
Mודיניה Mקברי

Mירבק Mהינידו

1( d 08 III ARIF
ׂשMׁשנל רטPנה Mסוקר סוינרה Pסוטור, רׁשא יח Mירׁשע Mיׂשׁשו הנׁש Mייׁשדחו הׁשיMחו ,MיMי
וׁשע Mירוהה Mסוקר סוינרה הלוקירגא הינרהו הניקל .Mנבל בׂשכ :דיה MוקMׂשו ׂשחנה
Mידכ העברא ,רPסMב MוקMׂשו רPא העברא ,רPסMב MZד לאMׁש Mיסנכנל רבקב סוטיט
Pסויוואל סורודיMטרא רׁשא בוחרב חלMה הדׁשב סויסולוו סדיליסאב לאMׁשב MיאZויה MN
,ריעה לביק MויPיקנאMב ׂשרוׂשב Mהנׂש Mסוקר סוינרה אלוקירגא Mׂשא סוטיט Pסויוואל
,סורודיMטרא הטורPב .ׂשחא קיזחה MיינזאM Mסוקר סוינרה ;סוטסוי דיעה סוירביט סוילוי
.סיטורא סוטיט Pסויוואל סורודיMטרא הׁשריה סוינרהל אלוקירגא ׂשׁשגל וא חלׁשל רחא
הקזחהל Pהיונ לׁש Mׂשוא MוקMׂשו Mידכ ,רPאו רובקלו .ׂשוZMע Nכ הׁשריה ׁשידקהל לככ
הZריׁש סוינרה אלוקירגא וא ,וׁשרוי רMאו Nׂשיׁש ול ׂשא ׂשוכMס חׂשMPה רבקל ,הז Nיאׁשו אלו
היהׂש הנווכ הער Nינעב .הז Mירבדׁש הלא Mינׂשינ Mיׁשענ MירבעוMו Nידכ לאׁש ויטאלוPיטסב
Mסוקר סוינרה אלוקירגא הנעו ויסנוPסב סוטיט Pסויוואל .סורודיMטרא הׁשענ Mויב 13
רבZMד ׂשנׁשב Mילוסנוקה סויאג סוינרוPלאק Pסוקאל סויקולו סויברט .סונאMרג
2( e 08 III ARIF
ℵׂש רבקה הזה Nׂשנ סויקול סוירויט סוניבאס ודועב יח סויקולל סויוולאס סורוMPיס הנקהו
ול MויPיקנאMב הטורPב .ׂשחא
3( b 58 III ARIF
ℵסוילי ,סונגיד Pסויקא וטיראכ MהיPׂשוׁשו וקיזחה ׂשא רבק Nגה הזה PקוMה ריק Mע לכ
ׂשוכז וב ׂשוכMסב קסPבו .Mינהוכה
4( c 58 III ARIF
ׁשקיב.... MינהוכהM ׂשוׁשר Mקׁשל ׂשא רבקה וׂשוכזבׁש וידבעל ויׂשוחPׁשו ,MיררחוׁשMה ול
וערזל .Mערזלו
5( ”Pקס Nיד ”ויקנס 68 III ARIF
Pסוילבו סויליא ,סוניPור ,לייח חיכוה אוהׁש קיזחMה לכב MינביMה וללה Mיחטׁשבו MיכוMסה
,Mהל ׂשוברל ,ׂשודׁש Mחכ ׂשיינק ויבא Pסוילבו סויליא ,סוטנאקסאבא ינPב סוינPלא ויקנס
Nגס MPדק יZה ינאירוטירPה Mסיסננסי, הכזו קסPב Nידה אבה רׁשא ׂשדוקPב וׂשוא ויקנס
אוה PסריM ׂשPסוׂשב ׂשרׂשוכ .וז ,ויקנס רחאל Zעונׁש ויZעויב :רMא MעZM Nיינעה רורב
היהׁש ZרוK קודבל ׂשיׁשיא ׂשא MינביMה Mיחטׁשהו Mהילעׁש בוסנ Nוידה .ינPל ,Nכבו Nויכ
יׂשנחבהׁש MינבMהׁש MידMוע לע הMדא היקנ אלו ונבינ Mלע רבק אלו ZרוPו רבקל לכ
,אוהׁש הארנ MׂשריכMׁש הׂשיה ,Nידכ לעו Nכ Mה Mיכייׁש סויליאל סוניPור Mחכ .היינקה
MדיאK, יבגל Mיחטׁשה וא ׂשודׁשה MיכוMסה ,MינביMל Mגׁש Mׂשוא הנק סויליא סוטנאקסאבא
ויבא לׁש סוניPור Mׂשא Pסוקלוטא ,סטילקויד Nויכ Mהבׁש Mירבק Mיבר PירוזM ׂשוMוקMב
,Mינוׁש אל Nכׂשיׂש ׂשוכז הרבעה הנוקל .הריכMב ,לבא Pא לע Pי היינקהׁש אל הׂשׁשענ
,Nידכ Nויכ ויבאׁש לׁש סוניPור רחאלו MכN סוניPור וקיזחה ׂשוMוקMב ולא אלל ,קסPה Nיא
MיקלוטאPה Mילוכי Nידב עבׂשל ׂשא MוקMה .ZMMעל MנMא רׁשאכ KרוZל הז יׂשקדב ׂשא
הבMZה הנMMׁש ירבדל MיקלוטאPה קחMנ ,MMׁש )יׂשיאר( Nיידעׁש MיMייק ידירׁש MיליMה
....ׂשואבה
6( )382 .R−.L=( 3667 SLI
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הינרוטאל ,היראונאי ׂשPרוׁש ,דיס ׂשב 54.
