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ח. ףד
הכרב לכ ףוסב רמול אב םא לבא , הליפת עמושב ויכרצ םדא לאוש ורמאש עא"פ .1
ורמאש עא"פ ישא רב אייח ריב רמא ךשמהבו , רמוא הכרבו רבכה לכ ןיעמ הכרבו

אב םא ביר"ל רמא , ךשמהבו , םילוח תכרבב רמוא ותיב ךותב הלוח ול שי םא וכו',
? הזב םינידה יקוליח םה מ ןיבהל שיו , רמוא הוי"כ רדסכ ותליפת רחא רמול
רחאלש גח םידקה הנשמב ןכו , םדקל רוחא םידקה המל ,צו"ע ינתרצ םדקו רוחא .2

? הירחאלש גחל הפוקתה
ןכו , המכח למאב היה ןושארה םדא אלה השקו וכו', ןושארה םדא הארש יפל .3

הז? רבד עדי אל ךיאו הנבלה תא שדיק

. תומשה רואיב לארשי תראפת ,יע' םיסיטרקו א רונרטס אדנלק

לכ לש יטר פ תדלוה םויל הנווכה םאה וכע"םט'ה') "ד( בארו "ם במר תקולחמ ,יע' הדילה וםוי
. ךלמה לע שריפ ותחלגת םוי םגש ןאכ "ד בארה יעו'יפ' , ךלמה לש תדלוה םויל וא םדאו םדא

ירשד ינפלד ינפלב ללכנ אד"כ השקה "א בטירבו "י, שרפ ,יע' תורתומ וא תורוסא תורייע ןתוא
דובכל קר תאז םישועש אלא תוגגוח םג ןמצע םהד ראיב ןכלו שה"ס), ןוילגב השקה ,(ןכו ןמקל
המד בל' ' טלק רגה"אוי"ד רואב ע"פ ץרית לאכימ ינימ יבו ואל, םא ע"ז בישח יא הלאשהו , ימור
םע רוחסל רוסא םא דיחי לש דיא יבגל שמ"כ "ן במר יעו' , דחא ינפלכ בישח םהל ורכמי ושדיא

. וילא םידבושמה
ע"ב

ףאו , רבדה לע ושפנ רוס מל ול רתוה ךיא ליו"ע וכו', אבב ןב הדוהי יבר השע המ .1

לעב עשילאד השעמ יבגל טמ. תבש םינושארה ובתכ אלה , דמשה תעש יוהד

הז? ןיד רמאנ אל השע תווצמ לעד , םייפנכ

השירדב ןכו "א, בטירו "א בשר יע' הביא םושמ תאז ריתהל שי יאו , רוסא וכו' הימוי ןיתלת לכ
םעט לכ םאה ןכו , אתיירואד רוסיא הז םאה איה הלאשהו "כ, הוקנבו קס"א זט' יעו"ש בנק'א',

. קיחרהל ידכ אוה רוסיאה

"ש, ארו "ם במר ירב"ף הכלהל תאז ואיבה אל המל ליו"ע אוה, בושח םדאד וכו', קחצי בר ינאש
"שזט'ג'. ייעו בנק' יע'ב"יוי"ד

, לארשיב היולת םו דא איהש ימור תוכלמ לכד "א שרהמ יעו' אל, רשיל והניפתשד דע וליכי אלו
לארשי א"כ אלא הלודגל הלוע םהמ המוא ןיאש ונינמז דע םיאור ונא ןכו , תיעיבר תולג יהוז ו

הב. ןי יוצמ

"ד. ירותו יריאמ יעו' עב"ב, םש ' סותבו וט תבש ,יע' תיכוכז ילכ לעו םימעה ץרא לע האמוט ורזג

תהגה לע תווצמה רפס רת סא תליגמ תוש,יע' פנ יניד יבגל קר ,מו"מהז םרוג םוקמהש דמלמ
החד הזבו ), ולגש רחא םג לודגה ב"ד םיבשחנ ויה שדוחה ש ודיק יבגלד גנק', הוצמל "ן במרה

. הפורע הלגע יבגל אמ. ןירדהנס "נ לורעה ),כו"כ ןיכומס ב-ג' יגסד "ן במרה תייאר תא

סב"ד

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

וד' שר"שכו
עמוש תכרב :א. םיקוליח ד' שיד זכ:) תוכרב ירה"ף (לע הנוי וניבר ראב .1

לוכי הכרב לכ ףוסב ןינע,ב. לכבו ךרצנש המ לכ שקבל לוכי הליפת

ףיסומ וכ רצל ,ג. םיבר ןושלב היהיש קר ךרצנש המ הכרבה ןיעמ ףיסוהל

המ שקבל לוכי הליפתה ףוסב ,ד. הכרבה ןיעמ היהיש קר הכרבה עצמאב

ןיב לדבה ןיאש שר"י תעדד בתכ טיק') "י(וא"ח בהו . ןושל לכבו הצורש

יתשו הכרבה ןיעמ ויהיש דבלבו הכרב ףוסל הכרב עצמאב השקב

םיכרצנל םימשג תשקב ומכ תועובק תושקבש יעו'תויר"ד , תווש תורמימה

. םינש תכרבב אלו הליפת עמושב לואשל שי

עבק אוהו ןושארה םדאמ ועיגה םיגחה ירהש , דועו ויות"ט "דהו בארה ראיב .2

הנשלו , ךראתהל םימיה ולחהש הארשכ הפוקתה רחאלש גחה תא הליחת

. הפוקתה םדוקש גחה תא עבק האבה

ןושארה םדא היה הליחתבש בשייל איבה א'וט' שבד תורעיבו "א, בטיר יע' .3

, הנשה לכ ךשמ םיוש הלילו םוי םשו םלועה הוושמ תחת אוהש ןדע ןגב

ימי ולחה םלועה ןופצל ךרדה שילשב איהש א"י תוביבסל םשמ שרוגשכו

םוקמ דע רתוי ןופצל תולגל ךרטצי ואטח תמחמש ששחו , רצקתהל ףרוחה

. חמש ומוקמב ראשנש הארשכ "כ חאו , רעטצנ ןכ תמחמו ללכ םוי ןיאש

.( םלועה ארבנ ןסינב מל"ד יתו' מגה' תיישוקמ לי"ע תצקו )

ע"ב
ןידה רזח םיבר לש הוצמבש ית' "ח רפהו "תה'ד', הוסי "מ סכה השקה ןכ .1

יבגל הב"ד "כ סכה שמ"כ ןיעכ , שפנה רוסמל שיו אנאסמד אתקרעכ תויהל

ייע"ש. , ץורפ רודהש האר םא ומצע רוסמל לוכי יד סחו לודג םדא

"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!

םינשה ןובשחל דחוימ חפסנ ףדב היהי רחמ זעב"ה
. ינשה "ק מהיב ןברוחמ ןיטימשהו

ים לשוריב לג-זפ תונחב ףדה תא גישהל ןתינ היהי ןכ ומכ


