ה לש הריקחה תא הזמ טושפל אבש ירזע יבא

. םינורחא יעו' , הלי מ ןמז וניא הלילש בכעמ שיש אלא הלימל

םינורחאב יעו' ח', תוא ןאכ "ק מטישבו , אדזאו י.ד"ה הרומת סות' ),ע"ע ינשה ) הליל דות"ה

םוי םדוק םג הלח השודקש ףא טי:ד"ה הרומתב ןכו , רתיהב דיק:ד"ה ןמקל סות' ואיבהש

קסירב תיב ירפסב יעו' , דבעידב ירייא י. הרומתב רד"י השקוש המ ל"ק הז יפלו ינימשה

.( ףליל אכ:ד"ה תורוכבב "י שרו ) ןאכ סות' תטיש לע הכוראב ונש"נ המ

ומא, בגא ברקהל לוכיש ןויכ ןמז רסוחמ ארקי אל רב וע המל ולא סות' ירבדב ושקה דוע

. םהרבא תחנמ יע'

דיבר"י. אנת תא הכלהל "ם במרה איבה אל המל תמא תפשו גצר'ה'), ) ךוניח תחנמ יע'

קח ,יע' הברקה ןמז וניא הלילש " ותווצ םויב מ" דמלנ אל המל םתיישוק רקיעב םוי דות"ה

תגאש יעו' "ז, ירגה ",ע"עיח' ותווצ םויב מ" קר דמלנ םא ןיב שיש הנ"מ מכ תמא תפשו ןתנ

. הדש ימורמ גנק.יע' תבשל ןאכמ השקה ש המ גנ' הירא

ןרק יעו' , קלוחה תעד המ גל. הכוס רנל ך ורע יעו' דס., אמוי יע' ורוקמ , ןיחדנ םייח ילעב

קס"ב. לק' דוד שדקמ יעו' "קוט'ד', העמ "א הבאבו םש, הרוא

ןיב מגה' תקלחמש אי: הרומת ,עוי' ורמג גמ:ד"ה ןיטיג סות' וכו',יע' ןיפתוש ינש לש המהב

"ז ירגה ,יע"שיח' הטשפ ןנירמא םשש היצח שידקהש דחא םדא לש המהבל ןיפתוש ינש

תכרב יעו' , השדקהה השעמב אלא השודקב וניא הטשפ ןידד נה"ל ' סותהמ חיכוהש

גה"ה. דות"ה ןאכ יעו' , דועו ז' ןמיס ןישודיק לאומש



בי: ףד

תולאש ה

אלה השקו , תעד ול ןיאש ןויכ יוחד הטוש ןברקד שר"י יעו' וכו', הטתשנו ןברק שירפה .1

גצ. תוחנ במ וניצמ ןכו ,? תממ הטוש ערג המבו תותימ רחאל ףא ברק םדא לש ונברק

? ברק לבא ךמוס אלש םיאור "וו שחמ ץוח ןנבר ק לע ןיכמוס לכהד

תובושת ה

דע רתעה הילעב ו תמבש תאטחב ירייא אכהד ב' ףנע חי' ךורב תחנמה ץרית .1

רשכה יבגל אלו יוצירה יבגל קר רמאנ אל ונוצרל ןידש דףא םעטהו , באתסתש

ראשב ירייא תוחנמבו , הייוחד יוה הטושב ןכלו אהב אילת אה תאטחב אכה , ןברקה

ימלשורי דוע יעו' "קדי'י', העמ "םיע' במרה תעדו ), ךמוס וניא קר רשכ אוז תונברק

אוה םא הטוש רדגב ר"ירו"ל תקולחמב יולת הז ןידד וס"ל ןייגוס על גילפד ז'א' ןיטג

.( לעופה היהי אוהש ידכ תעד ול רסח קר יכה רב אוהש ,וא השעמהמ עקפומ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

