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

בי. ףד
סות' ,יע' הרידק ב הליבנ וכע"ם ידשו לארשי היפא רדהמ אמליד ןנירמא אל .1

ןכלו ןיששוח ןיא יוגל חוור ול ןיאש םוקמבש דל: ןמקלמ וחיכוהש ידשו ד"ה
חכומ תם הד ליו"ע , הנימשב השוחכ הכי תח ףילחמב הפ ודימעה
? ףילחמ ילוא דספה ןיאו חוור ןיאשכ לבא , ףילחמ וניא יוגה דיספמשכד
תיארמ םושמ רוסיאה לכד ןויכד ,צו"ע אכירצ אל, תושפנ תנכס אכיאד ןייעמ לבא .2

ךכ? לע שפנה תא רוסמל וניוטצנ ןכיה ןיעה

ול(ע"ע הצוח םג םדיא םויב ןיששוחש רבוס אלוע רב הבר "י שרל וכו', רמא אלוע רב הבר
. ךפיהל היל אטישפש שריפ ירה"ף) "ן(לע רבו "ן), במר

איבהש נק' יע'ב"חוי"ד ע"ז, ינפל םהש רכזוה אלו , ןיכרכל םימ ןיחלקמה תופוצרפ
השירד ע"ע םירפכ אלו ןיכרכ טקנ המל דוע "ש ייעו עב"ז, םג ירייאד "םע"זג'ח' במרהמ

םש.

ע"ב
חצור "ם( במרה תעד הנהו , ירירבש תנכס ינפמ הלילב םימ םדא התשי אל .1

,או"כ הלילב קר אוה הקולע ששח ינפמ תורהנהמ םימ תייתש ןידש אי'ו')

? ירירבש ששחב ףסונ המ

ר"ש תעדל הכ:) םיחספ ) רתומ ןווכתמ וניא אה השקו , אחירמ ינהתמ אקד .2

? ותומכ הכלהש

"נאי' הימשור "ם במר ,יע' ןנברד המ"תוא אוה הנכסהמ הרימש רוסיא םאהו , הנכסה ינפמ
שי םאה "זא' בשמ געק' "גוא"ח מרפ יעו' זטק'א', וי"ד שובל יעו' הזב, םירתוס תונושל ד-ה

. בורב לוטיב ןיד הזב שי םאה זטק'ב' יעו'זט'שו"ךוי"ד , אלוקל אקיפס קפס ןיד הזב

קר אוה םתא ומב"מ רוסיאה לכו , םדיא םויב וליפא ירייאד ןאכ שר"י תטישו הב, שיש ריע
הנשמה תא ודימעהו שר"י לע ושקהש המ ןאכ םינושארו סות' יעו' , תונקל אלו רוכמל

"א. שרהמ ןייע ב. ףדב בתכש הממ וב רזח "י שרד ' סותה ובתכש המבו וכו', דיריב

הקול סות'שבע"ז לש דוסיה רקיעבו הק"י, יעו' שה"ס ןוילגב "א קער תוישוק ,יע' אלא דות"ה
"ז עבש "םע"זז'וט' במרה ירבדמ הזל היאר שיש ךוניח תחנמ ,יע' האנה ךרדכ אלש ףא

ייע"ש. אוהש לכ לע הקול

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

וד' שר"שכו
, חוור םוש אכילד םוקמ לכד בתכו חיק'י', "איו"ד שרהמ ןוילג ב ריעה ןכ .1

. דספהה אבישח איה ףילחהל אחריטה

םוקמב וליפא ע"ז ינפב ףפוכתהל רוסאל "א בשרה ןאכמ חיכוה ןכ תמאב .2

, הרישא יצעב םיאפרתמ ןיאד הכ. םיחספב ראובמל תאז הוושהו , הנכס

אובל לולע קר הנכס וניא אכהד ראיבו וילע, גישהש היר"ף) רב"ן(לע יעו'

ןיב קלחמ ךוניח תחנמבו , רחא ןייעמ ךשמהב אצמי אל םא הנכס ידיל

"א(וי"דנק'ד') רגבו , רתומ קשנמכ הארנל הדובע איהש הווחתשמכ הארנ

איבה ןכו , רדגה ירוחאמ ומע רפסת לאו תומי ןידמ "א בשרהכ חיכוה

יעו' זנ:), ןיטיג ) הינב תעבשו השא ד השעממ הזל היאר םש םייח רוקמה

, הדבועל התוא ןיפוכש הממ רומח עב"ז שמתשהלד ע"זג'ח', חמש רוא

ולע"ז. ואיבה קר ךרצנ אלשכל על"ז, אקוודב ךרצנשכ ןיב קליח "כ פעאו

ע"ב
קר והז ' סותל םנמא , תותשל םילכהמ םג רסאנ ירירבש םושמ שר"י יפל .1

היהת "מ נהד חס' זטק' וי"ד הבושת יכרדה ראיבו , םימגאו תורהנהמ

ןיאש שחלה תא םדוק רמואב ,וא הקולע ששח ןיאש , תננסמ ךרד תותשלב

. ירירבש ששח

רומח ואל לע רובעיו תונהל אובי ותדרט ךותמש ןנישייחד "ן במרה ץרית .2

ד אשיר קיספ יוה אכהד בתכ "ן רהו , םימכח ל יאק ןאכד "וא קבדי לש"אל

רורב אל האנה רוסיאבד גכ' ח"ב םירועיש יעו'קבוץ , רוסא רל"ש ףא

ייע"ש. האנהה תא הרידגמ איה הנווכהד רוסא אשיר קיספש

"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 תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


