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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש גי. תותירכ
ןתנ. קחו "ל דרה ?יע'יח' ןיתינתממ ןכ השקה אלד אהו , אתבוית יאנברד אתבוית

טימשה המל השקה רנל ךורעבו וכו', לובטל דריל ול וריתה אל רועישכמ תוחפ לבא

"א. שירגה תורעה הז?יע' ןיד "ם במרה

לע יאקד שריפ םושרג וניברב יאק: המ לע םינושארה וקלחנ וכו', הרבועל הל וריתה

יע' הליבט הכירצ הניאש ןיאמט ןילכוא לע יאקד שריפ "טח'גי' הובא "ם במרבו הוי"כ,

םש. ונ"כ

וטק.ד" םיחספב סות' הל., ןילוח שר"י ןאכ, סות' ,יע' אמט לכוא תליכאב רוסיא רקיעבו

. המלש תלועבו ר"י, םשב "ק מטישב ןאכ יעו' ב:, ןילוח שיר ' סותו לכ, ה

אכהמ חיכוהש ד' תוא הנכסה ןינע םדאה תרות "ן במר "כ,יע' הויב הלוח תליכא יבגל

"ז ירגה יחו' "אדי'די', כאמ חמש רוא יעו' , רועישכמ תוחפ וליכאהל שי "כ הויב הלוחד

ב'ח'. רושע תתיבש

דוד שדקמ יעו' שר"י ?יע' הקשמ אוהש ףא רשכה יעבד אהו וכו', רשכיא אל אמית יכו

לכואל אבה הקשמש . המק תבש מגה' תנקסמ יפל השקהש דימת רנ יעו' זל'א',

?יע'ית'. ימד לכואכ

תורעהו המלש תלוע יע' ? ןנברד רוסיאב ןטקל הייפס אוה הרואכלו , רוהט יאמא

"א. שירגה

וב ןיא אלה קוניתה יפבש בלחה תא תכלכולמה הפיטה הרישכמ ךאיה ונד ןויכ דות"ה

. םהירבדב ונדש המ במ'ו' דוד שדקמו רנל ךורע יעו' ?יע'ית' הציבכ

רנל. ךורעו םישודק םימ יעו' , רמא "ה דותבו שר"י :יע' ורואיבו אוה, ןייעמ בלח םוקמ

"א וזחו גמ'ו', ח"ג דוד שדקמ ,יע' ןוצרל אלש ףא רישכמ ןייעמד אישוקהד ראיב ותב"י

קס"ב. א' ןירישכמ

היל קופית הז אלבד השקו , אקיפס קפס אוהש םושמ הארנ ומעטו וכו', אבר רמא אלא

"א. שירגל תורעהו המלש תלוע שר"ש ?יע' אלוקל ןנברד קפס יוהד

. וצורית ?יע' הנכסה ינפמ ריתהל היל קופיתד השקה "טח'גי' הובא חמש רואבו

רתוי הפוס דעו ותייתש תליחתמ שיש םח הפק התושש ימ יבגל ןאכמ ונד םינורחאה

אלש ךכמ היאר ואיבהו , וכרד ךכש ןויכ הנורחא הכרב ךרבמ יא תיעיבר תייתש ידכמ

למ"מ ,יע' ותייתש ךרד ךכש ףאו , סרפ תליכא ידכמ רתויב קנויש ןויכ קוניתה אמטנ

ירייש יע' הכלהלו רנל, ךורע פ: אמוי וי"כ תפסות גיש'ה', ךוניח תחנמ ג'בי', תוכרב

קס"א. דר',מו"ביר' "גוא"ח הנכ

אכהמ ןדש "ב עבו ןאכ תוטמשהב "ק מטישב יעו' , אמטנ וכו' הידדמ בלח ףטנש השאה

גמ'ד'. דוד שדקמו די., םיחספ סות' יעו' והש, לכב אמטמ הקשמ יא

ע"ב

, קוניתה וא השאה ןוצרב יולת םאה "ק מטישב ' סותו שר"י וקלחנו וכו', ןוצרל אלש יאמ

. םתקולחמ תורבס ראיבש הק"יד' יעו'

רנל. ךורע יעו' , אכהד אנקסמה לע םתהד איגוסמ השקהש המ . דמק תבש סות' יע'

ב'ד' רושע תתיבש "ם במר יעו' "פ, כאכב םג אוהש הארנ הנשמב , ןיקשמ ףוריצ יבגל

רגה"א רואבבו "עס"י ושבו ' בירת וא"ח רוט יע' הכלהל ?יע"שונ"כ, תיעיברב בתכ אוהש

םג רוסא אוהש "קא'א' מאיב "ם במרהמ קייודמו , אוהש לכ וילע ןירהזומש ךל רמול

. לזאה ןבא סכ"מ,עו"ע ,יע"ש אנקסמל

(יע' דוחל הסינכה לע בייחד "קא'וט' מאיב "ם במרה תעד הנהו , שמישו שדקמל סנכנו

?יע' שמישו ןושלהמ השקו םש), "מ סכב אבוה תוגשהבו הע"ת "ן במרו , סנכנו דות"ה

רנל. ךורע

.' חכק יעו'ב"יוא"ח , םייפכ תאישנ יבגל איבהש המ םינשי סות' יע'

"ל. דרבו רנל ךורע ?יע' סורגל שי ךיאו , רזעלא יברד הילע בר ירקו , רזעילא יברכ הכלה

ןתנ. קח "קא'א',עו"ע מאיב סכ"מ הזב,יע' הכלהל "ם במרה יקספ יבגל

רנל. ךורע יעו' םשרג וניבר ,יע' ןושלה רואיב , יאמכחד אניבוט

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראה ו תורעה ל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


