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אכ. ףד
המל השקו , הריזג אלא וניא אינק תורי כש מל"ד ףאד ראובמו וכו', הריזג אפוג איה .1

המ"ת? םנחת אל היהי אל

אתיירואד ארוסיא יאה ליו"עיא , ךתיב לא הבעות איבת אל רמאנש וכו', ורמא הריד תיבל אל
ןכו "ם, במרה תעדב "ח נמב "ש ייעו , תונהל ידכ סינכמב קר רוסיאהש ' טכת ךוניח ,יע' ןנברד וא

םינושאר ד ועו ' סותבו "ן, במר ,עו"ע לעופב הנהנב קר אכיא תוקלמש ךוניחב בתכ ש המ לע
וא"חיס'ל', דסח תרות המ"ת,עו"ע רוסיא הז וסינכמ לארשיהשכ וא לאר יש תיבב קרד ובתכ
קרד בתכ "ן רבו , םתיבל כשם תזיב תא וחקל בקעי ינב ךיא טכ' וי"ד הלעי הדוהי וש"ת עו"ע
ףא דות"ה יעו' , רתומ וחב"ל לבא , רחא א"ע"י יבת ב"אל םירוס ע"זא רחא שרשל ןיו וצמ ש ץר אב

ןיאש :א. רתיהל םימעט ג' אצויו יוגל, הריד תיב תרכשהב ןיששוח ןיא םויה ה מל דות"האף,
רד ארשיה ןיאשכד .ג.ר"א ץראב אלא ךתיב ירקמ אלד ןהכ .ב.ר"ח תועיבקב ע"ז םיסינכמ
יניד יפל םויה הרכשהד םעטה בתכש בכ' "ש ארב "יל"ג.עו"ע אבו ןנברד אלא וניא ותיבב
םויהד יריאמ ,עו"ע םהיניב קוליחה דכ'ד' תיעיבש וזח"א יעו' , ןמזל הריכמכ אבישח תוכלמה

הז. םעטמ רתומ אב"י וליפאש אנק' וי"ד רוטב ,וכ"כ רתומ ללכ ע"ז םידבוע םניא ש

ימכח סות' דות"ההא, יע' , רשעמה תעקפהמ אנש יאמ הזב רב סההו , רדה תבוח הזוזמ
"א. בטירו "א בשר הילגנא

לכ ע"י שבכנ היה םאד "ס תחה בתכ שר"י תעדבו , שוביכ סות'ד"ה יע' ומעט , דיחי שוביכ
בשייל אב "י שרד חנק' "ס שהע רגה"ח יעו'יח' , רדסה לש ןורסח היה אל רובידה עו"פ לארשי

ח תוא ח"אי' םהרבא רבד א'ב-גיע' תומורת "ם במרה תעדבו הש, קד אל היינש שה ודקב המל
"א,עו"ע בשר ,יע' שוביכ הימש יא םג אירוסב וליקהש םעטה ז',ו ןמיס םיערז ר"א תנשמבו -ט,

שר"י. לע הק"י תונוילג

רגחו םקר ןוגכ אל"י םיכומסה תומוקמ לע ן ירזוג ןיא המל שר"ש יעו' , ןנירז ג אל קחרמד ןויכ
. םידול רפכו

"א,עוי'ש"ך בטירו יריאמ וחב"ל,יע' םג אב"יוא קר הז רוסיא םאהו , הנוכש ונשעי אלש דבלבו
. הבברמ לוגד "ש ייעו אנק'וט', וי"ד

ע"ב
אוביש שוחל ויב"טיש םג אה השקו , דעומ לש ולוחב הכאלמ היב דיבע רמיא יתוכ .1

םהש תרצע לש ויל"ט שוחל שי ?,וןכ ןנברדמ רוסאש ופוג לכ תציחרל םימ םחהל

? תישארב תבש תרחממ תונמ ל ןיליחתמ

רכ"מ ןניקספ אל ןנא המל הילגנא ימכח סות' יעו' , אטישפ ז.ד"ה ליעל סות' רכ"מ,יע' אמתסו
. םתס "כ חאו תקולחמ ןידמ

