
סב"ד

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

אכ. ףד
אהל , לסו פ אל "י ובטד הז ןינע המ השקו הב, ליספ אל "י ובטו ליאוה הרפ ינאש .1

? תעדה חסיה ןידמ דשויו"ר יקה תא האמוטה לוספת אלש

ךירצ או"כ תחאכ לגרו די שדקל יעב אה השקו , רויכב וי"ר שדקל והמ והל, איעביא .2

הפ? צירה לע הדימע יעבד ' תרש ל דומעל ' ביתכ ,ואה ילכה ךותב דומעל

, שדקמ וניא רחמלו הליל תדובעל ונממ שדקמ , ברעבמ ועקש אלש רויכ .3

ןושלה והמ ,א"כ שדקל אש"צ ונייה שדקמ וניאו רב"ש רכ"א ה מקוא אנקסמלו

? עקשל א"צ ירה , דבעידב ' ועקש אלש '

ע"ב

הארמ לוק אה השקו , הכרעמה רואל ךלהמ היהד שר"י ראיבו , ותוא ןיאור ויה אל .1

? אכיא ארוסיא אה והב, תילד אוה הליעמ חירו

תובושתה
לש תעדה חסיהש המד מע'122) הרפ "ז( ירגב ראיבו , הרוא ןרקה השקה ןכ .1

, תונברק יבגל האמוט לו ספ הילע רוזג נ הז תמחמש אוה "ר ויקה לסופ האמוט

לוספ הב ךייש הניאש םיאור הב לסופ וניא וב"י טד ןניזחד אהמ המודא הרפבו

"ר, ויקה תא לוספת האמוטהש הביס ןיא אליממו , תונברקב שיש ליגרה האמוט

אל הרפבש ןויכ הרואכלו לוספת םא הניל יבגל הרוא ןרקב קפתסנש המ יעו'

. לוספי אל "ר ויקה תא םג לסופ

די תרימשמ ותעד חיסה םאד וק'י' ךוניח תחנמה יפל יתו' "יזי', הקה השקה ןכ .2

אל תרש ילכד ית' הדש ימורמהו הל, יעבמ "ג הכבו שדקל ךירצ ההתוא קר תחא

. הפצירל וניב םיצצוח יבי שח

,וצב"קחו"נ תוחנמל םימ ונממ םיחוקל ויהד עוקיש ךירצ היהד ית' תמא תפשב .3

ןרקבו , חבז םשל ),עו"ע ליעלדכ לוק תעמשה ליבב ילוא ) עקשל הוצמ היהד ובתכ

. הנילב םילספנ ןכ םימה , לספנ אל שודיקהש דףא ובתכ שדוקה תרהטו הרוא

ע"ב
ן ויכש ית' "ד ירגהו , שמתשהל רתומ ןכלו סנ, ,ע"י םימש לשמ היהד ית' "ז ירגה .1

. הובג לשב שמתשהל רתומ ןברקה דובכל אוהש
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

היא ר יתיימ יאמאו ןנברדמ איה התאמוט לכ אה השקו וכו', הל ןניאמטמ ייומיטד הרפ אהו

. ןתיא הפצמ ,יע' הנימ

ינהמד טנ"י יבגל ן אכמ וחיכו הש דק. ןילוח סות' יעו' וכו', רויכב וי"ר שדקל והמ והל איעביא

. הרוא ןרק יעו' , הליבט

' אצפח ' לוספ אוה העיקש לוספד "ז ירגה חיכוה ןאכמו , ןיריתמכ ןיריתמל ןילספנ רויכ ימ

אוה ויק"ר ידדן ןאכמ חכומ ןכו "קא'ד', העמ ירזע יבא ,עי' רחא םויב קורזל רוסיא קר אלו

אר"לאי'. יח' ןהכ,יע לש ותרהטב ןיד קר אלו הדובע רשכהב ןיד

ןרק , םישדק ןאצ ) םינורחאב יעו' , רחא תרש ילכב םימ םהל היהד רויכ,א"ני"ל דות"ה

ירועיש יעו' , תרש ילכב םהש ןויכ הנילב ולספי אל ולא םימ המל ףיש) "ם רהמו , הרוא

ילבנהיע"ש. ולספי אל "ד הורתל םידמוע ולא םימ ש ןויכד "ד ירגה

, רישכהל אלו הניל לוספ עונמל אלא עוקישה ליעומ ןיאש ובתכש המב , ינשה רויכ דות"ה

ח"איס'ח'. ךורב רוקמ יעו' "ז, ירגה יבתכ יע'

המ"ת שריפש גביר"ז יעו' , םיידיה תא ואמטיו רתונ ידיל ואובי אלש ידכ יאמ,א"נ דות"ה

"ד. ירגה ירועיש ,עו"ע רתונ רוסיא םהב היהיש

ע"ב

. המלש תלוע ,יע' שדוקה תרהטו שר"י,יע'צ"ק לע ויתוישוק בושיב "ה הגה דות"ה

יגס אלד יתו' "ד, מורתל האלעהה םצעמ ונשקה אל המל םימעט ב' בתכ , רמאהו שר"יד"ה

ירועיש ,עו"ע שדוקה תרהט יע' םימעטה ל-ב' ךרצוהד וכו',הוא רוזגל ןיאש ועו' לבא"ה,

"ד. ירגה

, הדות חבז ,יע' דבעידב בכעמ וק'ט'יא ךוניח תחנמ יעו' וכו', שדקל ידכ וב ןיאש רויכ לכ

ךירצםאה םינורחאה וקלחנ ןכו , הרוא ןרק ,יע' תיעיבר דחא לכל ךירצ םאה םש רקח ןכו

וב, היה הליחתב ש המב יגס ד"קוא ידכ וב היהי שודיקו שודיק לכבש

" ימויה קוזיחה "
קסעב עוקשה ת"ח לע זמרמ , הנילב וימימ ולספי אלש הלילב רויכה עוקיש ןינע

, הטימה לעש קה"ש ןיינע הזש ד"ת ךותמ ןושיל ול שיש , םימל הלשמנש הרותה
ךותמ ןשייש ,עו"י ודומילל קספה היהת אל ותנש ש ידכ םעטהו ח. תוכרבב ראובמכו

. ועקשש רויככ יוהו ותנשב םהב רהר הי הרות ירבד

' 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


