
סב"ד

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

כ. ףד
ומכ "ם, וכעל וחבשש וניצמש תומוקמ הברהמ השקו וכו', האנ המכ רמאיש םדאל רוסא .1
וכו',וןכ םייסרפה תא ינא בהוא ןירבד ח.ב-ג' תוכרבב אל., ןישודיקב אניתנ ןב אמד

? וישע לש בא דוביכ חבשמש הס'זט' ב"ר שרדמב
ךריב אל ר"ג המל השקו , ומלועב ארב הככש ךורב רמוא תובוט תוירב האורה רמ רמאד .2

ה'? ךישעמ ובר המ רמא קר
א"א ןיב קוליחה המ צו"ע תרעוכמ וליפאו אב"א , היונפ וליפאו האנ השאב לכתסי אלש .3

? היונפל
לבא , תונהל ןווכתמו םהב ןנובתמב אוה רוסיאה לכש קס"ז הע' מב"ב ראובמ אה צ"ע דוע .4

? אמלעב הרבעה ךרד הארש ןאכ אמקונ או"כ רתומ אמלעב הרבעה ךרד היאר

םנחת אל ןינעב
"ד בארו "ם במר יל",עו"ע ךתוא ואיטחי ןפ ךצראב ובשי ד"אל ארקמ ואל דוע ונמש דצ' ךוניחו הס"מל"תאנ' "ם במר יע'
יעו' , הרוחסל רובעל וליפא וא הרוסא הבישי קר םאה ןכו , תומוא ב-ז' קר וא םייוגה לכ לע הז ואל יא וקלחנש ע"זי'ו'

. הפיקת לארשי דישכ קר וגו'"זה ובשי ד"אל ואלש ןויכ םנחת אל לש ואל ךירצ הס'א'ש וזח"אוי"ד

ילוע ושביכ אלש המו ץראה תשודקב יולת אוה דצ'ד' ךוניח תחנמה תעדלד " םנחת ד"אל ואלב םינורחאב וקלחנ דוע
םוקמ לכבו "ז המזב םג ךיישו ע"ז רועיב ןידמ אוהד רבוסו םש "א וזחבו , רוכמל ירש לבב

. הרותב דוקינ ןיא המל ןבומ ןאכמש ז'ב', םירבד הע"ת ייחב וניבר יעו' "ם, רהמ יע' קוספהמ דומילה תרוצב , םנחת אל

םנח, תנתמ תתל רתומד רכ"מ רבוסד ובתכ ןיבוריעב םש ' סותבו , לאילמג ןברד השעממ ושקהש המב יבר דות"ה
תוכזל ןווכתנ אל רד"ג ע"זי'ד'' חמש רואה ראיב "ז פעו , םירהל ודבע יבטל רמא רד"ג בתכו השעמה איבה ימלשוריבו

יוגל. תתל יבטל רמול לוכי אליממו

"םע"זי'א' במרבו , ןילעמ אל ןידמ וכל"ע רוסא זאד הז ילב תמ היהש םוקמב אל אוה םנחת אלד ובתכ יבר, דות"ה
ךשמהב "ם במרה שמ"כ ' סותה ירבדל הרואכלו חמ', ןיואל "ג מסה ,כו"כ םנחת אל םושמ אוה ןילעמ ןיאד אנידד עמשמ

וכת'ב'צו"ע ךוניח תחנמ יעו' , ןילעמ ןיא ןידמ וכד"ע אבילא הז רוסא רכשב וליפאש האופר יבגל

והמו , הליבנ ול ןתיל רתוהש ומכ ריתה הס'ב' "א וזחבו , רסאש 'גכ' דפר ךוניח תחנמ ,יע' בשות רגל עקרק תריכמ ןינעב
וניאש יגסש בתכ "א(וש"תח"אח') בשרבו ב"נ, תווצמ עבש וילע לביקש ' טמר יע'ב"יוח"מ םנחת אלב וניאש בשות רג

ע"ז. דבוע

אס. אכ:בו"מ םיחספ דיק:, ןילוח ' סותו בל: ןישודיק אר"ש ' סותב םיצורית דות"הוא,ע"ע

שר"י. ירבד לע יעו"שנפ"י , וקלחנש ןאכ ' סותו םיחספב שר"י יע' רגל הריכמ רתוה יאו , ןבתככ םירבד

יוגל, הנתמ הרסאנ אלה רכ"מ שרפי רש"י ךייש המ א"כ השקו , םנחת אל רבוס רש"י הארנ םהירבד ךותמ יבר, דות"ה
ח"אכ'ה'. יולה תיב יע'

. הצילחב הקיקרה םעטב תוינומיימ תוהגה יעו' נ:, םירדנ םייניע חתפ ,יע' םירוהרה תלטבמ הקיריש םעטהו וכו', קר

ע"ב
וא זמר קר המ"ת,וא רומג רוסיא הז םאה ליו"ע וכו', םויב םדא רהרהי אלש וגו', תרמשנו .1

עב"ז? קר הריבע ירוהרה הל תחכשמ אל טל: ןישודיקב ,ד אתכמסא

לכתסהל רוסא םרוביח םוקמב אלש םגד דמלל אבש עדיוהי ןבב יע' םקלחש המו וכו', הרומחב אלו רומחב אלו
צו"ע. השודק רדג קר רוסיא ןיאד זצר'א' יעו'זט'וי"ד , ןיקקזנש העשב

