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ףדו.
פסק ליו"ע , לושכמ ןתת אל רוע ינפלו םושמ אמליד וא החוורה םושמ והל איעביא .1
לע םג וא , םהמע תתלו תאשל רוסאש ןיתי נתמ ד אשיר לע קר אוה םאהנהז

? םערפלו םתוולהל םליאשהל רוסאש אפיסה
רוע לפינ ללכב אה ליו"ע םייוגב םג אכיא וער ינפלד ןאכמו וכו', רוע ינפלו םושמ .2

' בלר ךוניח תח נמ "ם(יע' וכעב וניא יאדו הזו , וריבחל תנגוה הניאש הצע ןתיל אלש
? יאהמ יאה אנש יאמ א'),ליו"ע

, תכלוהו תטעמתמד ןויכ יחה" מ"לכ הפירט טעמל לוכי היח הפירט יא םגד ובתכ אלא דות"ה
םלוכ היח הניא םי רבוסו םי קלוח "זל פלו , תומהב טועימ קר והז היח הפירט מל"ד םגד "ןית' רבו

"אח"א בשרה יעו'וש"ת , תואיצמב וקלחנ כידצ ראיבש בצ. ןילוח רב"ן יעו' , שדוח בי' ךות תו תמ
הפירט כ הנידו סנ ךרד והז היחש וניאר םאד בתכ חמ' "ךוי"דזנ' שבו רל"ן, םיכסהש חצ'

. הרוסאו

"א. קער תיישוק "ם,עו"ע רהמו "א שרהמ 'יע' סותה ירבד רואבב , ךתא דות"ה

"א. בטירו "א בשר יעו' זטק., םיחבזב סות' ,ע"ע אמליד דות"ה

יעו' , םירצונה לש א' םויל הנוכהד רדהו זוע שב"ס םינויצו תוהג יעו'ה , רוסא םלועל וכו' א' םוי
, רצנדכובנ ע"ש םירצונ וארקנש םינומדקה םילבבל הנווכה אלא ע"ז ידבוע םניא םהד ב. יריאמ

. םינומדקה עה"ז ידבוע לש םהיגח תא םהל וצמא םירצונה עודיכד רתוס וניא השעמלו

רוסי (וי"דזי'),דאב הדוהי תיב תוש ,יע' עייסמ רוסיא ןאכ ןיאש המו , הידידל המהב היל תיאד
רגה"א רואבו עב"ב, הנוי וניבר ,יע' עייסמ אכיל יוגבש ית' דועו , עייסמל רוסא ןיא ןנברד החוורה
ןבומ הז יפל יוגב,ו וניאש "ח לאב ןידמ הזש (2 הבושת ) םינפב שמ"כ יפל ראובמו אנק'ח', וי"ד
רוסיאב תוברהל עייסמ קר הזד , םהינש ביר שקי םוקמב םג הידידל ול שיש המ ליעומ המל

המ'. ח"א םייח הנחמ "ת ושו די:, ןמקל ' סותו ןאכ בט"א יוגב,יע'יר אכילו
ע"ב

, ותריבעב דיזמ יוגה אכה אלהד תושקהל שי איגוס אלוכ וכו',בו טישוי אלש ןינמ .1

רוע? וניא אוה אלה , ולישכמש המב רוע ינפל ללכ ךייש המו

ש"אב בתכש שר"י יעו' סות', יע' ה"תוז טקנש םעטבו , ריזנל ןיי סוכ םדא טישוי אלש ןינמ
ןויכ ריזנד בתכ 'י') בירת רגה"א(וא"ח רואבבו , םתסב יקופאל שר"י יא ןדש יעו'ניומ"י ," ותותשל

. רוסא הת שיש תואדו ןיא םא םג ןייה ןמ קחרתהל הווצמש

םיעודי ח"אגי'ז',ו יולה תיב ,יע' רמאד ד"ה םש ' סותבו בד"מי: איגוסב רוע,יע' ינפל ןינעב דוע
ןיבש "ע נפלבש ףיס והו עב"א, ונראבש ומכו רוסאה יניד ינשב קלחמ ש ןמנהכ "ש ירגה ירבד

