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

וט. ףד
יא םגו , םירמוש יניד ןיא אלה , והנק ירכנה ךיא ליו"ע , היינק ארגאו היינק הלאש .1
תוריפ ה הנוקד לאוש חני ,ת וטעמתה םינידמ קרו , םהל שי תונוממ ןינקד אמינ

? הנוק ךאיה , רכוש לבא , םיסנואב בייחתמדמ
, המורת ינישרכ הליכאהל לוכי וילע ויתונוזמש דעא"פ וכו',ברא הנליכא שר"יד"הי .2
ןהכה לחומ וליפא דועו ןהכ, ןוממב ובוח ערופד טבשה לזג יוהד ושקה םינושארבו

? הניתנ תווצמ םייקימ יכיה

ןויסנל הל הרסומש הנווכהד ושריפ םשד ימלשוריהמ איבה םייח תרותב , הינויסנ םושמ הריזג
בישח וא חקולכ בישח הכ"ג םאה ןדיד דומלת םע וקלחנד ,וצ"ל םימי ג' רחאל ול הריזחמ אוהו

. לאושכ

היה אד"כ "י, הקה השקה ,ו ךצפח אוצממ םושמ אוה יוגל הרימא רוסיאש בתכ ןויכ, שר"יד"ה
. יכירצ והייורתד סוי'ח') תונוילג ) וירבדב ,יע' םירוסיא ראשב רוסאל המ"ת דועו "ש, רעמ רתומ

לע רמאנ הז רוסיאש שר"ש יעו' וגו', הכאלמ לכ השעת אל רוסיאהד שריפ , הריזג שר"יד"ה
תבש סות וגו'",( ךרומחו ךרוש חוני ןעמל " קוספהמ דמלנ ותמהב תתיבשו גנק:), תבש ) רמחמ

אנ:).

"ן. רבו "א בטירב םיצורית דוע ןייע ,ו המלש קשחו שר"ש ,יע' היעמשו דות"ה

םיחספ סות' הבנהא,יע' לארש לי תרתומ המורתש וכו',וףא הליכאי אל וכו' הרפ רכשש ןהכו
לוכי ומצעב לוכאהל לוכיש ומעש ןיד אלא , האנה קר וניא המהב תליכאד אנ קסמו דל.ית'ר"ת,

. ונוממ הניא אכהו , ונוממל ליכאהל

ך פוהש אלו םי שומישה לע קר וניא , ןינקו רכמ הפ היהש ףאד , וצורית רואיבו , אתשה דות"ה
"א. בטירו סות'ר"א ולש,יע' תויהל

. יריאמו "ן במר '(ג"פ),עו"ע סותו שר"י אל,יע' יתמו תילון יתמו , הנבז הטיחשל רומיא

םירווש םהיתומ הב םיסרסמד םייוגה לצ אד ר"ת תיישוק ץרתל איבהש שר"ש ,יע' רומיא דות"ה
. השיר חל יפט םיחונ

ע"ב
השקו , הטחשל לוכיש ינפמ ןיריתמ ,בו"ה תיעיבשב תשרוחה הרפ םדא רוכמי אל .1

וזכ? הנטק היילת ינפמ ןיריתמ יאמאו , אתיירואש רוסיא אוה ןאכ אה

אל רחאש םג איה והדש תתיבש תווצמ ד ןאכמו וכו', הווצמ םדאד הדש ירה 2.ו

? ואיבה אל "ם במרה המל השקו "ד, ירות ,יע' דובעי

אס. ןיטג ' סותב יע'ר"ת הרבכו הפנ ליאשהל רתיהה םעטבו , ןרכומל יאשר דאם ןיא םילכ ולאו
. רתיהב ן ילותש םושמ אוהד ובתכ כןא םינושא רבו

רואבבו י, רשד ינפלד ינפלמ רוסאד דושח לארשיל ןבזימל אנש יאמ ושקה וכו', דבועל דות"ה
לע רוע ינפלל ' סותה ית' ינש ןיב שמ"כנ"מ ,עו"ע םדוקה ףדב שמ"כ ןיעכו ד' ןמיס הק"י ית'יע'

. ןנברד

הטיחשלד ן נילתד ליעלדכו , לארשיל רוכמיד ן נילת אלד אכה אנש יאמ ושקה , טיהר דות"ה
רבוע יא לטנ אל ףוסבו רזנל ןיי טישומב קפסה יבגל ןאכמ חיכוהש ג' ןמיס הק"י יעו' , ןיבז
ןיא המהב תריכמבד תוטישפב קלחל שי הטשוהה םצעב רוסיא שיש אמינ יאד רוע, ינפלא
הפ לבא רוסיא ןיא הנק הטיחשל יש"ל כו הריזגמ אידרל איהשכ הריכמה עויל ורסא קר לושכמ

. וינפל לושכמה חינה אה לארשיל רוכמי ףוסבש "פ עאו יוגל רכמש המ םצעב לושכמ שי

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

המהבב ש ומיש ה דגנכ םג םה תוריכשה ימולשתד י',צו"ל ןמיס "י הקב הז לכב יע' .1

אצויו , ןיסנואב תובייחתהה תרומת לבקמ לאושבש המ הזש , תוריפה אוה ש

הז רכו שב יכ לאושב ןיסנוא קר ראיב "י שרב ש המ ,ו תוריפ ינקן ישול םהינשבד

. תוריפה לע םילעבל ךפהנ םלישש ףסכבד טושפ

ןלזג וניאד ולא תוישוקל תובושתה םירא ובמ שר"י ירבדבד לאכימ ינימימ ה ראיב .2

הניתנב תמייקתמ הניתנ הז,ו ןהכל תתל לכיו ןיעבות ול ןיאש ןוממ יוהש ןויכ

. המהב לכאמ ם הש ןויכ ןהכה תמהבל

ע"ב
(וש"ת םינור חאהו , הנושאר הנשמבו םש ישנא סות' תה'ו') יעיבש שהנ( מב םש יע' .1

דחוימ ילכה א"כ אלא רוע ינפל רוסיא ןיאד ןאכמ וחיכוה בע') אג"מוי"דח"א

לש אצפח תתל רוסא "ע נפלבד קלחמ הל'ב') (ח"א המלש תחנמבו , הריבעל

ילכ אלא רוסיאה לש אצפ ח הניא הרפה אכה לבא , לשכ יש ןכתי יא וריבחל רוסיא

הרי בעל דחוימשכד לי, עלד םירבדה םע ףרצל רשפאו ) רוס יא ומע תושעל ןתינש

תיעיבשש ארמגה ךשמהב אבר ירבד םג ראובמ הזבו ,( רוסיא לש אצ" "פח השענ

? רתוי רומחד רוע" ינפל " שי "אהיר בטירה השקהו , התתיבש לע הווצמ ןיאד לקה

דחוימ אל יל כהשכד םירחא וירדג לבא רתוי רומח רווע ינפלש ףאד יתה' לאא

. הדובע תדובע "ש ייעו רווע, ינפל אכיל רוסיאל

' סותה ירבדמ הכ'שמדקיי זי' תיעיבש "א וזחב יעו' ביק'ב', ךוניח תחנמב השקה ןכ .2

לעב לע רוסיא ה תיעיבשבש א'כ' תיעיבש המרב"ם ירבדמ ןכו ימד ימ ד"ה

תכאלמ לבא ה רוסא רחא אלש הדשב וליפא לארשי תכאלמ קר ןכלו , הכאלמה

. תרתומ והדשב תישענש וליפא יוג

"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 תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