שר" ומע,יע' רבדל האבש םושמ ,וא התוא חביש אלש םושמ וא אישוק התיה אל ר"ע לעד חכומ ןאכמו , יאוה תיוז ןרק
. עדיוהי ןבו ליעל םייח תרות שו

הרמ קורזי אלש ססוגשכ ונכפהיש "ץיפ' בעיב ויפ,ו ךרד אצוי ער חירהד 'ח"א סותב ראיבו וכו' ותמ חירסי אלש הצורה
. ססוגב עגיל רוסא ירהד הכלהמ החדנ לבא , ויפל

תודירטמה תובשחמה ולאש זל: ןילוח יריאמב ייע"ש םוי לכב םהמ לוצינ םדא ןיאש הריבע ירוהרהו , אלש דות"ה
ייע"ש , ודירטהל ואב אל וליפאש כ"כ רומש היה לאקזחי לצאו , םקלסלו םהילע רבגתהל הווצמ םדאש לכשהתלועפ

. ןיעה תיארמ

ףוס "ם במר ,יע' הילעה םלוס לכל חתפמה הזו יוארכ דומלל לוכי הזמ רמשנש עגרבש "א שרהמ יעו' "י בפר רמא ןאכמ
תליסמ קה' רפסב אוה רואיבה רקיעו "ירו"ן, קומינ שר"י "י,ע"י בפר לש הדובעה רדסב "א שרהמ "ב,עו"ע וסיא לה'

ולא. תוגרדמ לכל םיקוספ אבומש א'ג' תבשו ג'ג' םילקש ימלשוריבו א'ט', הבר הש"ש שרדמ יעו' , םירשי

ביר"ל. איבהש קוספה לע "י בפר ץרתי המ ו' תוא אתפירח אלופלפ ,יע' םידיסח דות"ה

יעו' , לארשיל ריכשהל "א אשכ ליוג ריכשהל רתומ יא ימלשוריב תקולחמה תא איבהש רב"ן יעו' תוד, ש רמול או"צ
קס"מ. א"יא'טי' תוכלה ןחלושה תאפו י', קרפ חרפו רותפכ

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

לבא "ם וכעה לדגל ידכ ןכ השועש אוה רוסיאה לכד םינורחאב ראובמ ןכו טושפ הארנ .1

ק"ו תווצמב םיחרוט םה םאש ץרא,וא ךרדו תודמ וא ונליבשב דומיל ךרוצל ןכ השועשכ

וחוכ עידוהל הז תילג לצא ומכ םתרובג חבשמש ירש,(ןכו יאדו הז םיבייוחמ ונחנא המכ

הזה,ליו"ע. ןפואב רתוי םג עקרק תריכמ לש םנחת אל םאה דוד),ליו"ע לש

האר רש"ג ית' ןכלו ע"ז, השקהו , םיכרבמ ןיא וכע"ם לעש איבה 'י' הכר וא"ח ףסוי יכרבב .2

הז. לע תודוהל ךירצש קר אתיירבהמ היארהו םוי, ל' ךות תרחא םעפ רבכ

אתיירואד רוסיא המ"תהז הוורע איהש שיא תש חי'דבא הבושתה תרגא ב הנוי וניבר יע' .3

קר ןכלו , הלותב לע ןנובתא המ בויאד ארקמ הלבק ירבדמ אוה היונפב לבא , ורותת אלד

קר אוה הז אלב לבא ער, רבד לכמ תרמשנו ןידמ רוסא רוהרהל םורגל לוכיש האנב

אכ'ב'). "ע הבא ,יע'ב"ש ןנברד אב"אהז םג "ם במרלו ) הלבק ירבדמ

אמלעב היארב ףא רהזהל שי בושח םדאלש ראיבש לאומש תחנמל איבה םש מב"ב .4

בתכ וא"חח"אמ' השמ תורגאבו ,"? םישנב טיבהל ר"ג לש וכרד "יכו ימלשוריה ןושל קיי דו

. סונא היהו תיוז ןרקב היהש ארמגה ץוריתו , התייארמ הנהנש עמשמ ל-ה' חבשש ךכ מד

ע"ב
תווצמב תווצמה רפס "ן במרה ירבדל ןייצו ןכ, חיכוה "גח"בו'ע"ד סרה לע ביח'הירג"פ .1

, אבצה הנחמ תשודק לע יאק ארק רקיעש וירבדמ הארנש )ל"תאי' ותעדל ) תוחכשנה

רוסיאהד וא םינורחאב וחד היארה ת ,או רומג ואל אוהש םירבוס םינושארה בור םנמא

רקחש דכק' יו"ד יבצ רה יעו' אכ', ףסוי תמלש ), ףוסב האמוט ידיל א בשכ קר אוה צרוהרהב

אוה רוהרהה םצעש לארשי רואה םשב לבוקמ םנמא , השאו ןקז סירסב נ"מ בתכו הזב

בישח אל תוירעב רוהרה ש וא ,( םירואיבו םישודיח שנ,יע' ועה איה האמוטהו , הריבעה

ב- שי םירוסיא םו-ב' יגוס טס',וע"שד-ב' "עח"א הבא עב"ז(גא"מ ומכ שממ השעמ

הניא וליפא " תרמשנו ".2, םישנב םג ךייש הזו , הריבע תבשחמב " ורותת :1."אל םירוהרה

"עגכ'ג'. הבא שדוקמ רזע ),עו' האמוטל םורגל הלוכי קר הריבע תבשחמ

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ

תבותכל השקב חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז,

םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!


