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חכ. ףד
תו נתמ יבגל אבוה הז ןיד אלה השקו , םילכוא םיכלמהש ךרדכ החשמל אמיא .1

, הנוהכ תונתמב קר וניאד , רוכב הע:ד"ה םיחבז ' סותה :,וכ"כ בלק ןילוחב הנוהכ

תונתמ וניאו םילעב קלח והזו "י, שרפש ומכ םימלש לש הי לאב ירייא אלה ןאכו

? הנוהכ

תובושתה
הילאהש תאטח ידגב ירייא ןאכד וצריתו ירזע יבאהו םירפא יחבזה ושקה כן .1

תווצמ וב היה אל םינהכה קלח אוהשכ םאד בתכ "ד ירגה ירועישבו , םינהכל

םש "ם בשרבו ופ. םיחספ "י שרבו , הווש םנידש היהי אל םילעב קלחב םג הליכא

וניאש ףא החשמל ןיד שי חספ תליכאב םגד ראובמ זטק: םש יכדרמבו טיק:

"ג. מסה ירבדמ םנמא ד"ה ךתולעה רפ'ב הדמח ילכה קייד ,ןכו הנוהכ תונתממ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

תבשחמב לוגיפש רגה"ח לש ודוסי תא ונאבה םדוקה ףדב , ץוחל ומד קורזל זכ: הנשמב

תויהל הכירצ ןכלו , הקירזה תדובע תמחמ אלא חבזמ תליכא תמחמ אל איה ץוחב הקירז

היאר איבהו קלוח אכ' בקעי תוליהקבו , לוגיפ תבשחמב לספתש ידכ תרשכמה הקיר ז

ירועישב יעו' , חבזמ תליכא ןידמ ולוספש "יגי:ד"הל"ק שרב ראובמש םייריש תכיפשמ

םד. תיזכ רועיש יעב לוגיפ תבשחמל "קדי'י'ד מהוספ "ם במרה ירבד פלי הזב ןדש "ד ירגה

יעו' , תיזכ טקנ אל המל "ש שרו תוינשמב "א קער יעו' , ץוחב וירומיא תצקמ וא , הנשמב

תוחפב הניאש הרטקה ןיד תמחמ אוה , ןירומיאב תיזכ ןיד םאה רקחש " ירגה ירועיש

רדג המ ליעלד הריק חב םירבדה ולתש ב"ב ירפסב ל,עו"ע וגיפ תבשחמב ןיד ,וא תיזכמ

. חבזמ תליכא דצמ וא הדובעה דצמ יא הקירז תבשחמב לוגיפה

רי"זה ןרמ ישודיח יעו' , וריקהל םיבייחו רשב םש ול שיש שר"י ימד,יע' הילאכ הילאה רוע

. ובירקהל וכרטציש ' הילא םש ב' יגס אלו ' רשב םש ל' עיגהל ךירצ המל הזב ןדש "ק העמ יול

רשב לע בשחמב קפתסמ גל'ש דוד שדקמ יעו' , םדא תליכאל חבזמ תליכאמ ןיבשחמ

ןמז יפל ונמזל ץוח ארקנ המ יפל , ונמזל ץוח םתוא ריטקהל הליכאל דמועש םימלש

. דחא םויל דימתת אוהש הרטקה ןמז יפל וא הליכאה

םש ב' יגס לוגיפ תבשחמ יבגלש ,' סותה תיישוק ץר יתש "ד ירגה ירוע יש ,יע' אנינת דות"ה

תליכא תווצמל יא ןידה םצעבו , ארקנש וניצמ וכל"ע לכוא םשו ,' רשב םש או"צ' ' לכוא

ת קולחמב תאז הלתו הזב ןדש אל' ןמיס ליסנטס רגה"ח שבר,יע'יח' וא לכוא יעב םישדק

. םיחספב "ם במר הו שר"י

, הרטקהל אלו הליכאל אל םייואר םניאש םירבדה לכ תא הנמ "קדי'ז' מהוספ "ם במרה

לזאה ןבא ,יע' הרטקהל יוארש םג ריכזה אל המל השקו , הליכא ל יואר הילא ה רועש ריכזהו

