
סב"ד

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

במ. ףד
( תורעהב ןונ:יע"ש ישודיק "א בטיר ) םינושארה תוטישל השקו הל, הבגמ אמליד .1

עב"ז? ןאכ הכזי ךיא האנה ירוסיאב תוכזל אד"א

יעו' וט:, הדנ ' סותו םט:, יחספב סות' "ר,ע"ע הרב האמוט קפס יוה יא ונדש ,מה ינפמ דות"ה
םש. "ץ בעי ןאכ,בו "ם רהמ

' וכקת גמ"א יעו' ם, ילפנ תרובק יבגל ןאכמ חיכוהש המ הס' ריאי תווח יעו' , רובל לפנ הליטהש
גלק'ב'. וזח"אוא"ח יעו' , ותרובק והז רובל ותכלשהש דמלש כ'

אבו סות'ד"ה ,יע' הטו ואש םכח היה םאהו וט:, הדנבו ןאכ שר"י יע' ותרטמ היה המו ןהכ, אבו
וט:. הדנ "ס תחבו "ץ, בעי "ש ייעו ט:, םיחספב שר"י יעו' "ם, רהמבו

ופ"ט,ע" וב היהש ט:, םיחספב שר"י ,ע"ע עיקר ל דע הלוע האמ טשו ושקהש המב , ינפמ דות"ה
"ד. ירות םש,עו"ע "י נפו "ל שרהמ ע

"ש ארה תקולחמל ןאכמ חיכוהל הצרש המ 'ה' ופקת גמ"א יעו' , ליטבמ רדהו הל הבגמ אמלד
ק', תוא םש "ש ארה לע לאנתנ ןברק יעו' יוג, לש עב"ז תוכז ל לוכי םאה םש "ח בהו ר"הפ"גט',

. ותייאר ו חדש "ע ושה לע םירפא דיב ןכו

דות"ה ,עוי' ההבגה םש ךייש ךיא "ד ירות יעו' , אברדכ וכו'ה"נ סילוקרמה ןמ םינבא איבהש
. ץיורוה "מ ארה יחו' "ץ בעיבו אכה

ע"ב
ירה השקו ןקה, יצע לע זיתהל רתומש הממ היארהד שר"י יעו' , הנקב זיתי ינתקו .1

עב"ז רל"ל וליאו , הרוסא המצע הרשאהו םירתומ ןקה יצע קרש ע משמ

? תרתומ הלוכ הרבתשנש

אמתסב םאה וקלחנש "דע"זז'בי' בארו "ם במר יעו' , םהב התניקו אמלעמ םיצע יתייאד ןוגכ
אמתסמד "ד בארהכ עמשמ ןאכ איגוסה טשפד הנשמ ה תבכרמ יעו' סכ"מ, ייע"ש יכה, ןנירמא

. בורה רחא ךלה בורקו בורד אנידמ "ם במרהכ הכלה םנמא יכה, ןנירמא אל

לע קולחל וא והבא יבר ירבד שרפל אב "דיא ירותו "ד באר וכו',יע' הי מרי יברל בקעי יבר א"ל
" חלו יעו'רבמ"םע"זז'בי' , אכהד איגוסמ הנוש המב םש ' סותבו די. הליעמד איגוס ,עו"ע וירבד

םש. מ

םושמ ןרוסיא "םז'בי'ד במרב ',עו"ע סותו שר"י ן,יע' רוסיא םעטבו , םירוסא ןאכו ןאכ םיציבב
, ןליאה ילודיגכ יוה םיציבהד בתכש "ד באר יעו' םש, "מ הכרמו סכ"מ יעו' , סיסבכ הרשאהש
, ןילודיגכ יזחימד ןנברדמ רוסיאה לכד םש "ח רפה יתו' , םירתומ םילדגשכ המל א"כ ושקהו

. ןילודיגכ הארנ אל םוקמל םוקממ ןיחרופו ןיל דגכו

תרוצ םיארוק םהש המל אלא ונלש המח תרוצל הנווכה ןיאד "ם רהמבו שר"י ,יע' המח תרוצ

אל ןידמ תורוסא שממ הנבלו המח םגש 'ח' אמק יע'ש"ך םנמא היפ"מ, "ם במרב ,כו"כ המח
. םורמב םישמשמה תומדכ תושעל ןיאש , יתיא ןושעת

אוהו טפ"ז, ה"ח ודיק "ם במר יע' חריה ילתל הנווכהד "ט ויותבו היפ"מ "ם במרבו שר"י ,יע' ןוקרדו
ןישמשמה ןמ וניאד ינה גמ.ד"ה ןמקל שר"י יעו' תצת', זמר יכדרמ ,יע' חירב שחנ ארקנה

.' אמק וי"ד רוטה לע לישעה יבר תוהגהב ,יע' םורמב

ירייא ש ימלשוריהמ איבהש ירה"ף לע רב"ן יעו' , ןירתומ ןיזובמה לעו ןירוסא םיד בוכמה לעש
ימלשוריה י רבדב ראיבש המ יעו' , םידבענ םניאש וא םידבענ םהש עודיב אלו אמתסב

"א. בטיר ,עו"ע הילידמו "א בשרהמ

הצורש ןכתי אכהד על"ז, הפיכ תונבל רסאד ליעלמ ינאשו , ריסא ימ ןוקרד תרוצ השועב יאו
"א. בטיר יונל,

סב"ד

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

ףא , הלטב ל יוגה לוכיש ןויכד ץרית גמ. "ן רהו וש"תז', םיאולימ ינבאב השקה ןכ .1

ךיישד בתכ "א בטירבו הב, תוכזל רשפאו הל ןוממ ןיד ןיידע האנהב הרוסא עגרכש

"מ נבאה בתכ הז ןיעכו , לאר לשיש ע"ז היתשכ הבש רוסיאב ףיסוהל ידכ הייכז

יעו' וילע, ומש ארקיש ןינעל תולעבו תוירחא תלבק אלא , ןוממה ףוגב הייכז וז ןיאד

ףוגב הייכז ול ןיאש ןויכ לטבל לכוי םאה ןטק ב ןידה מה קפתסהש הדובע תדובע

ולא. םיצוריתב רבדה יולתש ןכתיו , ןוממה

ע"ב
וניא "ם וכעה ןאכד , םישדח םידגמב יתו' "מע"זז'בי', למה לע תוהגהה השקה ןכ .1

אכהד ית' אריפש "י רהמ ' יחבו , תופועה לע תמחרמ ותדובעש רמוא אלא הלטבמ

. הכרצל הפישב ומכו הלטבמ הניא ( ףילחמו ) םייק הרקיעש

"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


