
סב"ד

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

גע: ףד
רוסיא ןיל טבמ ןיא אלה ךכ, השעי ךיא השקו וכו', אמינו ודיינינד והנישבכינו .1

? הליחתכל

םימכח דיב חוכ שי ךיא בו רב הל "תביט המש רחא השקו , יצרמ אל בירקנ יא .2

? רחא ןברק איבהל השע םוקב ובייחל המ"ת רבד רוקעל

תובושתה
" ארה פי לע יתו' , םינורחאה םשב דנר' "קח"א ודהמ וש"ת בישמו לאושה איבה ןכ .1

אצמנ םשש ןנילתו ורתוי אל תונורחאה תומהבה יתש תמאבד ה'ה' ןילוח ש

לטבמ לש ןורסח ןיא הוצמ תיישע בש ית' בק'ב' וי"דח"ב קחצי תיבהו רוס, יאה

"שוי"דיק'דנ-הנ. הורעב בתכ הז ןיעכו , הליחתכל רוסיא

םשבו , יאנת לע בידיא ר"י םש ב םש ,וית' לאומש וניבר םשב "ק מטישב השקה ןכ .2

וריבח ןוממכ והושעו ו ילעב דימ ןברקה תא ןנבר והניע קפאד וצרית חונמ וניבר

וב. רפכתהל לוכי וניאש

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

. םינפוא ג' טקנ המל ג: הציב "ק מטיש ,יע' תרווכ , תיבח , לוגיע יפ לע הסרדש

רמוא אל ינא המל בפ: תומביו ג: הציבב "א בשר יעו' , הסרד לוגיע וזיאב עדוי וניאו

ז'ה'. תומורתב ומכ " רמוא ינאש "

םש "ב ערב יעו' , םיידיב ןברעמד "א פשה ראיבו , תונוילעה תא תולעמ תונותחתהו

ד'ח'. המורתב

םשו , םיברועמ םניא אה ולעי ךיא ד. הציב "א בשר יעו' , ולעי ןימופ האמ םש שי םא

ראיבש ו', קרפ ג' רעש רשוי ירעש יעו' , לטבל ףרטצמ קפסה ללכבש המ לכד דסיי

. וירבד

קוליחה דוסי יפל וירבד רואבב "ז ירגה יחב' םש,יע' ר"ת ץורית ,יע' רמוא דות"הר"י

, ץריתש המ חק: ןילוח "ן במר ,ע"ע חלב חלל שביב שבי תבורעתב בור ןיד ןיבש

. ליטב ןכלו ןנברד תועיצק תמורת אכהד טק'א'ית' יתלפבו

ע"ב

ןאכ המל הז יפל ונדש יעו"ש , וקיפס הצ.ד"ה ןילוח סות' ,יע' ותרדגה המ עובק ןידב

ןורסח אל הז ןאכ תמאבד דע. "אע"ז בשר יעו' , ומוקמב רכינ וניא אלה עובק ארקנ

. עובק ןידב ךיראהש פש"דדי' וי"דיק' םידגמ ירפ יעו' , עובק

, םצורית ,יע' ונינפב תישענ השירפהש רחא עובק ןיד רתוי ךיא ונד והנישבכינו דות"ה

,יע" ןנברד עובקב אלוק יהוזש הצ. ןילוח רב"ן אוה ןכו , יצוקמ רה"ש םשב "ק מטיש יעו'

חק'. "אח"ב קער יעו'וש"ת ש

שה"ס תרוסמב יעו' , ארמגה תיישוק רואבב הרוא ןרק ,יע' אריסא אסיגמ התעמ אלא

. םהיניב נה"מ שדוקה תרהט ,יע' ארוסא אסיגמ וטא סרגש

, המהב ףא לע בורה רתיה לח אל זאש שר"י ,יע' וחקיו בב"א םינהכ הרשע ואובי אמש

הז. יפל קדקדלו ןודל בתכש המ בל' ןיד "ק העש םדא תניב יעו'

ןילוח םינושארב ,ע"ע עובקה ןמ חקי אמש ןנירזג אל תויונח ב-ט' המל ונד , אכה דות"ה

תיבה תרותב "ה ארו "א בשכ ר"ת, םשב וליפא ע:ד"ה ליעל סות' ,עו"ע רבדב ונדש הצ.

"ךיק'די'. שבו ב"דש"ב,

, הצרוה בירקה םאש "קו'א' מהוספ "ם במרה קספ ןכו , ןיחדנ םניא םייח ילעב מכ"ד

שדוקה תרהט הדש ימורמ יעו' , הנשמ םחל יע' , ושריפש רחאל אקווד בתכ אלו

" העמ חמש רוא ,יע' ןנירמא יתמ יוחיד ןיד רדגבו , ושריפ א"צ דבעידבש ןאכ הרואכלש

קזט'ב'.

ןיניק הנשמב המל המלש תלועו שדוקה תרהט "א קער יעו' , ןיחדינ "ע וכלד ןיטוחש ירה

. ןיחדנ ןיא עב"ח מל"ד דבעידב רישכה ןכ

" ימויה קוזיחה "
רחא ךל יל ונל שי הרואכלש הלאשה עודי הנהו ימד, הצחמ לע הצחמכ עוב ק לכ
רתב ןנילזא קפס םוקמב קרש הז,וא לע ם יצוריתה עודיו , בורה םהש םלועה תומוא
םיצרתמ שי דועו , הרורב העידיב אלא ללכ תקפוסמ הניא ונלצא נו תנומא לבא , אבור

אלא ותנומא רחא ךלו ה וניא םהמ דחא 'כול דרפנ שקבי הואתל ד' בור םניא תומואהד
לכ הרואכלד ץרתל יתיאר דועו , ןינמה ןמ וניא םיעשר רשק אליממו ותואת רחא
אישוק ןיא םתמדא לע םהש ןמזב לבא , ידיינד גבלתו לארשיש ןמזב קר איה הליאשה

מ ךל ךל ול רמאשכ םהרבאל ה' תכרב התיה ןכל ימד,אןכ "מ עמכ עובק לכד ןויכ
לכש ונייהד , לודג יוג היהת ךמצע התאש ונייה , לודג יוגל ךשעאו רמא דימו , ךצרא
רכנימ הז תמאב קר , אכה אכיל בור ןיד םג ןכלו םייוג המכמ המכו המכ יפ הווש ידוהי
ןוטלייפ לש תיחוחצל לשמ שמוחב שר"י םש בתכש ומכו הז תא ךירצ זאש ידיינשכ קר

. אכה ,הו"ה ףדונ אחיר הלטלטמשכד וכו',

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר 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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