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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש אכ. תותירכ
רוסא םיציב םדש ראובמד דס: ןילוחמ השקו , רשב ןימ ןיאש םיציב םד איצוא

"א. בשרו אר"ש סות', ?יע"ש הליכאב

וכו', רוהט ףוע בותכל לוכיד לכא כ: ליעל סות' ,יע' םינבה לע םאב וניאש ףוע ףא

. םישודק םימו ?יע'ית' אמט ףועכ וניד ןמוזמ ילואד השקה "נ לורעבו

הז. ןושלב הנווכה המ דות"היוכ אוה,יע' ומצע ינפב הירב יוכ

"ז יפלו , המהב קפס היח קפס יוהש אצוי "טג'ח' הובאש "ם במרה ירבדמ הכלה ןינעלו

דס'א'. פש"ד "ד מרפו אס', ?יע'ב"יוי"ד רוסא ובלחש תוברל ארק יעב המל השק

. ליעלד "ג מפבו תוטמשהב "ק מטיש דע.)?יע' אמוי ) תרכב אלו ואלב קר ובלחש םעטה

"ם במר יעו' ןאכ, תרחא אסריג "ק מטיש יעו' , רשכהו הבשחמ ךירצ םדאה ןמ ךתוחה

"נ. לורעב יע' םתקולחמ רואיבו , חבזה תכרבו סכ"מ מוט"אג'ט', "ד בארו

הרואכלו מוט"אב'די', "ד בארהו "ם במרה תקולחמ יעו' , הינימ האמוט היקוסאל אוהה

ח'ו' תורהט הנורחא הנשמו וכ', אמק "יוי"ד בדונ סכ"מ)?יע' "ם(ע"ש במרכ ןאכ ראובמ

" הובאש "ם במרה תעד לע ןאכמ השקה "נ לורעבו וכו', הרומח האמוט אמטמ םד םאו

"ט. ויתו "ד בארה יפב' םש ח'א' תוידע ?יע' םיאמט ןיקשמכ אוה הליבנה םדש טא'ד'

י., תורוכב הז,ע"ע ןינע לש םלש רואבל וכו', רוהט ףוע תלבנ וכו', האמט המהב תלבנ

"ן. במרבו ' סותב בלח רשכה יבגל םשו נ: הדנ , תורהט שיר "ם במרל תוינשמה שוריפ

ע"ב

הארנד מוט"אג'ז' "ם במרה לע השקו , םדא לכ לצא ותעד הלטבד וכו' תמ יקופאל

ןתנ. קחו םישודק םימ "נ לורע חבזה תכרב "ד)?יע' בארב (יע"ש הבשחמ ינהמש

"ש ארה םשב "ק מטיש ',עו"ע סותב ?יע' אייח ברכ ראיב אלש המו וכו', רמא איננח בר

םש. "מ סכבו מוט"אג'ז' "ם במר "נ,עו"ע לורעו םישודק םימ

העושי רתכ "נ, לורע ?(: הכק ןילוח ) וידדצ לכמ הפוחמשכ םג םאה , אמטל תהימ אשמב

יעו"ש "נ, לורע וכו'?יע' ותעד הלטבד םעט טקנ אלש המ וכו', הלועו תעקוב האמוטד

השקה "ק מטישבו וב"ע?, האמוט ןיאש להאב וסינכהב רמימל וניצמד השקהש המ דוע

. םצורית ?,יע' דצהמ עגונשכ רמימל יצמד

תבושת איבהש "נ לורע יעו' , ארמגב היל סרג אל המל םעטה שר"י וכו',יע' רמ רמא

הז. לע שר"י לש ובר

סות'ע"ז וס. ןילוח שר"י :יע' םיבגחל זכ:, ןילוח :יע' םיגדל הזל רוקמהו , הטיחש יעב אלד

ש"ה. ינש תיב "ב הרות זכ: ןילוח "ס תחו גי'א' יתילפ םש א'ג',ונ"כ הטיחש "ם במר חל:,

? השדעב םג הקול םשש וא םיצרש הנומשב םג הז םאהו , תיזכב וילע ןיקול םיצרש םד

. חנעפ תנפצ יעו' 'ג', בסק "ח נמו םש הנשמ דיגמ "אב'ט', כאמ "ם במר זט: הליעמ יע'

יקיפאו םש, םירפא הנחמ "או'א', כאמ "ם במר ?יע' תיזכ וא תיעיבר אוה רועישה םאהו

םש. "ש שרבו דיק: תומבי ח"בגי', םי

המ זי. הליעמ הרוא ןרקו ןאכ, המלש תלוע יעו' , םעטה שר"י יעו' וכו', הקול ץרש םושמ

. וירבד לע וריעהש

וסנכ וליפאו רתומד קספש "או'א' כאמ "ם במרה לע השקו , רוסא וסניכש םיגד םד

"נ. לורע יעו' גי', יתילפב םשו "ד)?יע"שמ"מ,ב"חוי"דוס' באר (יע' ילכב

תיארמ ינפמ רוסאש המ אה השקו , רתומש םעטה ' סותו שר"י יעו' וכו', רככה לעש םד

דוסי וי"טה'ד'( ךלמה רעש וש"תזט', עבש ראב ?יע' רוסא םירדח ירדחב וליפא ןיעה

הכ'. בס' ללכ בקעי תחנמו "י), שרב ס.(יע"ש תובותכ האלפה הז), ןידב

"גוס'בנ'(יע"שס"ק הנכ נה"ל, בקעי תחנמ ',יע' סותב וריתהש עבצאה לעש םד יבגלו

וס'אי'. הדוהי דיו חמ'),

, וכותב םיברועמ ויהיש ךירצש וירבדמ קיידש "אוי"דוס'ז' קער יעו' , םישקשק היב תיאד

. הליחתכל ברעל לוכי וס'בי'יא הדוהי יעו'די , קדצ יחבזבו "א מרב יע"ש

' 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


