
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
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אמ: ףד
שדוקה תכורפ יבגל אבה לשמבד השקו , רוביצה הזד שר"י יע' , ובהוא לע םעזש .1

? דיחי לשמ רומח רוביצה אטחד עמשמ

תעד לע השוע ךכש אנדמוא והז םאה ליו"ע , השוע אוה הנושאר תעד לע השועה לכ .2

יאדו יא ףאו , אמתסב אוהש מזן לכ הכישממ הנושארה ותעדש ןיד והזש ,וא הנושארה

? ותעד ךכש אנדמוא אהת אל

לע ה שועה לכ ן נירמא אלד תוטישה בור ןכו אנקסמל הארנ ןאכ הנהו וכו', השועה לכ .3

לכב בייחד וכו' ערזל עינצמה לע ןנירמא אצ. תבשב הנהו , השוע אוה הנושאר תעד

אוה הנושאר תעד לע השועה לכד , ועינצה המל חכש ואיצוהש יתמ םא ףאו והש

? הכלהל קספנ אלש אכהד וכו' השועה לכמ אנש יאמ ,צו"ע הכלהל קספ נ ,ןכו השוע

תובושתה
ע"ב

ןיאד בקעי ןויעה השקהו , לודג ןהכה והז ובהואד ראיב ןכלו "א, שרהמה השקה ןכ .1

ואטחש םדוק ירייא ןאכד ית' ןכלו , םיבהוא וארקנ לארשי םוקמ לכבד ןושלה טשפ

. הדש ימורמ ,עו"ע םניד היהי המ רמואו

ןמקלמ הזל תויארה מ דחאו , ןושארה דצכ בתכ זט. תוחנמבו ןאכ תמא תפשב .2

ישא, בר תעדל וכו' השועה לכ ןנירמא אלד תישילשב אלו היינשו הנושארב לגיפב

השקה םנמא , אמתסמ ותעד ןכ התיה אלד ןניזח שוריפב בשח היינשבש הזמ ד

.' אירת ח"א עורז רוא יעו' א?, נדמואב קות לחמ הזב ךייש המד ארבסמ הז לע

הכישממ הנושארה ותעדש ןיד והזד , ינשה דצכ ראיב תוחנמב םש "ז ירגה ' יחבו

הז. לע אנדמוא םוש שןיא ףא

ןיב קלחמ הדש ימורמבו , תובשחמ ראשל רוסיא תבשחמ ןיב קליח ב: הרוא ןרקב .3

ה הכ ישממש ןנירמ לשאא אכה ומכ רוביד יעבש םוקמל הבשחמב יגסש םוקמ

קלחל איבה ב. ףדב "ז ירגה ישודיחבו ןוגכ), "יד"ה שרב שמ"כ "(יע' הנושאר תעד "

תעדד ןנירמא תבשב םש ומכ תמייוסמ תעד לע השעי השעמ הש ךירצשכד

ןיד וניא לוגיפ תבשחמ לבא , ינהמ המשל אלש תבשחמב ןכו , הכישממ הנושארה

ןנירמא הזבו , תלסופ ה איה איה הבשחמה םצע ,אאל תמייוסמ תעד לע השעמב

. הנושארה הבשחמה הכישממ אלש
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

תואטח לכל דחא םש שי םאה ונדש וינב ירועישבו "ז ירגה ,יע'יח' םיבכוכ תדובע יריעש

יע"ש , דרפנ םש ןברק לכלש וא , תוריבעה יפל םינו ש םינימ םיאיבמ קר , תוימינפה

. הכימס ןיאש עא"פ יודיו םהב גהונ יא הז יפל ןדש המ "ז ירגב יעו' נה"ל, ינשה דצכ וחיכוהש

ע"ב

ולא,יע' םידומיל לע תקולחמ איבהש ב'א' תינעת ימלשורי יעו' וכו', החרס הבור םא

. ימלשוריה רואבב ויבא םשב ךיראהש המ "ד מרגה ירועישב

"ם במרב יעו' , הרטקהב איה תקולחמה לכד שר"י יעו' וכו', הנובלב אלו ץמוקב לגיפ

, הקירזו הכלוהו ילכל הניתנ טוקילו הצימק ןינעל םג םתקולח מ תא טקנש "קזט'ז' מהוספ

. הרוא ןרקו םש ךלמל הנשמ יעו'

רבדב תובשחמ ינש אוה םתהד ןושאר ןושל סופתל ןיבזה קוליחהו , ריתמ יצחב ןילגפמ

,יע' ןיריתמ המכ מ דחא אוהש קר דחא השעמב תחא הבשחמב ירייא אכה לבא דחא

. המלש תלוע

המו , הפב לגפיש ךירצ השוע אוה הנושאר תעד לע לד"א ןנברלד איבה ןוגכ, שר"יד"ה

יפל ראיב ב. ףד "ז ירגבו שד, וקה תרהטו הדש ימורמ ,יע' ןנבר תעדב ןכ רמול וכירצהש

הבושת (יע' התומצעב תלסופה הבשחמ איהש םיאור וז הבשחמב םיניד שיש הזבד וכרד

וכו'. השועה לכ הב ינהמ אל ןכלו ג'),

ינש ןמיסו םילומ םשל א' ןמיס חספה תא טחושמ אנש יאמ ושקהש המב , יאממ דות"ה

,יע' לוספד ןאכ ומכ אלו , רשכד ןנירמא ריתמ יצחב ןילגפמ ןיאד ןנברלד , םילרע םשל

אל המשל ןברקש אלא , תלסופ הניא םילרע תבשחמ םתהד ץרית הרוא ןרקבו , םצורית

יצח ןילגפמ ןיאד ןנברל ,הו"ה רשכ םילרעו ם ילומ םשל טחששכ ןכל ו וילכואל יעבד ליעומ

"קזט'ז'. מהוספ חמש רוא ,עו"ע םילרעו ומלןי םשל דחא השעמכ יוה ריתמ

המ" אוהד "י שרמ וקיידד במ: יחו'זר"ס דוד ישדק ,יע' ןנברד לוספהד ' סותה ירבד רקיעבו

. םהרבא תחנמ יעו' ת,

אלש ןידד אוה טושפ אלה , אבר ירבד לע ףיסוהל אבש המבו , ומשל אלש רמא ישא בר

. םהרבא תחנמו הדש ימורמ ,יע' ומוקמל ץוחכ ומשל

" ימויה קוזיחה "
הדובעה דומע ייהנו חרסש אטעימש שורדה ךרד לע שרפ ל ןתינ הנהו וכו', ךלמל לשמ

אבור לבא , תמייקתמ דוע ולש אילמפ הזבו , לארשי ינבמ טועימ םהש םינהכה ע"י השענש
ולש אילמפ יזא , לופי ח"ו אוה םא לארשי לכל ע"י קזחומה הרותה דומע ונייה וחרסש

. הרותה דומע ,ע"י הניכשה תארשהל נב"י םיכוז תולגה ןמזבש םיאור ונאש קת,כומ לתסמ

' 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


