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

בצ. ףד
יוארב הזי' רשא מ' םעטה שר"י בתכו , סוביכ ןועט המד ןיא הלוספ תאטח .1

? הרישכ םד ' המד מ' ארמגה לש םעטה איבה אל המל השקו , האזהל

תובושתה
אר"ל ' יחבו , וצריתש המ ןתנ קחו ןתיא הפצמ שדוקה תרהט חבז םשל יע' .1

ןכלו הזי ילכב שדקתנ םאד ס"ד קר הזי רשאמ םעטה רקיעש טקנ ח"בל'

המד יעבד נכ"ל בתכ "ז ירגב ,ו דומילה רקיע תא טקנ "י שרו ' המד ד' ארק אב

. סוביכ ןועט ןיא יכה וליפאש חבזמל הלעש םדל

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

םשו במ. תבש יעו' ןאכ, שר"י יע' קוליחה םעטב וכו', תכתמ לש תלחג ןיבכמ
, לבא דות"ה תיישוק לע יתש' המ "א בטירב דוע "א,יע"ש בשרהו "ן במר רב"ח

. ץיוורוה "מ ארגה יעו'יח'

, הרזעה תפציר לע בתכ "י שרב ,? ןכיה וכו',ו המצע ינפב הכרעמ םהל השוע
ןרק יעו' , הנשמ םחלו סוקרוק "י רהמ ,יע' חבזמה לע בתכ "מו'ה' וסיא "ם במרבו
יאו ח"בול'ג', ךורב רוק ד'ד',ו הרומת לאקזחי ןוזחבו םש לזאה ןבאו הרוא

וט'. הרומת הק"י יע' ןיקשמב הפירש שיש ןאכמ חיכוהל ךייש

, רתונ היהי אלש ידכ ו'כ' ארקיו "ם בשר ,יע' רבדה םעטו , סוביכ ןועט הז ירה
בנק' השע "ג סרל "מ הפס יעו' , אצוי היהי אלש ידכ הזד ינוקזחו "ן במר יעו'"ש

. הוצמל האנמש

הז יםלו , האמוט לבקמ וניא םישדק םדד "קא'ול' מהוספ "ם במר ,יע' האמטנשו
םד הרוא ןרק יע' , וירבדב תושקהל שיש המו , רשבה אמטנש הנווכה ןאכ

י'. םיחספ "י הקו , םיחבז

יחו' הרוא ןרק ,יע' הליחתכל וקרוז אמטנש םדש םהירבדמ הארנ , הנלש דות"ה
. שדוקה תרהט ,עו"ע דבעידב קר והז הצרמ ילואד ןכ, ודמל הפיאמ "ז ירגה

,עו" הדש ימורמבו "ק מטיש ,ע"ע וקרזו םיסרוג 'יא סותו שר"י ,יע' ןילוספ ולבקשו
. שדוקה תרהטבו םש סוקרוק "י רהמב "קח'ג' העמ "ם במר ע

ןתנ קח שדוקה תרהט יע' הצוריתו מגה' תיישוק רואב ימנ, ףועה תאטח וליפא
"א. פשו

. המלש תלועו , שדוקה תרהטו ןהכ הארמ , תוריאמ םינפ ,יע' לוכי דות"ה

ע"ב
. שדוקה תרהט ,יע' םהירבד רואבב וכו', רמא הבר וכו', רמא ףסוי בר

תוריאמ םינפ יעו' ,' התוא לכאי מ' תולכאנל רוקמ איבה , רמאק יכה שר"יד"ה
. לכאי שודק םוקמבב ארמגה לש דומילה תא איבה אל המל חבז םשלו

,ע" רחשה תליאבו םיחבז םד ,יע' וקיפס רואבב וכו', ףועה תאטח ןיבא בר יעב
. שדוקה תרהט ע

שר" ירבדבו ארמגה קפסב שמ"כ הרוא ןרק ,יע' הפצרה לע ךפשנ ןיבא בר יעב
"א קער יע' ילכ ריואב ליספיא אהד "ל ופית ושקהש המבו הכ., "ז ירגה י,ע"עיח'
"ק העמ חמש רואו שדוקה תביח ילכ,יע' קיבדמב םיקומש המבו , המלש תועו

ח'ט'.

ןבא יעו' , תרחא אסריג "ק מטיש והמ,יע' דגבל דגבמ זתינ יברמ יול הנימ יעב
ףסכ יע' םש "ם במרה קספבו , תואסריגה ןיבש קוליחה "קח'ט' העמ לזאה

. לזאה ןבאו 'ט' חלק ךוניח תחנמ , הנשמה תבכרמ "ק ירהמ יעו' , הנשמ

" ימויה קוזיחה "
אוה עודי הנהו , וניקולא תיב תפירש לע תוליבאה ימי תעשתל םיסנכנ ונא הז םויב הנה
ורבשו םיביואה וסנכנש "ם במרב רכזומש ומכ , תונברוח ינימ המכב ברחנ שדקמהש

,? לכהמ רתוי הפירש וטקנ המל ליו"ע , לכיהה םוקמ תא ושרחש חא"כ ןכו לכיהה וצתנו
המצע ינפב הכרעמ םהל השוע ואמטנש ןיקשמלש אתיאד ןייגוס יפ לע ראבל הארנו
הארנהו , הרובקו הכיפשב םניד דימת ןירוסא ןיקשמ אהד הז לע ושקה הברהו , ןפרושו
רפכלו הל', חוחינ חיר השא תושעל ורקיע שדקמהד הפירשב קר רחא רועיב ןיא שדקמבד
תוחפו , םירטקנה תונברקה לש חירה והז ןוצרו םימחר ךותמ השענשכו , לארשי ינב לע

ה'ע"י ינפל חוחינ חירה היה ןברוחה ןמזבו , םיאמטנה תונברק לש הפירשה והז ןאכמ
לארשי ינב לע ותמח תא הליכ אלו םינבאו םיצע לע ומעז תא ךפש הזבד שדקמה תפירש

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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