
סב"ד

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

טכ. ףד
ורכזוהש םירבדה לכב רהזהל שיד ח"דד'ח' םייח תמלש וש"ת יעו' , אתנכס אפוליחו

סש"ל געק'א' גמ"אוא"ח יע' םנמא אל', יצי"בוי"ד ירבד "ת ושב ,כו"כ הנכס םהש דומלתב
. םיעבטה ונתשנש הז יבגל םג

"ד. בארו "ש,ע"ער"ח שרו שר"י םד,יע' גדל ינש

םידוהיה תא גרוה היהש רפסב הכ"ג השעמ איבהש ה"ב ימלשורי ןהמ,יע' ןירפתסמ ןיאו
. השעמה לכ ייע"ש וכו', רפתסהל וילא םיאב ויהש

שיאל רסא ונק'ב' "עוי"ד ושה הכלהלו , רפתסמה דות"ה יע' הארמב תולכתסה ןינעב
, הארמב תוארל םישנא ךרדש םוקמב ריתיה "א מרבו , תופייתהל ךרוצל לכתסהל
אל םא הזמ, םיענמנ םירבחה מד"מ םידרוו תניגהמ איבה 'ו' בפק "אוי"ד קער תוהגהבו

קודקדהו הדפקהה םצעש גא"מוי"דח"ב יעו' , הנשמה לע "י אפת יע' תוירבה דובכ ךרוצל
ןיבל הז ןיב לודג קוליח שיו , שבלי אל םושמ רוסאו םישנ השעמ איה םידגבהו העפוהה לע

. םימיענה וירבדב ייע"ש , יקנו האנ תויהל ךירצ ת"ח שובלמש המ

הציבבו ןאכ סות' אכ., תוכמב שר"י "א,עו"ע בטירבו שר"ש שר"י יעו' , תוחפש והייניב אכיא
חכ:.

ע"ב
הפורע הלגעמ דמלנ םישדקה תבורקת רוסיא ירה השקו , ןיבובל תורועו .1

ןילוח סות' הנ.,עו"ע הדנ סות' (יע' האנהב רתומ אוה םששו םישדקכ איהש

?(. בכק

ןאכ ברוע מ אלה רוסא וניא המל ןיבהל שיו , האנה רוסיא ןרוסיא ןיא "א כחו .2

? ךסנ ןיי תעילב

אור לק עדי אל ךאיה השק "יו שרפ וכו',עי' ארוק התא ךאיה , לאעמשי 3.א"ל

לע התימ בייחתנש באוי לש וברמ אוה ףיד ע המו , םיבותכב שרופמ קוספ

אכ.)? הכ"ג(ב"ב

ןכ. שרפל "י שרל וחירכה המ אר"שיס'כ' יעו' , םויקל וסינכהש ראיב סונכ שר"יד"ה

לכ לע רל"מ אלו , םימכחל קר ושקה המל שר"ש יעו' וכו', תוניבג ורסא המ ינפמ א"ל
הל. ןמקל יעו' , ןתנוי תעד יעו' , תוניבגה

ןידמ "ה אלב רסאנ אל המל הל. ןמקל םינושארו סות' יעו' , הליבנ תביקב ןידימעמש ינפמ
אפ', תח"סוי"ד ,עו"ע םעט ןתיש ןאכ א"צ המל ןכו , בלחב רשב

אלא , םהיתונב םושמ םושמ ' סותל , והוכסנ אמש הריזג אוה "י שרל , םניי םתס רוסיא
ןכל ךסנ ןייב ףילחהל ואובי אלש אוה "ן רלו , אתיירואד אימוד ךסנ ןיי ןיד הזל ונתנש
רדסב םש בב"י ןכו גכק', בב"חוי"ד םימעטב יעו'נ"מ חל:, םינושאר ,יע' והומכ וב ורימחה

סות' תטישל ,ו םיכסנמ ןיא רבכד םושמ אוה "י שרל , לשובמ ןייב רתיהה םעטבו , תונקתה
"ש בירה םשב חפ'ב' ללכ "א מכח יעו' , ורזג אל יוצמ וניאש ןויכש "אואר"שיס'גי' בטיר יע'
' סותה תטישל יפט אחינ הזו , רובעי לאו גרהיו עד"ז והירזיבא ללכב אוה םניי םתסש

. ךסנ ןייב ורוסיא ללכנד

יעו"ש , האנה רוסיאל םג רוקמה ןאכמד דצ' "מל"ת הפס "ם במר יע' , ךסנ ןיי רוסיאב
םש. רתסא תליגמבו "ן במרב

שר"ש. "ש ייעו הליעמ ןידל תאז דימצהש זנ. ןישודיק שר"י ,יע' םישדקכ הב ביתכ הרפכ

אל, הייתשבד עמשמו , האנהב רתומ לארשימ וכע"ם הנקש ץמוחד בתכ היהש שר"יד"ה
ןכ. רמול "י שרל וחירכה המ תח"ס "שעוי' שרו יות"ט יע'

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

ע"ב
םרחה ןמ המואמ ךדיב קבדי אלו בותכש אכהד יתו' "ס, תחה השקה ןכ .1

ןמקל הדובע תדובעה בשיי הזבו ), רועה אוהש לפטה תא םג רבדה ללוכ

בתכ "א שרהמ ןוילגבו וכע"ם), ילגע תביקל הלוע תביק ןיבש קוליחה תא

. רשבה םע רועה תא ןיבירקמ אמתסב "ז עבד

םימד רתוי לטונ וניאש ןויכד רוטה תעד , םירואיב ב' איבה המלש קשח 2.ב

רוסיא ןיאש עמשמ ןושלהש השקהו , הנהנ בישח אל ולאה תועילב ליבשב

קר תרסוא הניא וזכ העילבד רה"ן יפ' את דוע איבהו , האנה ןיאש אלו

. םהיניב שמ"כנה"מ "ש ייעו , םוגפ םעט יוהד , האנהב אלו הייתשב

עודיו , םירפסב תקולחמ היה הזב ילואש יתו' ,' דפר "שוש"ת בירה השקה ןכ .3

, ליעלדא יאק םיבוט יכ םאה היה קפסהש והילא לוקב אבוה רגה"א רואיב

זאו ןיימ, ךידוד םיבוטש ןמקלא יאקד וא דכ"ת, םה ןיימ,דו"ס ךידוד זאו

זח"ל. תו ריזגב קיסעקד ןייגוסל רשקה ייע"ש , הרות לשמ רתוי םיבושח

"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 , ברעה תועשב - תובושתה ר, קוב ידימ ונתני תולאשה