ץ בוק ס"ב,עו"ע םש "ח רפו בס'ג' ,יע'ש"ךוי"ד אבויח רב יעב המל יפט ומןב םוקמל םדא
. תוריבע לשג' "ע נפלב שפנה רוסמל בויח שי םאה חמ'ט' תורעה

דציכ םינושארו סות'יר"ד רכ"ל,יע' וקספ "ם במרהו "ף ירבו , רוסא ונש"נ רכ"י וקספ , אינת דות"ה
ול. תומבימ ' סותה תויאר ובשיי

רתומ רוכמל םייקתמ וניא אוה, ךכ םי נידה םוכ יסו "ייב:, שרו ב., ליעל "א בשר אל,יע' דות"ה
וכל"ע(רל"ת רוס א רוכ מל םייקתמה רבדבו אר"שב.), רל"ת(יעו' דבלמ רוסא תונקלו וכל"ע,

. רתומ "ת רלו "יבי: שרלו , רוסא םינושארה בורל תונקלו ,( תבורקת קר
"םע"זט'א'. במר וכל"ע,יע' רוסא הרואכל ומצע ודיא םויב םייקתמה רבד ול רוכמלו

םא עב"א( ליעלד ק פסה טשפנ ןאכ םא עליל "א בטירו "א בשר יעו' וכו', םושמ הלוכ רמא אבר
"ע). נפל וא החוורה רוסיאה

קס"ג. יעו"שש"ך 'ה', חמק רגה"אוי"ד רואב ,יע' עורפלו דות"ה

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

לע קר אוה ק פסהד םינושארה בור תעד ב.ו ףדבו ןאכ םינושארה הזב וקלחנ .1

קפסהד יר"ד ותו "ד בארה תעדו , החוורה הזב שיש יאדו אפיס לבא ,' נתמד אשיר

הק"יד' יעו' , הברקהל רבד תועמב הנקיש רוע, ינפל ךייש א פיסב נתמ'דםג הלוכא

ומצע אוה הנוקש הכ"ג םג םאה רווע, ינפלב רתומש ינפלד ינפל והמ וקלחנש ג'

ינפל ירקמ הז לשכי אל הו"ה וריבח תא לישכיש ןפואב שקר ,וא בירקמו תועמב

'ב.). סותב ליעל אבוה ר"ת תטיש ,(עו"ע ינפלד

הריבע איה תנגוה הניאש הצע תניתנ רוסיא הצ'ש םיחספ םירוע שי ץבוק ב ראיב .2

הרבחה ינוקיתל םהש "ח לאבש תווצמה בור ומכ יוגב וניא הזו וריבחל םדא ןיבש

הזו םוקמל םדא ןיבש הריבע אוה וריבח תלשכה רוס יא לבא , םייוגב םניאו ונלש

יאדוש רבעש המצע הריבעב ףינס הזד ןנירמא איה דחוימבו ), םייוגב םג ךייש

ןויכמ ןנברדמ רוסיאה הפש המו "ייס'ג', הקו טמ', ח"ב קחצי ירפ יעו' ,( םייוגב ךייש

אנק'ח'. רגה"אוי"ד רואיב ,יע' לושכמ יאדו וניאש

ע"ב
ןויכש ,א. בשייל םינושארב םיכ להמ ינש איבה "ייס'ג' הקבו , םינושארה ושקה ןכ .1

המ ע"י דיזמ אוה וישכעש ףא אליממ , רתיהכ ול תי שענ הריבעב אםד הנשש

,(ייע"ש לגרה ךותמ השעי תורחא םימעפבש םרוג הריבעב וישכע ועייסמש

חור וב הסנכנ אא"כ הריבע רבוע םדא ןיאש ןויכ זלר'),ב. ךוניחהמ תאז חיכוהש

המ יפלו היפ"מה'ו'). "ם במרהמ חיכו (ןכה ורזועל אלש ןינעל רועכ בושח , תוטש

יעו' , דיזמב גם רוסיאה רתוי ןבומ ם וקמל םדא ןיב בישח וער ינפלש ליעל ונראבש

לש "ע נפלל גגוש לש "ע נפל ןיב וקליחש שיש דכ' "שס"ק ייעו בס'ז', וזח"אוי"ד

. שממ עייסמש יעב דיזמבד , ינפלד ינפלב םג רוסיא שי םאה דיזמ

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


