
סב"ד

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

וט: ףד
ק: ןלהלמ השקו , רבקנ אלש ןמז לכ ירייאד צ: םיחספבו ןאכ "י שרפ ןנוא, .1

? תמה רבקנש רחא םג התימה םוי לכ ןנוא בשחנ םישדק יבגלש ראובמד

אל וליאכו הלוספ םתדובע הנווכה םאה ןודל שי הנשמב םייונמה לכ .2

רשכ רחא לוכי ,נו"מיא ןברקה ףוגב תולספ השע ודבעש המש ,וא תישענ

? ןברקה רשכוי זאו ( ךייששכ ) הדובעה תא םעפ דוע תושעל

המב היל קופי ,ת רוקמ ךירצ המל , ינהמ אל דיבע מל"דיא ליו"ע , ןלנמ רז .3

? הרותה יוויצ דגנ השעש

תובושתה
שדוקה תרהטה וצריתו אכ., הגיגח ןבא ירוטהו ןאכ "א קער ושקה ןכ .1

רחאל זאו התימה םויב אלש רבקנשכ ירייא ןאכד הגיגחב תמא תפשהו

לכ רוסא הזבש םישדק תליכא ןיב קלחמ חבזמה שארבח ןנוא, וניא הרובק

תעש דע אלא רוסא וניא הדובע ןינעל לבא , קוספב רמאנש ומכ םויה

אוה תמה רבקנ אלש הזה בצמהד ראיב אל' אר"לח"ב ' יחבו , הרובקה

רחא קר עמשי םאש שר"י,נו"מ תנווכ והזו םויה לכ לע תונינא םש ןתונה

םוי. ותואב ןנוא אל רבכ תמה רבקנש

תוחנמ ' סותה יצורית ב-ב' הריקחה תא הלת וט'א',ו דוד דקש מב רקח ןכ .2

ןיא ירה ושקהו , הלוספ רז תלילבש אתיאד אה יבגל ונדש יבר, חי:ד"ה

, אכה הו"ה , תולספ רצוי רז תלילבש ובתכ ינשה ' יתבח , תבכעמ הלילב

צו"ע. ךכ אוה םילוספה לכב לי"עיא םנמא

יעב תולספ ןיד אוה ןאכ םאד , םדוקה יתב' ראובמה יפ לע ראיב "א קערב .3

ןתונ היה אל לבא השעמ היה לא השעמה ינהמ אל דיבע יא ןידמ יאד , ארק

ןירוסאש עא"פ ןיללח תדובע הרותה הרישכהש רחאש ראיב דועו , תולספ

אל דיבע יא לש ללכה רמאנ אל הדובע ילוספבד הרות התליג , הדובעב

. שדוקה תרהט ,עו"ע ינהמ
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה
ע"ב

,יע' תלסופש השא הנשמב טקנ אל המל ןודל שי הנהו וכו', רז ןמד ולבקש

ךמסש בתכ םש בשוח השע "כא'ב',בומ הויע ךלמה רעש יעו' , שדוקה תרהט

, םישנב אלו םירזב עמשמו םירזב הרישכ הטיחשהש פ"ג תליחתב הנשמה לע

. הדובעל לוספש ןטק טקנ אל המל א' ןמיסל תוטמשה ח"א ךורב רוקמ יעו'

יעו'יח' , ינירחא ארקמ וא אמטמ דמלנ לרע םאה ונד ופוסב םוי, לובט דות"ה

הזב. שיש נ"מ המכ "ז ירגה

רמומ אוה לרעש בכ: ןמקל סות' יעו' , הלימ תמחמ ויחא ותמש שר"י לרע,יע'

ףידע שפנ חוקיפד ראיב טי' חמ' תורעה ץבוקבו , ןתיא הפצמ יעו' , תולרעל

אל לוספ אוה לרעד "יי"ל שרבו ימד, הלימ תווצמ ןיאש ימכו סנוא ראשמ

. ופוגב םומכ איה הסואמש הלרעהש אלא , הלימ תווצמה לע ר בועש תמחמ

םישדק תליכאו , האמוטב הדובע טעממ " ורזניו " קוספהד וראיב , אלא דות"ה

. תוללכבש ואל יוה אלו וילע ןיקול המל א"כ ראיבש הרוא ןרק יעו' , האמוטב

תינעת ירא תרובג יעו' , חיכוי ללח םירמוא אל המל ןתיא הפצמ ,יע' חיכוי ללח

זי:

" ימויה קוזיחה "
ת וכלה ףוסב "ם במר ה ירבד עודי הנהו הדובעל םילוספה לכ ונמנ הנשמ ב
םה הרותב קוסעל םהימי םישרופו םעה לכמ םילדבנ ש ולאד לבויו הטימש
שדקמב הדובעל המוד הרותל םייח ה תשדקה ש םיאור ,ו רודה לש יול טבש

רבת סמו הדובעל רשכומ תויהל ידכ םיאנת שי הזב םגש רמול שי התעמו
ךירצו , הריפסה ימיב תונקל םיל מע ונא םתוא הרותה יניינק חמ' םה ולאד
ותדבע ללחל לולע ולא םיאנת לבא הרות דמול םא הלילחש םתובישח תעדל
הרותב םגפש אלא ותדובע ול הת לע אלש קר אלו ןכתיש םינפב ונראיבש ומכו
הרותה יניינק חמ' ב- זוע רתיו תאש רתיב קזחתהל ונילע ןכלו , הלילח המצע
. הרותל המדק ץרא ץרד רמאנ םהילעש וריבחל םדא ןיבש םירבדב רתויבו

' 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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