שי ץחרמל הדש ןיב קוליחה רקיעבו , ישניא ידבע אל ץחרמד סירא , דיבע אק היתוסירא סירא

תעד , וריכחהל ךרד ןיא ץחרמו תוסיראב ונתל ךרד הדש ר"ירו"תד תטיש ':א. סותב תוטיש ב'
יפל ונד ' סותבו , לטונ אוה תועמד ץחרמ תמועל עקרקה ףוגב לטונ אוה הדשבד קלחל רה"מ
רונתו יחםי ירב ןידה המ 'בור"ח סותב תיב,עו"ע ול תונבל יוגל תונלבקב לןתי רתומ יא הז

דוע "ש ייעו , תונלבקב ץחרמ יבגל יעו'ב"יבו"חוא"חרגמ', , הדש אלא וריתה אלד בתכ "ן במרבו
ו'בי'. תבש "ד בארו "ם במר יע' ךורא ןמזל תוריכשבו , דבעידב רסאנ ורכש יא

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

, ץראב עבק תבישי םהל היהי אלש םנחת אלב רוס יאה לכד ןתנוהי תרותב ראיב .1

"ן, במרה םשב ' טלש הוצמ ךוניחהמ חכומ ןכו "םע"זי'ד', במרה ןושל ראובמכו

תורוב רופחל תולעב ול שיש הזב ונייה הרוסא ןמזל ה ריכמד רמאנ םא וליפאו

וזח"א ,עו' עקרקב נחהי בישח אלו ןמזל הריד ןינק אלא הניא תוריכש לבא , עקרקב

. םדוקה ףדב שמ"כ ,ליו"עיע' ובשיי אלד ואל יבגל הס'א'

ע"ב
ירייא שפנ לכל לכאי רשא ךא א רקמ לש וטושפש ןויכד וא"חזצ' אנינת "י בדונה ית' .1

לע םיקלוחש םהו , שפנ לכל הוושה האנה ללכ והושרד זח"ל קרו שממ ה ליכאב

ראובמה יפלד ןתיא הפצמב ית' תרצעמ אישוקה לעו הזב, םירימחמ הברדא זח"ל

הזמ. םהב ורזח םיקודצה זי: תינעת "י שרב

וחו"ל. איר, אב"י,וס יוגל תודשו םיתב תריכמו תרכשה יניד םוכיס

, םנחת אל המ"ת תיב תריכמ , רוכמי אמש - הרכשה לכה, רוסא רל"מ-אב"י

הרוסא הריכמ שוביכ הימשש ןויכ - אירוסב , רשעממ העיקפמ םג הדש תריכמבו

רתומ לכה "ל וחבו , דחא רוסיא תריזג קר אוהש ןויכ וריתה תיבב הרכשהו המ"ת,

א"י. וטא םירוסיא ינש תריזג םושמ הדש תריכמ דבלמ

ינש טאו ורסא הדש בו תרתומ םיתבב הר כשה המ"ת, הרוסא ה ריכמ רל"י-אב"י

ל"ג. הזב םג אמ"י קוחרש "ל וחבו , הדש תריכמ דבלמ רתומ לכה אירוסב , םירוסיא

יוגל םייחירו רונת ץחרמ הדש תרכשה ןיד

ול ריכשמשכו , ןפוא לכב רוס א ותדובע רכש לבקמו לעופ רותב םש דבוע יוגהשכ

םשד ןיעה תיארמ ינפמ רוסא ץחרמבו רתומ הדשב בוצק רכש לבקמ לארשיה ו

ש תונלבקו , ץחרמכ רונתו הדשכ וניד םייחירו , תוסיראב ונת לי ךרד ןיאו וילע לארשי

. איסהרפד ילימ יוה אל םא רתומ ותכאלמ רובע םימד שארמ ול ץצוק

"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