הא רוע סו"לדב אתיירבא אגילפ הנשמה תמאבד יולה יר"ז ןרמ ישודיח יעו' , תמא תפשו

. הרטקה אלו הליכא ת בשחמ קר ינהמ היל

תולכאמ ' להב "ם במרל סד"ל תשו הב תיב רוע םש ריכזה אל המל ונדש םינורחאב עו"ע

. רשבכ בשחנש אכ' ד' תורוסא

ע"ב

אלה השקו , רתונמ תרכב רשב תאמוטל דמלנ אל המל ושקהש המב , ארבתסמ דות"ה

תלוע יע' , רתונמ לוגיפ דומלל האב ןוע ןועד גד"ש םדיב הלבק התיהד ובתכ םדוקמ

ש"א. ירגה תורעה יעו' , המלש

זט: םיחספו ז. אמוי גכ:, ליעל תומוקמ המכב בתכ "י שרש המו , איתא אכירא ארקמ והלוכ

ןאכ. תמא תפש ',עו"ע סותב ייע"ש , םישודקד ארקמ דמלנ ונמזל ץוחד

. אלא "ה דותב דמ. ןמקל ץיו רוה "מ ארה תוהגה ,יע' חבז רשבמ שר"יד"ה

םמצע תא םיריתמ םהש םי כסנ תחנמ טעמל אבד ,יפ' ןילגפתמו ןילגפמ לכ ףא שר"יד"ה

אתעייס "ד ירגה ירועישב ןאכמ איבהו , םהיריתמ תדובע תמחמ לג פתהל םייריש םהב ןיאו

לוספל יאנת קר הז ןיא לוגיפב ןיריתמ ול שי ןידד ב'י', הליעמ וישודיחב "ז ירגה ןרמ ירבדל

םאה רקחש בי' םישדק ןרהא יבר תנשמ יעו' ן, יריתמה ע"י השענ אוה לוספה רקיעש אלא

ייע"ש. , לוגיפב ןיד הזש ,וא ןברקב יוציר ךירצש ללגב והז

קר וא תוקלממ םג רוטפ ןיריתמ תברקה םדוק םאה חי'ז'ןד "ק מהוספ ךלמל הנשמ ה

ךוניח תחנמ יעו' , ןיריתמ תברקה םדוק לספנ םא ומוקמל ץוח לע קפתסמ ןכו , תרכמ

י'ב-ד'. ןירישכמ "א וזחו וי"דל'ב', רזעיחא "יגכ'ד',ע"ע הקו 'ה', דמק

" ימויה קוזיחה "
תברקה ןיאש ונינ מזל תוכייש םניא ה רואכלו , לוגיפ יניד לע ונדמל ונלש ףדב הנה
תוליפתש ונדמלש ומכו הדובע תארק נ הליפת הס'ש ןמיס ובלכה בתכ םנמא , תונברקה

הניאש הבשחמ ךכ הדובע תלסופ היואר הניאש הבשחמש כומ ןכל ,ו םונקת ןידימת דגנכ
יפט ירימ ח ונמזל ץוחו ומוקמל ץוח ת בשחמד אכה ןניזחו , הליפתב תלסופ היוא ר
ומוקמל ץוח בת שחמש הכרב קיזחמה ראיבו , רשכ ןברקה םשש ומשל לשא תבשחממ

ץוח תבשחמ ןכו , תסנכה תיבל ץוחמש םירבדבו ויקסעב ותב שח מו הליפת ב דמועשכ אוה
רימח הליפתל וישכע םניינע ןיאש קר תוינחור ירבדב ותבשחמ ליו פאד ראבל שי ונמזל
רציב םחלהל הז רבדב םינכומ תויהל ךירצ ןכלו , דוחל הליפת ןמזו דוחל הרות ןמזד יפט,
יהתו ונב:" םייקתיש ה' ונרזעי , ןוצרל ותלי תפ הלעת אלש ידכ םדאל הזב עירפהל הצורש

." םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הנזחתו , ךמע לארשי תדובע דימת ןוצרל

' 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
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