
סב"ד

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

זי. ףד
םש ילוא השק תמ,ו הריבעמ שרופה לכש היארל ואיבה , אידרוד רד"אןב השעמ .1

? ותייכב לדו מתמג

רמול הצר הליחתבו ," םנחת "אל רוסיא הזב ןיא המל שה קהש םירתס םחל ,יע' רבדה ינאנה ו
רבדה ףוגבו , רוסיא שי הב דםג אתיא "םע"זי'ד' במרבש ה חד קר , םולכ רמא ואל בלב הנהנ ש

. םנחת אל רוסיא שי םא יוג אלו ןימ היהש ןאכ לי"ע

"ל. רהמ ל תודגא "א,עו"עיח' שרהמ יפו'יע' , תיימ תונימ מ שרופה לכ

המ יעו' ןכ, עמשמ אל "י שרבו , והיי דח יבב ןכו דגב קספהב היהד יחםי תרותב ,יע' והיידי יבא
אכה ד קלחל שי םלוא תחפ טמ קספהב ףא " ץנאט הווצמ ה" גהנמ יבגל ןאכמ דומלל איבהש
אכ'ב"שאי'. בא"עיס' ,יע' םהיניב עצממ דגבה הלכה עם דוקירב לבא דיל, שובלמ דגבה

, אידרוד םשב זמרה המ "ל רהמ א',ויע' םידעומ שיר םייח יתפש ,יע' אידרוד רד"אןב השעמב
א'. שורד ףוס ח"א שבד תורעי ,עו"ע ויכרב ןב ושאר חינהב זמר המ עדיוהי "א,יע'ןב שרהמ יעו'

המכ הארשכ התיה יבר תייכבש :א' םירבד ב' ורמאנ אידרוד רד"אןב השעממ לכשה רסומב
. רתויש המכ וב לועפל םייח לש עגר לכ לצנל ונילע וםג םייח לש דחא עגרב לועפל רשפא
םירחאל דמלמה קר הז יברש ףאו וכו' ןמוזמ איד ודר ןב רזעילא יבר" " לוק תב הרמאש המבו

המל סחיב םג ותגרד תא עבוק םדא לש השעמ המכ םיאורו ה, בושת ךרד םיברל דמיל אכה
. ותעידי באל ףא םירחא ונממ םידמלש

ע"ב
לע ברה תא םישמשמה םידבעכ ויהת לא אלה השקו , ארגא לבקנו ןירציל הייפכנו .1

א'ג')? תובא ) סרפ לבקל מתנ

ייק"ל(אר"ש אלה הזב, ומצע ליצהל ול רתומ ךיא השקו , אפייס אלו ארפס אל .2

ינא? יוג רמאיש הזב ומצע ליצהל םדאל רוסאש פ"בד') ןמקל

אל התיב חתפ לא רמאנ אל הרותב קסועש וא ודבל וניאשכש ןאכמו , תונוז יבד חתיפא ליזינ
. בקעי ןויע , ברקת

הזב. ןורס הח המ "ל רהמו ב קעי ןויע יעו' וכו', דבלב הרותב קסועה לכ

בשוי ) בקעיל הזב זמרש ראיב הדובע תדובעבו הזב, ראיבש המ "א שרהמ ,יע' אפייסו ארפס
.( היחת ךברח (על וישעלו ( םילהא

רורחשה תא השעש םהל עירפהש יעו'ר"ח "ץ, בעי תוהגהבו שר"י ,יע' תוריחל תד בע תקבש
. םייח יקומנ יע' ירבע דב עב ירייאד ,יו"א םהיקוח יפל אלו לארשי תד יפכ

. םהיניב קוליחה "א שרהמ ,יע' תינת מ"ט ליעלו , אתיירואב תקסע אק יאמא

לאוי ברקתהל ןיאש רבד איה שאהש , הדמ דג נכ הדמ הפ שיד "ל רהמ הפ,יע' ירשל וילע ורזג
שוד. קה םשה ומכ

סב"ד

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

שאל ןמיס אבה םלועל ןמוזמ ורמ אש ןויכ רמול הארנו , םיעורה אלמה השקה ןכ .1

. תעדל ומצע דבאמכ ו הונד

ע"ב
תדובעב ףיסוהל אבש ימב לבא , תבייוחמה העובקה ותדובע לע הזש רמול שי .1

ןב ,יע' ורכש תלדגה ליבש ב אוה רחבומה ןפואה יאדו ובויח ידכמ רתוי וארוב

. ןיעה תיארמו , עדיוהי

תרותבו , ךמסנ אלו דמל אלש ינא טושפ ידוהיש רמא קר אכהד ית' םש "ש ארב .2

לש ןבר רמאש המב ןכו , וירבדב ועט םהו רחא רבד רמול ןווכתנ אוהד בתכ םייח

. םייסרת

"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


