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

אמ. ףד
,עו"ע וירבדב שמ"כ ע"זז'ו' ךלמל הנשמ יעו' ה'), תוא בה"ח( תיישוק ,יע' הבר רמא דות"ה

רב"ן. "ם,עו"ע רהמו "א שרהמ

לכב ןכ לש , הרותה תכונחב ראיבו , דבענ צ"ב ויכש ינפמ וכו' לגר תינבת די תינבת אצמ
אלו םהידי ביתכד םיילגר ו םיידי דבל וגו'),מ םהל םיינזא ווג', םהל םייניע ) םהל ביתכ םירביאה
ראש הש"ה האר "םע"זז'ז'נד במר יעו' , םמצע ינפב םידמוע םהד ןוכלהי אלו םהילגר ןושימי

. םירביא

עב"ב,ו קתר"ירו"ל ולחמ םע רדתס מ ךיא יעו'ותס' , םיבכוכ תדובע ירב ש וליפא לאומש רמא
"םע"זח' במר יע' הכ להלו "ס, תחבו ירה"ף לע "ן,רו"ן במר יעו' טמ:, ףדב בר םע ותקולחמ םע

'ז'. אמק שהו"עיע'ש"ך ירבדבו םשז'ז', "מ סכו אי',

םתס ורמא םש,לוא החינמ היה אל לארשי הרבש וליא יאדוד ובתכש המב , רמא 'ד"ה סותב
. ןתיא הפצמ יעו' למ"מע"זז'ז', ,יע' לוטיב יוה תוריבש בור דצמ

ע"ב
? םירבד םניא בלבש םירבד אה השקו הל, ליטבימ ילוטיב אמתסמ .1

. ץיוורוה "מ ארגה ' יחבו שר"ש "ן,עו"ע במרה ,יע'ית' ושקהש המב , אהו דות"ה

ןיא הזש וזח"אוי"דסא'ט' יע' ר"ירו"ל, תקולחמב וכו' הילא מ הרבתשנש םיבכו כ תדובע
ע"זח' ירזע יבאו , הולא שם הנממ לטב המכב קר אלא , הולאל םירבש םילבקמ ןיאד תקולחמ
פק תסמש םש למ"מ יעו' , האנהב הריתהל ידכ ע"ז םש הנממ לטב יתמא וקלחנד בתכ אי'

םש. "א קער ,ויע' קפס רותב וא יאדו רותב םרסוא ר"י םאה

איה עו"ז קפס םה םימלצש ונעדי רבכש עא"פ , ןוימדה רואבבו וכו', ןנברל והל עמשנ "מ רדמ
וחיל ןאכ ךיישו בורכ יוה םאה אקיפס קפס ירדגב היה אירטו אלקשהד המלש ןינבב יתו' , יאדו
רוסאו רימח סש"ס דע. םיחבזב לאומשכ "אס"ל הלש ,וא בורמ ףידעש לר"מוא אטוע ימל ש

. םלועל

"ם, רהמ יעו' י. ןילוחמ איבהש המ ןיאו דות"ה יע' יאד ו ידימ איצומ יא ןודינה וילע קפסה ירדגב
יבגלו , יאדו ידימ א יצומ קפס ןיא ראשל םש קפסה ןיב וקליחש המ "א בשרו "מ העב "ש ייעו

"םוח"מב'ח'. במרבו הס, ינכמו דות"ה יע' ןנברד

, רבחב קר קפסל ףרטצהל ינהמ המל ט. םיחספ "ד ירות יעו' וכו' איעשוא ברכ דיבעד רשפא
. ץריתש המ ' אסש "א בשרה יעו'וש"ת

' סותו "ן במר ,עו"ע בייחמ הדשב חורימ םאה וקלחנד "א בטירו שר"י יעו' , הלש ץומב הסינכמו
. עבק וא יארע תליכאב תרתומ םאה אר"ש

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

ע"ב
םי לש וטוז ןיעכ יוה הנממ ותעד חיסהו שאייתנש ןויכד ראיבש הדובע תדובע יע' .1

הבצמ ד יוגה תעידי אד"צ "ן במרה בתכ םג ןכלו , רוביד או"צ םדא לכ בלבו ובלבש

רבוס "ד בארה םנמא אס'ג',( וזח"א ,יע' לטבהל הניד תא עבוק דבל הע"ז לש

במ.). "ן במר עד,יע' יש יעבד

"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