7( )382 .R−.L=( 8667 SLI
Pסוילבו Mסויקרא PאדוליMסו, Mררחוׁש Pסוילבו, ,דייס הנב ול .וׂשחPׁשMלו P”N הדנוקוי
.וׂשבוהא
8( )382 .R−.L=( 2048 SLI
P”N ינוMיMא ׂשׁשא Mסוקר, הבוט הPיו ,רׂשויב הווט ZMר, ,ׂשיארחא Zהעונ, ,הריהז ,הרוהט
.ׂשיׂשיב
9( )382 .R−.L=( 4818 SLI
ׂשוMׁשנל .MירטPנה סויאג סוילוט רPסה הנב ול רבק הז ׂשרובקל .ויׂשוZMע Mא עגPי Mהב
Mדא וא ריבעי Mׂשוא MאכN, יׂשליPׂש היחיׁש Mייח Mיכורא רעZב Pוגה ׂשוMיׁשכלו אל ולבקי
וׂשוא ילא .לואׁשה
01( )382 .R−.L=( 9328 SLI
Mסוקר סויסוקוו ,סנקסרק Mררחוׁש Mסוקר, הנב ׂשא הז וייחב ול וׂשׁשאלו היסוקוו הירנוו
וׂשׁשא ,הבוטה סוינורטPלו סונאיסוקוו ,ונב לייח הטרוהוקב ׂשינאירוטירPה ,ׂשיׁשילׁשה Nב 81
,Mינׁש הׁשלׁש ,Mיׁשדח 81 .MיMי Mא לדׂשׁשי Mדא ,רוכMל ,ׂשונקל וא חוׂשPל ׂשא רבקה הזה
Mלׁשי סנק Kסב 000,02 Mיטרטסס ריעל ,האיליווקא עברו לבקי .עידוMה
11( )382 .R−.L=( .7284 VIX LIC
ׂשוMׁשנל .MירטPנה סויאג סוינPלאק סMרה הנב ׂשא הז ול ,וׂשחPׁשMלו וידבעל ויׂשוחPׁשלו
MיררחוׁשMה ,MהיאZאZלו היטסיטנאלו סינוטיוק .וׂשׁשא אל רובעי רבק הז ׁשרויל MMׁשPהח
.....ׂשרחא
21( b 08 III ARIF
רכזל .Mלוע Mסוקר סויPור ,סולוטאק Mחיגׁש לע Zי רהנ Nור )?(, ונדועב ,יח ,ול סויPורל
סונאיPור ,ונב היPורל PוPה ,וׂשב היPורלו הטאריקאס וׂשב הרטPנׁש ליגב Mירׁשע ,Mיׂשׁשו
ׂשא ׂשיבה Mע Mרכה ,הMוחהו ׂשרטMל רMג הנביMה ,וׂשקזחאלו ׂשבZקהלו ינׁש Mירניד לכ
Mיׁשולׁש Mוי הדועסל Kרעיׂשׁש Mויב העברא רׁשע לכב .ׁשדח Mׂשכאל Nינבה Nיידע .הMוZיעב
אל ורבעי הנבMה MוקMהו .ׁשרויל
31( קוח Mינׁש הרׁשע ׂשוחולה ’י 1
אל רבקיי אלו Pרׁשיי Mדא Mׂש Kוׂשב .ריעה
41( 2.7.11. D ℵלוPסונאי, לע Mוטקידאה רPס K”ה:
1. ℵדM רבקׁש Mׂש, וא גאדׁש רבקייׁש Mׂש, MוקMב לׁש רחא ZPיו העיבׂשל לע ....ׂשודבועה
2. רוטירPה :רMוא ”ℵM רMאיי Mדאׁש Mׂש וא ׂשוZMע Mדא Mׂש וחנוה MוקMב רוהט לׁש
רחא וא רבקב Nיאׁש ול וב ”,ׂשוכז הׁשועה Nכ ZPיו העיבׂשל לע ,ׂשודבועה ׁשנעייו סנקב
.יPסכ
3. ”החנהה” וילאׁש MווכׂשN רוטירPה איה ׂשאז ׂשרטMלׁש ....הרובק
5. רבק וניה MוקM ובׁש ונMטנ וׂשPוג וא ויׂשוZMע לׁש .Mדא Kא סוסלק רMוא אלׁש לכ
MוקMה דעויMה הרובקל הׁשענ susoigiler ℵאל קר הדMב הרבקנׁש Mׁש .היוג
51( 5.7.11 D סויאג לע Mוטקידאה רPס .ט”י
רבק ארקנ MׁשPיׂשח )muirailimaf( רׁשאכ Mדא עבק וׂשוא וׂשחPׁשMל ארקנו רבוע”
”הׁשוריב )muiratidereh( רׁשאכ עבק וׂשוא .ויׁשרויל
61( 21.7.11 D ℵלוPסונאי, לע Mוטקידאה רPס K”ה.
