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

מ. ףד
ןידמ ריצה תא רסוא וניא המל השקו , אמט גד אוהש שר"י וב,יע' תטטוש תיבליכ .1

? לשובמכ שובכ

םאה וקלחנד שר"י תעדל ושריפ "ן רהו "א בטירה , םתקולחמ רואבב , ןמחנ ברו אנוה בר יאתרמ
מרהו , רוהט גדל קר שי הרדשש ליעלדא גילפ "ז פלו , הרדש וא לוגע שאר ול שיש אמט גד ךייש

'ד"ה סותב בטיה יעו' , שארה ךמס על ףוג םילכוא םאה יגילפו םיכותחב יגילפד שריפ ב"ן
ןמיס אלו גדה גוס תעדל קר םה הרדשו שארד םינושארב אבוהש "ד בארה ,עו"עיפ' םיגדבו

. וירבד יפל איגוסה וראיבש ךיא יעו' ללכ, הרהט

ובתכ במ' ןמיס "ש ארו טל: ליעל "ן במר םינושארבו המ"ת, רוסא ריצד ובתכ , תקולחמ דות"ה
ובתכ טצ: ןילוחבש םמצע ' סותה ירבדב הריתס השקה גכ' פש"ד גפ' "ג מרפבו , ןנברד אוהד

תח"ס המ"ת,עו"ע ותר סוא וכותבש אמט הגד תינונמשד רגה"אפג'די' רואב יעו' , ןנברד אוהד
. דבכתהל היוארה הכיתח אלא הירב הנווכה ןיאד גפ'ב' יתלפ 'יע' סותה ' יתבו הפ', וש"תוי"ד

תנווכ "אב כאממ פוס"ג "ם במר שר"יו תקולחמ הזב שיש ירה"ף לע יעו'ר"ן , תווש תוכיתחהשכ
,יע' שממ רבחתת הכיתח הש וא גד ותואמ הזש רכינש קר םאה , הווש תויה ל ךירצ המכ ' מגה

. וירבדב

"ד. בארב "ן,ע"ע רהו "ן במרב ךלהמ דוע אזח,יע' דות"ה

, ריתהל לוכי וריבח ןיא רסאש םכח לש ןורסח ןיאד "ןרו"ן במר םינושאר וכו'יע' ירופיש נקפ
לכו ותעד רמול לוכי דחא לכש יאדו הז אלב הרועכלו , םדק אנניח רב אנוה בר לש ורתיהד

אתיירואדבש רח אד השקהש "א בטיר יעו' , רסא דחאש רחא רחא םכחל לאשהל היה רוסיאה
הטושפ נ"מ שי הזב םג םנמא יתש', המ "ח,יע' בהר לש ורתיהב נ"מ יאמ רימחמה רחא ךלה

ונייה רימחמה רחא ךלהד רמאנ אמש ס"ס,וא ףוריצב וא ןנברד אוהש רמאנ יא ריצ יבגל
. יאדו וניאש עמשמ ךלה' " ןושל םנמא וניא, קפס וליפאו יאדו רותב

לשר"י תמאבש גפ'טי-כ' ןאכ,ויע'ש"ך דות"ה ,יע' תורתומ םלוכ םהמ תחאב תיבליכ תאצמנו
. תוברועמ יבישח המ כמ חקיל יושע םדאש ןויכ תורתומ םלוכ תוחותפב ש םעטו תיבליכ ב' יעב

ןמאנ הנווכהד "ןור"ן במר ,ויע' ןתיישע תכאלמב יקבה והז "י שרל , והמו , החמומה ןמ אלא

ע"ב
ס"ל אל יא יאו ימד, "מ עמכ עובק לכו , עובק יוה א"כ השקו וכו', ר"מ לש ומוקמב .1

? שחימל והו"ל אטועימל ןנישייחד

רוסאד ןאכמ חיכוהל שי םאהו היה, ילוח וזיא "א בטיר יעו' , ויעמב יבר שח תחא םעפ
. ןנברד רוסיאב ףא תואפרתהל

"ד. בארה ירבד רואבב םש, הכלהה רואבב בי'זט' רשעמ הנומא ךרד ,יע' המורתל ןכו

, תומוקמ ראשב ןירזוג ר"מ יפלש הביסה רואיבב וקלחנש "ןרו"ן במר ,יע' אטועימל שייחד רו"מ
" בטיר ,ויע' םלועה לכ לע רוזג ל שי אטועימל ש ייחד ןויכד ,וא שוחל שי םלועה בורבש םושמ יא

. הדובע תדובע סות'ר"מ,וע"ע תיישוק "ןל"ק במרה ירבדלש א

סב"ד

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

סינכהל רתומ ןכלו ), טילפמ וניא יח רבדש דוסיה תא םינורחאה וחיכוה ןאכמ .1

טילפמ םא ףאש ןכתיד בתכש "ש ייעו אכ', ח"א קחצי ירפ "),יע' טנלוש ל" עבצא

הלידג איהש ןויכש ןכתיד בתכ דועו ב-ס', לטבו לשובמה ומכ טילפמ וניא שובכה

. תיבליכ והמ "ארו"ח בטיר ,עו"ע הליכא ב תרתומ המצע איה וליפא ריצב הילאמ

ע"ב
ארקנו שריפשכ קר ןנירמא עובק לכד יתו' א'אי', הליגמ ךלמה רעשה השק ןכה .1

"מ, עמכ תויהל קפסה לש וניד תא עבוק "ג הכב ו עובקהמ אציש וניאר יכ עובק

לאושבו , בורה רתב ןנילזאו קפסל הלוע אל םלועל ומוקממ אצי אל םא לבא

. עובק רמול ךייש אל םהילעו ריעה ישנא לע ןודינהד ח"גס"בית' בישמו

"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 , רקוב ידימ ונתני תולאשה


