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

ףדז.
הז רו ביד ה מל ליו"ע , ברעל ימע דומעתש האנה וריבחל םדא רמוא , רמוא ביר"ק .1

ת"ק? קלחנ ה מב הז יפלו , םירוביד ראשמ רתוי רתומ
אש"א לאשנה ץפחה לע אוה םאה רוסיאה םעטב ליו"ע וכו', םכחל לאשנה .2
לע רוסיאה םאה ןכו , היינש עפם לואשל אלש ארבגה לע ןיד אוהש ורי,וא תהל

? תורוהל םכח ה לע ,וא לואשל לאושה
ןידהמ הז הרואכל ,ו לקימה רחא םירפוס לשבו , רימחמה רחא ךלה הרות לשב .3
תעד ןבומ אל זאש אלא , אלוקל ןנברד קפסו , ארמוחל אתיירואד קפס לש עודיה

? םיקלוחה
ינקו ןלזגכ אוהש הארנ תוטישפב ר"מ לש ומ ק:,ועט ףד בב"ק איגוסה רקיע , עבצל רמצ ןתונה
רמצה תא תחקל רמצה לעב הצרי םאד בתכ בב"ק םנמא ןאכ, שר"י בתכש ומכו , יונישב
יפלד וירבד ראיב רחשה יתל יאבו ויות"ט, ייע"ש , רומג ןלזג וניאש ןאכמו , יאשר ורכ ש םלשלו
וקלחנ , הדוהי יבר תעדבו , דיפקמ וניאש ןמיס מצרו שקבמשכו , ןלזג היהנ "ב העב דת פקה תדמ

אל הוה גגושש ןויכש (שר"יב"קק:),וא יונישב הנקי אלש וסנק קר ןלזג אוה םאה , םינושארה
לוכי ריא מצה ימד תא הצ "בור העבשכ הזב וש'ו'נ"מ יעו'ש"ךוח"מ ןאכ), ' סותב (ר"ת הנוק

י'ד'). תוריכש "ד בארו "ם במר ע"ז(יע' עבצה תא תופכל
ימלשוריהמ איבה םש ' סותבו םש, היפ"מ "ם במרו ןאכ שר"י ,יע' חבשהו האיציה בושיח ןפואב

. םהיניב מס"עוש'ט'נה"מ ,יע' רחא ןפואב בשחל

אמלעד איגוסו תעדה לוקישב וליפא ,וא הנשמ רבדב טשעה ןפואבד ובתכ , לאשנה דות"ה
' במר שב"ךוי"ד יעו' רב"ן), ,(ע"ע הארוהכ רדג ומ וניא הזד "א בטירה ראיבו , וריזחהל לוכ י ךדיאכ
הכ'ס"ק ,עו"עש"ךוח"מ וריזחהל לוכי דבל תעדה לוקישב העטב םאה "א, מרה לע קלחנש חנ'
. רתיהו רוסיאל תונוממ יניד ןיב קלח מש םש "ח הצק הזב,ויע' ומצע רתוס "א מרה די'די'-חי'ש

רתוי ת"ח שמישש שריפ "א בטירבו , םינש ןינמ בתכ "ד בארב ןינמ, והמו ן, ינמבו המכחב לודג
ומנ"י),ע"ע ) םידימלת רת ולוי שיש ומע,וא םימיכסמש ם ידימלתה ןינמ לע יאקד יפ' דוע ,ו םינש

ג'. ןמיס "י רשא תוהגה

"ם במר ) ןינמבו המכחב לודג לע קלוח םאה םינושארה וקלחנו וכו', הרות לשב , רמוא ביר"ק
גנר'). "אח"א בשרה "ד,וש"ת באר ) םיוש םהי נשב קר ירייאש א'ה'),וא םירממ

. וידימלתל "א,הו"ה בטיר ,יע' ותרבסכ גוהנל רתומ וכל"ע ומצ םע כחלו
ע"ב

חכ: תוכרבב רמא ר"א אה השקו , ללפתי וחא"כ ויכרצ םדא לאוש רמוא ר"א .1

ה? ליפת ה ךות ב שקבל עישש משמו , םינונחת ותליפת ןיא עבק ותליפת השועהש

, דעומה כ-ןב בשחנש ,י"א ןהירחאלב רוסיאה םעטב וקלחנש ימלשורי יעו' , ןהירחאל השלשו
נ"מ בתכש יעו"ש , וירחאל דימ חיור הל ךלוה ש המ לע דעומב חמשי אלש גח",יו"א ורסא " ןיעמ
. םהירחא וטא םהינפל הריזג םושמ אוה םעטהש בתכש ןאכ יריאמ יעו' , םייקתמ וניאש רבדב

