
סב"ד

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

אל. ףד
ןהב שיב קר האמוט לבקמד בתכ , תיעיברב ןיקשמ תאמוט אמטמו שר"יד"ה .1
אמטל קרו כב"ש, האמוטב ןילבקמ ןיקשמד ראובמ זי: םיחספבד השקו , תיעיבר

? ומצעב שר"י םש ,כו"פ תיעיבר יעב םירחא

. ץרתל איבהש המ המלש קשח ,ע"ע אמטמו דות"ה

םניאש ויתוריפ םע ףילחה "ם וכעהש רואבה אי: תור וכבבו ןאכ "י שרל , ויתוריפכ םה ירה
דצ לע ןאכ היפ"מ "ם במרלו , יאמדל הז ןיב קוליחה המ תח"ס יעו' , רשעמב םיבייחו םירשועמ

תח"ס. ,יע' ירמגל רוטפ ףילחהש

בתכש רב"ן ןאכ יעו' , ןנברכ קספש הארנ "אגי'ט' כאמ "ם במרב , םימכח ר"או תקו לח מב
תיוז ןרק דוחי יעב "דיא בארו "ם במר תקולחמ דוע "ש ייעו םש, חל"מ רכ"א,יע' קספ "ם במרהש

"ז. בדרו חל"מ ,יע' אנקסמל

רסאנ המל ליו"עא"כ , האנהב רתומ "ם וכעה וב עגנ םא "ב בירלד ובתכ , דיקפמה דות"ה
ןייב הייתש רוסיאד , ליעל שמ"כ יפ לע קלחל בתכ הדובע תדובעבו הק"ייס'גי', ?,יע' הייתשב

, הפורע הלגע ל שקיה מ דמלנ האנה רוסיא לבא וגו', םכיסנ ןיי ותשיד שרופמ ארקמ דמלנ ךסנ
. העיגנ יבג אלו הייתש יבגל ורימחה םניי םתס ב ןכלו

"ארו"ן. בשר םישודיחב "ן במר "ד בארו "מ העב , םינושארב םיצורית ,ע"ע רמאד דות"ה

רואב יעו' לק', בב"חוי"ד יע' וירבד רואבו שר"י, וכו',יע' אמיתחו אקירש אתיבחד אמופד אנגא
,יע' הפי וקבדש בתכש קדהימו "יד"ה שרבו "ם, במרה תעדבו שר"י תעדב גי' תוא םש רגה"א

. וירבדמ ואיצוהש המ ס"קז'-ח' םש זט'שו"ך

השירד ה'ד',עו"ע רצ קה "ב הרות "א בשר "י,ע"ע בבו בב"ח לק' יעו'וי"ד "י שרב ,יע' איקסדב דונ
. םהירבדב ה' תוא םש

ע"ב
םושמ הרסאנ םתיפ םג אלה השקו , יתשו אתונחד אבבאל היל ןיקיפמ אפפ בר .1

? רכשב רתוי וליקה המ ,לו תונתח

תיבב אפולי רתומ ונלש רכשד בתכו ' סותה לע קלוחש ימ איבה יכדרמבו , והייורתו דות"ה
לע איבהש המ בב"י יעוי"ש רפ"ח, ייע"ש וז הטישל ושקהש המ דיק' יעו'ב"יבו"חוי"ד "ם, וכעה

. םינומירו םיחופת ןיי

מו- םה מ דומלל רשפא ךיא , לארשי לשמ ינאש םפוגש אד"כ , השקה "ס תחבו וכו', ילכאד ידייא
צב"ע. ראשנו וד', כו הדנ ומכ ריתהו רוסיאל תועגונש תואופר םהירקח מ

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

, ןילוח לש ן יקשמל שדוק לש ןיקשמ ןיב קלחמו , השקה ןכש ו'ז' ןירישכמ יע'ר"ש .1

הנווכה ש שרפמ היה םינושארה ירבד ילולש בתכ א'ל:) םילכ ) תורהט ירדסבו

אמטמב תויהל ךירצש רועישהו , םילכו םדא אלו ןיקשמו ןילכוא קר אמטמש רמול

. תיעיבר אוה

ע"ב
אלא ומצע תמחמ היה אל רכשה תריזגד ץרית "ד בארבו , םינושארה ושקה ןכ .1

, םיאנתה ימימ הריזג התיה תפד בתכ במ"ן יפט,ורה ליק ןכלו ןייל המודש תמחמ

ךוראה "ב הרו תב "א בשרה בתכ הז ןיעכו , רוסיא וב וגהנ םיארומאה רכש "כ אשמ

שיו תונמוא השעמ אוה הייפאו לושיבד בתכ 'יר"ד סותבו אר"שרו"ן, ה'א',עו"ע

. םדא לכ דיבו הלק ותיישע רכש "כ אשמ וירחא ררגיש ששח

"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


