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

זט. ףד
, תדלוי הניא וא תדלוי הפי רט םאה וקלחנ הזב הרואכלו רכז, תלבקמ הניא אמלא .1

ןניטקנ הכלהל אה השקו , הכלה ןכו הרכומל ר וסא ןכלו תדלויש היל אריבס ןנברלו
? תדלוי הניא הפירטש

שי לודג חוור אה השקו , אמעט יאמ רחמל אלא םויה ותוא ןיבירקמ ןיאש ךמעטילו .2
? םדיא םויב על"ז הדוי אלש הזב

ינפל בישח אל זיןי, ילכ ויהיש ידכ םתוא דבעל ךירצש ףאו , לזרב לש תויששע םהל ןירכומ ןיא
"א. בטיר , דחא םדא לצא לכהש ןויכ , ינפלד

םנמא ,' ודכו םיסוס ףא םהל רוכמל רתומ הז ללגבש "מ העב יעו' , והיילע ונגמד יאסרפל
ונל, וקיזיש אוה ששחהש ןיז ילכב קר רתיהה לכד , הילע יגילפ "א בטירב ןכו תומחלמב "ן במרב

הז. ליבשב הסג המהבב ישש םירוסיא ראש ורתוה אל לבא , ונילע ןגהל דעונ וישכעו

שר פאד םושמ םעט הש בתכ םיחספבו ןאכ "מ היפב "ם במרהו , תדלויו היל ע ןיעיברמ אלהו א"ל
. הדובע תדו עבב א?,יע' רמגב שרופמה םעט טקנ אל המל השקו , םייחירב הכאלמ הב שתו על

יאקש הש'גכ' "אוא"ח קער תוהגה יעו' , תאטח הילע םיביי ח שןיא הכאלמ וב השוע אוהש ינפמ
. הילע תאטח ןיא תאז לכב המ"ת הרוסאש ףאש לימ, ל-בי' ץוח האיצי לע

תופוע ל דחוימה סוסב םתקולחמ ד'ג'ד םיחספבו ןאכ היפ"מ "ם במר יעו' , אריתב ןבכ הכלה
אב ןאכד , ץרית אכ'ט') תבש ) ךלמה רעשבו ויות"ט, ,עי' אכהמ הש בכ"ב,וק הכלה ןיאו

. וירבדב .יע' בכורש םדא ןינעל ותומכ הכלהש קר עימשהל

וא םירווש ראשמ ליק םטפ לש רוש וט.יא לי על סות' ו ןאכ שר"י ,יע' םטפ לש רוש והל איעביא
ירייא אכהו ח בטל רכומב היילתה דלכ םתה וירבד יפל שריפש ןאכ "א בטיר ,עו"ע םהמ ערג

. םתס ירכנל ורכומב

שימש ת ןידמ ירשו על"ז בירקהל המב אוהש ראיב "י שרבו תואסומיב םהמע ןינוב לבא
הזב עייסל קר "י שרל 'ד'שםג גמק זט' "א,ויע' בטירו "א בשר יעו' , רסוא ' סותבו ש,ו ימשתד

. רתומ

ע"ב
רתומ ןנבר תעדל םג םאה ' סותו שר"י וקלחנו הכאלמ לצא אוה רובש ירא םתס רמא ישא בר

אמש ש שח ה המ ליעל ושרפש ם תטישל םה ש רמול ששי יבצ ירמאה ראיבו , הדוהי יברל קר וא

אוהש י ראב ךייש אל הזו חא"כ ורבשנו ורכמנ םימלש ורמאיש ששחה סות'(די:) לד ואריו םהשי

. יראב םג ךייש הזו הסג המהב בשרא ופילחיש ששחה "י שרלו ורק, יעמ ר ובש

ןימ אוהש ובשחד נהיצ"ב)יפ' "ח(ע"פ רבו , והוספת םינימד "י שרפ ,יע' תונימל ר"א ספתנשכ

.' צונכ דחא קב-ל םינימאמ אלו םילילא ידבוע ויה יכ והוספת ןכל 'ו צונה ומכ

סב"ד

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

הניאש רל"י ןושלה וקדקדש אמלא 'ד"ה סותה יפ לע (וי"דזנ'ח') יתלפה ברא .1

הניא תמאבד ךפיהל ןנבר ל רמול רשפא הו"ה , תדלויד ןכתי לבא רכז תלבקמ

ראב הפירט אוהש ' סותה ירבד יפלו , דלתש אוה רו בס יכ הה שמ קר , תדלוי

יעו' , הבקנל קקזנ וניא הפירט אוהש ןויכש ר"י ריתמ רובש רכזב םגש ית לפב

ףאד רבוסו הילע גילפ "א בטירהו , רוסאש רכזב ר"י הדומד "ד בארה םשב "א בטיר

. רתומ רכזב

אכי ל אכהד וצרית דועו "ד, בארה םשב ואיבהש המ יע' םינושארה לכ ושקה ןכ .2

הדומ ניאו וידבעמ הבוגש סמב דועו , חוורב ולשמ ול שי ךלמה יכ האדוה תמירג

. הברקהל אלו ןורודל היה רושה תניתנ לכש יעו'ר"ח על"ז,

"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


