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טל. ףד
םי נפ יעו' , תוינוציחה תואטחב םג בכעת םייריש תכיפש םאה ונד אה, דות"ה
םימדב םג םייריש תכיפש תבכעמד הארנ איגוסב םש "י שרפלש תוריאמ

ןרק "ש ייעו ר"ת, תעדל ושקהש המ רישכמו סות'ע"בד"ה עו"ע , םינוציחה
. הרוא

הזב, קפתסנ ימלשוריב , הבשחמ םהב תלעומ יא םייריש תכיפש ןינעב
ןכו חל: "ז ירגה חל'א',עו"עיח' דוד שדקמ ,יע' בכעמ ןיאד הארנ ןדיד ארמגבו
. םיימינפה םיירישל םינוציחה םייריש ןיב קלחל שמ"כ ומשמ םהרבא תחנמב

, םולכ אלו השע אל תונתמה לכמ תחא רסיח םאש דמל וכו' השע רשאכ השעו
" במרל היפ"מ יעו'ונ"כ,עו"ע , רחא רוקמ הזל איבהש "קב'ג' מהוספ "ם במר יעו'

"ק(מע'96). מהוספ יולה יר"ז ןרמ יעו'יח' , שריפ ןכש םד'ב'

איבהש "ז ירגה יחב' יעו' הוי"כ, רפמ בוכיע דמלנ אל המל ושקה , רפל דות"ה
יעו' , םויה תדובע ןידמ וא רפה רשכה ןידמ אוה הוי"כ רפ לש בוכיע םאה רוקחל

הז. יפל ונש"נ המ ונק' יס' יולה רמשמ

" ימויה קוזיחה "
הנהו , תועובשה לגח ןימולשתה ימי תעבש ךותב תעכ םיאצמנ ונחנא הנה
הנכהה םש לע תועובשה גח ארקנ דחא דצמש , ןיינעמ רבד םיאור ונא הז גחב
הארנו , דחא םוי קר אוה גחה ךד יא ,מו רמוע ה תריפס לש תועובשה ת עבש לש
בתוכש המ עודיכו , הרותה תלבק אוה חהג תילכת הנהש , ןינעה תא ראבל
סנכנש רג אמגודל חקנ הנ הנש,הו ו הנש לכב תשדחתמ וז העפשהש ח"ל מרה
הלימ "כ חאו דומיל לש םינש ןכל, םדוק ךרצנ אוה תונכה המכ , הרות ייחל

" התשמ ימי תעבש " ןיעמ ול ןתינ רג היהנש ירחאש םיפצמ ונייה הנהו , הליבטו
הנבהה ,זווה םייחה תוהמ איה הרותהד םעטהו , םולכ ןיאש םיאור לבא ' ודכו
םייחה אלא , םייחה לע ףסונ והשמ הז ןיאש , הרותה תלבקב ונל היהיש וצרש

"ה בקה ונל רמוא הרותה תא נו לבקו ונמצע תא ונכה ש רחא ןכלו םמצעב
-םוי. םויה ייח תא המע תויחל וליחתתו וכל וישכע

' 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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