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2. ℵוMר :רוטירPה ׂשואZוה” ואZוהׁש ׂשרטMל ,היוולה Nׂשא העיבׂש Nׂשייבגל דגנ Mי Nיינעהׁש
עגונ ”.ול
3. קדZב עבקנ הז לכויׁש Mדא רבקׁש ׂשא ׂשMה עבׂשל ׂשא .ויׂשואZוה לע ידי Kכ ענMנ
Mיכלׁשנׁש ׂשויווג אלל הרובק וא Mדאׁש רבקיי לע ונובׁשח לׁש .רחא
4. ℵׂש היוולהה בייח Kורעל Mדאה ובׁש רחב ;רטPנה Kא Mא אל הׁשע Nכ Nיא ׁשנוע לע
Kכ −− ℵאל Mא Nכ הנׂשינ ול הרוMׂש MובזיעN רטPנה KרוZל .הז זא Mא אל Mייק ׂשא
NוZר רטPנה אל לכוי ׂשוכזל .הב Mא רטPנה אל גאד אׁשונל ללכב דיקPׂשו הז אל לטוה
לע Pא ,דחא Nינעה לח לע Mיׁשרויה MיMוׁשרה ,האווZב Mאו Nיא הלאכ לע Mיׁשרויה לע Pי
Nיד וא לע Mיבורקה ,Mיטאנגוקה יPל רדס .הׁשוריה
5. ׂשואZוה היוולהה ׂשועבקנ יPל ויעMZא ׂשגרדו ודובכ לׁש .רטPנה
6. לע רוטירPה וא טארטסיגMה ינוריעה קוסPל ....ׂשואZוה
71( 1.37.1.81 D PPסונאיני, ׂשובוׁשׂש רPס ’ל
ℵדMה הרוהט Nיב ילׂשכ MוקM הרובק הרMׁשנׁש הניגל וא Mילודיג Mירחא ׂשכייׁש ,הנוקל אלא
Mא Nכ רכוMה איZוה הׂשוא ׁשרוMPב Mללכ .הריכMה
81( 3.21.74 D ℵלוPסונאי, לע Mוטקידאה לׁש רוטירPה רPס 52.
ℵוMר :רוטירPה ”ℵקינע העיבׂש לע ׂשודבועה דגנ Mי רMאנׁש וילע הנווכבׁש הער לליח
,רבק ידכ Mלׁשיׁש יMל אוהׁש Kייׁש הMכ הארייׁש Zקדו. Mא אל היהי Mדא ולׁש Kייׁש רבקה
וא Mא אל הZרי ,עבׂשל Nׂשא העיבׂש לע Kס Mהא Mיבוהז ׂשבוטל Mי הZריׁש .עבׂשל
91( 1 sogoL soidI eht fo nomonG
ׂשMרחהב Mיסכנ Nיא רZואה חקול Nובׁשחב ׂשא .Mירבקה Kא רׁשאכ אב וׂשעידיל לׁש רסיקה
סונאיארט חונMה ׁשיׁש ילעב ׂשועקרק Mיאורה Nוכנל חPטל רׂשויב ׂשא Mירבקה הנווכב
הרורב ׂשוMרל ׂשא רZואה ׂשאו ,Mהיׁשונ קינעה Mילעבל MנMא ׂשא ׂשובMZה ZMNע Kא ׂשא
Mינגה הMודהו Mהל MידוZMה Mירבקל Zהווי .ורכMייׁש
02( 6.44.3 .C
רסיקה רדנסכלא סוביטיMירPל :Mירחאו Nיא ׂשובוׂשכה ׂשובMZב MיריבעM MיררחוׁשMל ׂשא
ׂשויוכז הרובקה אלו ׂשא ׂשולעבה חטׁשב .רוהטה
12( 5638 SLI
וקחרׂשי Mרבק הז לכ היMר לכו Kרוע .Nיד