מגה' ית' רבכש חבזה תכרב ,יע' םיידיב יוחיד יוהד עב"ב ר"י לע ושקהש המב דות"הש"מ,

' סותל המ ל תמא תפשו םישדק ןאצ יעו' , יוחיד יוה אל הבושת תושעל ודיבש ללגבש סש"ד

. יכהב יגס אל

האיבהש המו ת, ווצמ לצא יוחיד יבג גל. הכוסב ארמגה קפס ,יע' יוחיד יוה ארקיעמ יוחיד

חצ.ד"הש"מ,ו םיחספב עב"ב,ו ןאכו םש, סות' ,יע' וילעמ תובורמ ויבנע ויהש סדהמ היאר

דס. אמויב

ע"ב

ח"גונ'א' רזעיחא ,יע' היצח םהמ דחא שידקהש ןיפתוש תמהבב םימדה תשודק רדגב

עד"כ רק"פד'ה' ךלמה רעשה ת ישוק יתש' המ ,עו"שיס'וס'ג' ירמגל םימד תשודק יוהד

לכש אלא שודק הפוג יוהד חע.ית' ףד "ז ירגה ןרמ יחב' םנמא , הרומת התושעל לוכי ךיא

ןכו םש, הרומתב ' סותה ירבדב ה יפל ראיב ו ןדש המ יעו' , רכמהלו תוערל ליבשב ותשודק

אע'. ןישודיק בוק"ש ',ע"ע סותה ואיבהש חכ. תותירכ מגב'

' להמ השקהש חל"מ ייע"ש םנמא "ח, עבב יוחיד ןיאש קספש הארנ "קוט'ד' העמ "ם במרב

םש ו וחספל הבקנ שידקמה ןינעב זצ: םיחספב הנשמה ירבד תא קספ ם שש רק"פד'ד'

,עו"ע ינהמ "ע וכלו םילא יוחיד יוהד יתש' המ "ח,יע' עבב יוחיד מל"דשי ליזאד ןנירמא מגב'

יוארש המ קר םימלש היהנ אלד חספה רתומב םייוסמ ןיד יוה םשד יתש' דועו הק"יגי'

יוחיד ארקיעמ יוחידש "ם במרה ירבדמ הרואכל אצויש המ לעו םש, סכ"מ ,עו"ע חספל

יפל דחא לכ וצריתש המ "יאי' הקבו "ז ירגה ןרמ ' יחבו הרוא ןרק "ג,יע' הודק ב אלו וד"ד קב

. וכרד

ןויכ שירפה "כ חאו רימה םאד עב"א ותס' ,יע' רימהו שירפהו בלח לכא רא"י אלוע רמא

ר"י טק נו החדנ הכ"ג םגד סד"ל זמ. ןירדהנסו ז: ןישודיק ותס' יעו' , החדנ אל ןקתל ודיבד

, הטתשנש רחא שירפהל ךייש אל זאו הטתשנב ירייאד הינשה ותרמימ לל גב הזה רדסכ

. הדש ימורמו הרוא עו"עקןר

' סותבו , רמומל טרפ ץראה םעד אשרדמ רמומ יוחידל רוקמה איבה רימהו שר"יד"ה

ךלמל הנשמבו זמ. ןירדהנסב סות' ,ע"ע הבעות םיעשר חבזמ רוקמה ואיבה ז: ןישודיק

ג'ז'. תוגגש

" ימויה קוזיחה "
הרואכל יוחיד של הז גשומ לכד תושקהל שי הנהו ידחוי, לש ןידב תובר ונקסע ןייגוסב
אטחש עא"פ םדאו "ה, בקה ינפל םלועל תלעננ תלדה ןיאש הבושת לש גשומה תא רתוס
םיברק םהש תונברקב המלו "ה, בקה ינפל ותבושת לבקתתו הבושתב בושל לוכי ןיידע

? יוחיד לש גשומ "השי בקה ינפל
דחא הנהו , םלועל המדק הבושתד דנ. םיחספ ' מגה רמאמ יפ לע " םינפ בטיי ה" ץריתו

, ןמזהמ הלעמל הלוע לוכיבכ םדא הבושתב לבא ןמזה אוה םלועב וארבנש םיר בדהמ
הזו ללכ, יוחד היהש ןמז היה אלו היה אלשכ רבדה רקענ וליאכ הבושת השעשכ אליממו
גישהל ךייש אל הלודג םתשודקש ףא תונברק ב לבא תעד ירב םהש םדא ינבב שדחתה

,יכ םדא ינב ובוש רמאתו וגו', השמל הליפת צ' םיליהתב ארקמה הז יפל ראיבו וז, הלעמ
סינכהל ךייש ןמזהמ הלעמל אוהש "ה בקה לצאד ונייהו , לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא
. םלו עמ אטח אל וליאכו "ה בקל רבחתמ וליאכ בשש םדא אליממו םויב םינ לאףש

' 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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