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ל. ףד
(טכ:ד"ה) ליעל "י שרל ה שקו , אלשבמ מחרא והיימקל ותייא וכו' טלב וא לאומש .1

? הליכאב אלו תרתומ הייתשב קרש

הייתש ויק פאל אב אלש כקג' יעו'ב"י , האנהב תרתומד שר"י יעו' , תרתומ אתיירב כ תית נולא
זטו'. "שב"ח ייעו , האנהב ףא הרוסא תיתנולא ראשבש רמול אב אלא

יתמ ןאכ "ןרו"ן במר יעו' זבה, תונושה תוטישה זע. תבש סות' יעו' אוה, המכ שר"י גוזמ,יע' ןיי
. יוליג ובמשםו ןיא

חצור "ם במר המ הארנ המ"ת,וןכ אוהש תח"ס ,יע' ןנברד המ"תוא אוה םא אתנכס רוסיא
וח" הלוגה ראב ,יע' תודרמ תכמ הקולד בתכו ומצע רתס "ז חאש הכלהב םנמא "נאי'ד', הימשו

. הנכס ששחל , הנכס ןיב וקליח ( דועו (גא"מוח"מוע' םינ ורחאבו זכת'ע', מ

"ע ושבו , םעפ ומכ קיזמ וניאש עא"פ שוחל שיש הנוי וניבר "ז,יע' המז ב םילוגמ םיקשמ ןינעב
ןינמ א"צ המל הל. ןלהל םינושאר יעו' "ג, הנכ ייע"ש , רתו מ םייוצמ םניאש ןויכד קספ זטק'א'

הזב. ורימחה רגה"א םשב בל' ב' ןחלושה תאפב ןכו טע:, "ה לשבו , וריתהל רחא

ע"ב
יק. תבש ' סותל ונייצ "ש שרהו "א שרהמבו ' סותו שר"י ,יע' םהב ןיא םיילחשה

התש וניאר םא םיקשמה לכבד ןאכמ חיכוהש זטק' רפ"חוי"ד יעו' , ןנישייח ירוקנ היב תיא יא
רימחהל וגהמ המב קרש םיאור הברדאד ותייאר החדש ףסוי תרופ יעו' , םיששוח שחנ

םיש. שוח

ירש,ע"ע ןותחתה ילכ הד"ה יעו"שזט' ןו, ילעה ילכ אלא ריתה אלש זטק' ףיט,יע'ב"י ידהל ףיט
וטק:. ב"ק

וא םלוע לש וגהנמ אוהש רבדב קרד ולק', תובותכ בוק"ש ה',יע' םייאתפ רמוש רמאנש םושמ
ןכ. ןנירמא וב, רמשהל לוכי ןיאש

ריזחו , םיעשרל שחנ םיקידצל גד םה לשמ ולא לכד זע: תבש תח"ס וכו',יע' ןיניקזמש ןמז לכ
"ה בקהד םיקידצלו ןתאס אלמתמש ינפמ ולאל ןידה, תדמ ונייה הכובבו , העשרה תוכלמל

. הרעשה טוחכ ןהמע קדקדמ

,(יעו' הנטחשי אמש םושמ "י שרל וטק: יע'ב"ק רוסיאה םעטו וכו', ותמהבל אל ןהמ הקשי אלו
שריפש ומצע שר"י לע ושקהש יעו"ש , הנכס רבדב לוטיב שי םאה ןאכמ ונדש זטק'ב' זט'שו"ך
ושריפ םש ' סותבו ם), ילוגמ םימ והזש "י שרפו הליכאב תרתומ םיערה םימ התתשש המהבש
קשח יעו' , ארנושב הל םיקומדכ האמט המהבב ןאכ ירייא דלהא תיחשת לב םושמ םעטהד

. ותטיש רואב זטק' "ח בבו "י בבו ןאכ, רב"ן עו"ע ןאכ המלש

םעטהו , וריבח לשל ולש ןיב ק ליח אלו לותחל םתוא הקשמש בתכ "נאי'וט' הימשור "ם במרה
ב"קפ: ברכ ייק"ל הכלהלד בתכ הננשמה תבכר מבו , לותח רוכמל ךרד ןיא םויהד "מ סכה ראיב

חת. פמה רפס עו"ע לזג םושמ וב ןיאו ומייקל רוסאד

רשא ד" ארקמ שדח אתיירואד רוסיא אוהד בתכש דצק' הס"מל"ת "ם במר ,יע' ךסנ ןי רוסיאב
ע"ז תבורקת רוסיאמ "ל ופית אל המל הש קה "ן במרב ",ו םכיסנ ןיי ותשי , לכאי ומיחבז בלח
, שולש הקלי "ם במרה תעדל תמאבד בתכ רתסא תליגמבו , איבת אלו ברקת אלב אלש , ליגרה

., ןנברד רוסיא אוהש יש"א איבה חנ. ןישודיקב "ן במרהו

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

ה, ייתשב רסאנ לשובמ "ם וכעמ חקלב קרש ןאכמ וחיכוה לי על "ש שרהו "ס תחב .1

. רתומ יוג וב עגנ ש ונלש לשובמ לבא

"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


