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

חל. ףד
דע: תבשב ראובמ אה הש קו , םילכב לושיב ןיאד "י שרפו , ןווכמק אנמ ירורשל .1

? םילכב לושיב תנווכ שיש חכומ ,או"כ לשבמ םושמ בייח רונתל תיד ךילשמ הש

ןכו , רואה ע"י ותיירבמ הנתשנש יעבד רמול חרכה ןיא הז יפלו , אתכמסא ארקו ןנברדמ אלא
הזש רחא םגש רה"ן תעד איבה םש שב"ך הז,ו יאנת ריכזה אלש גיק'א' "ע ושה תעד הארנ
"א בשרה ירבדמ איבהש שדח ירפב יעו' וכו' ותיירבמ הנתשנ יעבד השר דה הרקענ אל ןנברד

יח. אוהש תומכ לכאנ וניאש יעבש המב ללכנ הז רבדש

אמש םעטה תא םג שרפל "י שרל ךרצוהד אהו , תונתח םושמ קר םעטהש ובתכ , אלא דות"ה
, ותיירבמ הנתשנב קר ןנירסא אל המל ראבח אבד ביק' בב"ח בתכ םיאמט םירבד ונליכאי
. תוקלש אלו וריתה תפ המל ראבל אבש גיק'ב' ןחלושה ךורעב "כ שמכ צ"ל םיקלוחה תועדלו

ןתפיל ינימב קרש "אתוה"בג'ז' בשר יעו' , תפה תא וב תפלל םיכלמ ןחלוש לע לכאנ וניאש
ורקו גיק'א' "ע שוט ,כו"פה םיכלמ ןחלוש לע הלועש המב יגס לכאמ לכב לבא הז יאנת יעב

םש. רפ"ח יעו' ןתפיל וניאש המ לכל תרפרפ

רה"ח. םשב איבהש המ "א בטיר 'עו"ע סותו שר"י ,יע' אסיידו וכו' והייניב אכיא

לישבתה רקיע רתב ןנילזא וכע"ם ילושיב יבגלד "א בטירה קיידמ ןאכמ ,ו רקיע אחמיק מק"ל
וניד תא עבוקש המש ןינהנה תוכרב ןידכ וכע"ם ילושיב ןידש ןתיא הפצמ יעו' ומש, רתב אלו

וכע"ם. ילושיבל וניד תא עבוק הכרב יבגל לכאמה לש

" בטירבו הזל, ןווכמ אל יוגה זאש רתומ ןכלש רמול אב "ש ארל , ארקיעמ ארק לארשי הב רבקו
לושיבהד רתומ יאדו יוגה קילדהש רחאל ארקה תא לארשי ךילשי םאש ךפיהל בתכ א

יוגה. שאב שמתשמ קרו , לארשיל סחייתמ

רוטבו גיק', ,יע'ב"י רשבב ךפהמ ירכנהש שריפ זט' "אזי' כאמ "ם במרב וב, ךפהמו וכע"ם אבו
ייע"ש. םילחגב ךפה מ יוגהש שרפמ

ע"ב
אטועימ ל שייחד רל"מ השקו , האנהב םירתומו ןיי םהב תתל םכרדש םישבכו .1

אנש יאמו ע"ז, ילגע תביקב םידימעמש טועימה לל גב האנהב עוכ"ם תוניבג רסאו

? ךסנ םןיי כותל םינתונ ןטועימש עא"פ םישבכ ריתיהש ןאכ

"ד באמכ לשבתנשכ םא םינושארה וקלחנש בל' ןמיס "ש ארו יעו'ר"ן כ"ש, אל לארשי דיב ורמג
םייוגה יבגל םג אב"ד מכ ןיד שדחתנ םאה הלאשהו לארשי ורמג שחא"כ המ רוזעי וכע"ם דיב
ןנירמא יוג יבגל לושיב בוריקש ךכמ אוה קוליח שיש הזל היארו ןנירמא לקה ל קר וא רימחהל

"א בטירו "ן במר רב"ןויע' ,יע' אתלימ לארשי יבגלו איה אתלימ ואל

גיק'ז' זט' יע' םעטהו , לישבתב אלו תפב ינהמד םינושארה בור תעד רונתה תקסה יבגל
"ש. ארו "ן במר סות' יע' םסיק תכלשה רתיהבו , רונתה תקסה לודג רקיע אוה תפבש

וחיכוה "א בטירהו "ן במרה וכע"ם,ו יבגל לושיבכ יוה החילמ םאה וקלחנש שר"י ,יע' חילמ גד
. רואה תודלותב קר םימכח ורזג אלד

המל שר"ש יעו' היח, איהש ומכ תלכאנד בתכ "א בשרבו שר"י יע' תרתומש םעט ,ה היולצ הציב
ןכ. שריפ אל שר"י

. ןינעה ראיבש ףסוי תרופ ,יע' הישפנ וחנ אלחד אטוגנ הוקשא

קדקדש חי' "אזי' כאמ סכ"מ ,יע' םמוי ינב םניא וכע"ם ילכ םתסד ו בתכש המ יא,ב דות"ה
. םינושה םילכה וסיג ןיב קלחמש יריאמ יעו' , םירוסא ו םמוי ינב םילכ םתסש "ם במרה ירבדמ

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

תבש ןיב קלחל שיש םצוריתו "ן, במרהו "א בטירה ושקה 1.ןכ

אלא , ילכה קזחל איה הנווכה רקיע תמאבד וכע"ם ילושיבל

היישעה יבלש לכ אליממו , תבשחמ תכאלמב רוסיאה תבשבש

בייח ילכה ךוכיר אוה קוזיחה תליחתש ןויכו הלועפל םיבשחנ

תנווכ רתב ןנילזא וכע"ם ילושיב יבגל לבא , לשבמ םושמ

ארקנ אל וכוכירל אלו ילכה קוזיחל הנווכה ןכש ןויכו האצותה

. לושיבל הנווכ

ע"ב
קר הביקב ודימעה יאדו םתהד קלחמו "ד בארה השקה 1.ןכ

ע"ז, ילגע תביק היהש אטועימל ןנישייח הזבו ימ לש הלאשה

יע' הזל היאר איבהו , וכותל ןיי ןתינ ללכב םאה הלאשה ןאכ לבא

וא ץמוחב םידימעמש שי ירהש וילע המת "ן במרבו שר"ש,

ןיעבכ בישח דימעמ רוסיאהש ןויכ הניבגבד קלחמ ןכלו , ףרשב

ןאכ לבא אתיירואד רוסיא הז םשד קלחמ "י ומינהו , אכה "כ אשמ

ץוח םייוגל םרכומל רתומ םאה םינושארב יעו' , ןנברד םניי םתס

"א. בטירבו הות"בג'ו'ו-ה'ה' "א בשר ,יע' םהבש ןייה חבש ימדמ

"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


