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" טאלב עשיביש "י
"בוש"תמו"מ ימויה "ב"ףד סעד מ "אל

מ. ףד
לכ הז ירה ו ותטיש רואיב המ ,צו"ע בייחמ וכו',רו"ג םירועשב ול הדוהו םיטיח ונעט .1

? העיבתה תצקמב אוהש " תצקמב הדומ לש" תוהמה
ליו" אל, וא םירועשב הדוהש המב בייח רל"ג םאה םיצורית ב' ובתכ הדוהו דות"ה .2
, העוב ש בייח םא ית- רתב ןנבר םע קלחנש אצמנ םירועשב בייחש א' ץוריתל ע
מן רוטפ רל"ג ה-ב'שףא ץוריתלו , םתקולחמב הז םיאור ןכיהו , םירועש בייח םאו
לע יונב תצקמב הדומ לכ אלה , הזשלה העובש בויח לש ודוסי המ א"כ םירועשה
רוטפש אכהו טימתשימ י טומתשיא ראשה ולע הדוהש המ ב בייחתנש ארבסה

הז? ךייש אל הדומש הממ

ושקהש המ םינושארו סות' ,יע' דחא ןימ לכה תועבטמד שר"י שוריפ ,יע' תועבטמ רנידב
וניבר יפיג' לע ' סותה ושריפש המ יעו' , םתקולחמב ראיבש המ וזח"אוח"מאי'גי' וילע,יע'

. לאננח

"א. קערו שר"ש ,יע' ןורסח ותואב ווש"פ ןיאש רמול קחוד הזו , ונעוטב דות"ה

רה"אב"ד) יפ' םשו "ן( במר וילע,ע"ע ושקהש ' סותבו שר"י ,יע' תחא עבטמ ןיד לכהש
"א. בטירו

םגד טל: ליעל "ן במר יעו' , ברכ םינושארה וקספ היתווכ ינתד ןויכו , ברל היעויסל ר"ח ינת
"א בשר יעו' , היתווכ קיספ םג ויווישל הנווכה עבטמ עבות יבגל לאומש םע קלחנש המב
"םוט"טג'ח'ונו" במר יעו' "א, קער ,יע' האוולהב קר וא ןודקפב םג הז םא רב"ן ,עו"ע קלוחש

םש. כ

(ד"ה ןאכ סות' יעו' , בייח הטורפ אלא ונעט אל וליפא , דחא דע תאדעהו הולמ תנעט לבא
יתש תריפכ ךירצ ןיאד לאומשל קר הז םא וקלחנש ( דועו (זפ:ד"ה תובותכ ' סותו ,( לבא
תליחתב ונאבהש הריקחב םילות שיו , םהירבד ,יע' היתווכ אתכלהש ברל םג וא ףסכ

דפ'). אר"ל ,(יח' הנעטה ינידמ וא העובשה ינידמ אוה ףסכ יתש ןיד םאה איגוסה

דפ' אר"ל יעו'יח' , ףסכ יתש יעב יא ןירמושה תעובש ןיד המ וקלחנש שגימ "ןרו"י במר יעןי
ג'.

יעו'יח' , ףסכ יתש יעב יא ןילטונה תעובש ןיד המ וקלחנש "דוט"טג'ז' בארו "ם במר יע'
ש"כ. יבגל תסיה תעובש ןיד המ וקלחנש חפ' רוטב םש,עו"ער"ןרו"י אר"ל

םאה "ך שהו "ע מסה םע וקלחנש חפ'ה' יעו'ב"חטו"ז , בייח הטורפב אלא ונעט אל וליפא
"פ. וושמ תוחפ לש ילכ לע העובש בייחי דחא דעב

ע"ב
אל עקר קש רגה"ח חיכוהש המ בל'ב' לאומש תכרב ,יע' רוטפ תועקרק תצקמב הדוה

זה. יפל ראיבש המ "ש ייעו , העובשב בייחמ תויהל הלוכי

בתיהע י עבש "םוט"טה'ג' במר יעו' , ןהילע עבשהל תוירחא םהל ןיאש םיסכנה תא ןיקקוז
יחו' ה'ג' לאקזחי ןוזח לכה,יע' הליחתמ עבתיש ךירצ אלד בתכש המפ"אבי' שקו , םהילע

ןילטונה תעובש יבגל ונדש דצ' יס' שיר וצק"נ יעו' שי, לוגלג יניד ינשש ב"מה' לאומש ריב
. לוגלגב

האוולה עבתב וקלחנש "דוט"טג'די' בארו "ם במר ,יע' םהמ תחאב ול הדוהו ןירועשו ןיטיח
אל,יע'חוז"אוח"מאי'די'. וא יאהל ימד יא ןודקפ לש ב-נ' הדוהו ק'

ביר"א תעד יא בהש דל' יעו'ב"י , תודעל לוספ עבשנו הולמב רפוכד בתכ רפוכה שר"יד"ה
בצ'ד'. "ח הצק יעו' , קולחש

בייח יטומתשיא ןיאש תועקרקב אי וקלחנו אלא סות'ב"מו.ד"ה ,ע"ע יטומתשיא דות"ה
רטופ עי יסמה עד םאה תקולחמה הזב הלתש דצו'ד' חע'ו' קחצי לחנ יעו' , תסיה

. תסיה תעובשמ

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

םא רבד תעיבת לכב וקלחנש םינורחאה ירבד ליפ ראיב חכ: תובותכ "ק מטישב .1

םג ןכלו רל"ג ס"ל ןכו , םימדה יוויש תעיבת ורקיעש וא ץפחה תעיבת ורקיע

רחא ץ פחב הדומב ליש"ע אלא , תצקמב הדומ ירק ימ רחא ץפח ולב הדומ שכ

במ' פ"ו תוינשמה לע "א קער יעו' בייחימ םאה עבתש ץפחה ומכ הוושש

רמימל אכיל או"כ , בייחש היל אטישפ הע'ב' טפשמה רעשבו הזב, קפתסמש

הדוהש המלע וניא העובשה בויח דוסיד הז יפל ?,צו"ל יוויש תעיבת הז "ג רלש

ןמקל יעו' , העובשב בייחמ רבכ וילא כ"ש בויח ול שיש הדוהש המב אלא , תצקמב

. הדוהו "ה דותב ראבנ ש המ

לש ףא תעיבת לכד ר"ג תרבסש "ק מטישה ראיב ש ומכ צ"ל ןושארה ץוריתה לע .2

הדומ חאר רבדב הדוה םא םגש אצוי אליממו , ןוממ יוויש תעיבת איה ץפח

חפ'י' "ח הצק ה-ב'יע' ץורית לעו אמ', ח"ג יולה תיב יעו' אוה, הנעטה תצקמב

המב םא ומכ ) העובש תבייחמ ןוממ תבי יחמ הניאש האדוה םגש ןאכמ חיכוהש

הק"י ,יע' הדומש המב ןמאנ וניא ןאכש קל חל שי םנמא "מ) בדלק ןיד היה הדוהש

קחצי ירפ ג'),ו םש ) תוביתנו (חפ'ח') םימותו אל', ב"ק פאקש יעו'יח'ר"ש ב"מו',

(ח"בוס').

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל
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םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!
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