הארנ ןכו , ונימי לש ולאל הנווכהו " ירצונ יש"ג"יםו ונאב שה המ לי על יעו' , רוסא םלועל א' םוי
לע ןאכמ השקהש פ"זג'ה' ןירדהנס את רחיפ אלופ לפ יעו' , ירבדל ו.ד"ה ליעל 'ר"א סותמ
ונק' מר"אוא"ח יעו' ע"ז, ידב וע םיארקנ אל ןדיד םירצונו ףותיש ה לע ווטצנ אל חנ ינבש תועדה

זמק'ב'. "שוי"ד תפו א',

ט'א'. םיבכוכ תד חל"מעוב יעו' , םיעורה אלמו , המלש קשח שר"יאי:,ויע' שר"יד"הגבוהל,ע"ע

םהירבד לע השקהש המ גס'א' וזח"אוי"ד "םויע' רהמו "א שרהמ "ם,יע' היבמ סוס,רו"א דות"ה

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

רמול ךרטצנ "ז פלו , רתומ ןכלו רוהרה יוהד םושמ ומעטש הארנש נק. תבש יע' .1

רוביד וניאש ןאכ שר"י ןושל יע' םנמא 'ר"א), סותב (כו"כ רוסא רוהרה םגש תל"ק

,כו"פ רוהרהכ וא רובידכ רדגומ םאה וקלחנ הזבש רמול לכונ הז יפלו , םלש

אוה השועשכ ןכלו , הלאש ןושלב ול רמאש ובתכש ' סותב שרפל לכונ ןכו "א בטירה

. רמוא ד"ה םש תבש סות' יעו' , רוביד אלו רוהרה יפ לע

לש ודובכ ינפמ ארבגה לע רוסיא אוהש הארנ ןאכ "ן רהו כ:, הדנ שר"י תטיש .2

הכיתח השענ ש אצפח ה לע רוסיא והזש םינושארה בור תטיש םנמא וכו', ןושאר

לח יא ינשה ריתה םא תוטישה ןיב ,נו"מ םכחה הב הרוהש רחא ארוסיאד

יעו' אר"ש), (יעו' רוסאל לוכי םא רתיה ל הרוה ןושארה םכח ה םא ןכו , דבעידב

הכיתח איוושד םעטלד ותארוהמ רוזחל לוכ י ומצע םכחה םא נ"מ בתכש יריאמ

נ" דוע וב,ו רוזחל לוכיש איווש הזדו חיכוה הכ'גי' םימותב םנמא , לוכי אל ארוסיאד

הברדא הזבש ןושארה הרוהש המל המוד הרקמ ריתהל רחא םכח לוכי יא מ

לע וא לאושה לע רוסיאה אם ןינעב ג.),ו תויר וה יריאמ ) רתומ היהי איושד םעטל

, רחא םכחל לואשל לאושה לע אוה רוסיאה ותעייסו שר"י תעדלש רורב ,זה םכחה

' סותה ןאכ ובתכש ומכו תורוהל םכחה לע רוסיאהש רתוי הארנ םינושארה תעדלו

אר"ש, מ.),יע' ןמקל ) אתנחצד אדראב השעממ שו קהש המ סות' יעו' לא, שנה ד"ה

םירבדה הלתו , הלאש ע"י היה אל םשש ץריתש ימ אי בה (ח"בט') רבד בישמבו

. םכח לש ודובכ םושמ וא איווש םושמ יא רוסיאה םעט והמ "ל נהב

תעדד גנר'),צו"ל "א(וש"תח"א בשרה ,כ"כ רימחמה רחא ךלה הרות לשב ןידב .3

, לקימה רחא ךלה םירפוס לשב יבגלו , תואיצמב קפס לע קר רמאנ הזד םיקלוחה

וניאו ןנברד רבדב תקולחמב תדחוימ הכלה הזד ט'ג') ףנע (ח"גא' יולה תיב יע'

. קלוח ת"ק ןכלו , אלוקל ןנברד פסק לש יללכה ןידהמ

ע"ב
וניאש לכ ונייה עבק ד ארמגב םש מל"ד קר אישוקה לכו "ד, בארה השקה ןכ .1

ויכרצ לבא , הליפתה לכ דהז ףיסוהל שי םיבר יכרצ קרד ץרתמ ,ו רבד הב שדחמ

חא"כ. קר שקבל שי םייטרפה

"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


