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

ומ ףד
ידיב, איה החוקלד וגימב ןליאה ףוג ןינעל ןמאנ וניאד ובתכ דיבע דות"ה .1
לש ארבסל עיגהל וכרצוה ןייגוסבש הממ וז וחיכוהו , ורכומל ךרד ןיאד
וכרצוה התצצק יתעיטנד אנידב אצ: "ק בבד הממ ןכו , םיזגד שיניא דיבע

םג ןמאנד קספד "םוט'"טד'ו' במרה לע השקו , הציצקל תדמועב המקואל
?' סותה תויאר ץרתי ךיא "ד) באר "ש ייעו ) ץצקש ןליא לע

יעבד ר"י ירבד לע קר םתיישוק ודימעה המל תושקהל שיו , ונעוטב דות"ה .2
העובש שיש ןויכ , הנקתל וכרצוה יאמא השק ןנבר ל םג , אתיירואד העובש
? לוטיו עבשיו לזגנא היל ןניכפא עבשהל לוכי וניא אוהו ןלזגא מה"ת

, תצקמב הדומ יוהו הערפ אל ןיידעש ירייאש דות"ה ,יע' תחא אלא יתצצק אל
רמואשכ םג ירייאד אי'ז' תוריכש "ם במרהו שאגימ רה"י תעד וליאו ירה"ף כו"כ

לע יעו'ר"ן, , םירבדב ונש"נ המ ןאכ תומחלמב "ן במרו רואמה לעב יעו' , וערפש
המ:. "ב בבו ןאכ "ש נפו םייח תרות 'יע' סותה וק'

או םידע "ב העבל ןיאש ןפואב םאה "ן במרו "מ העב וכו',יע' ןמואל ותילט ןתונה
"א בשר ,ע"ע וגימב ןמאנש ,וא עבשהל ןמואה ךירצ ג"כ םא ולש תילטהש היאר

םש. "נ וצקו טפ'י' "א,ש"ך בטירו

השירדו "מ,יע'ב"י מבו אי'ח' תוריכש "ם במר ,יע' ריכשכ וניד יא ןמוא ןיד רקיעב
"ח. בבו טפ'ה',

וז אתמיקוא בשייתי ךאיה טפ'י' םימות יעו' וכו', רבס הדוהי יבר יגלפימק אהב
. םתקולחמ רואבב המ. ליעל ' סותה ובתכש המ םע

ע"ב
, םינמאנ ןיאש קספ ד'ז' הליזג "ם במרה הנהו , וקית יאמ, וטיקלו וריכש .1

תנקת ןידה לכש ודימ, ןיאיצומ לזגנה ספת וליפא ש הנשמ דיגמה בת כו

הקפתסהש רוסממ הז ןיד אנש יאמ ליו"ע , ונקת אל ונקת אלשכו םימכח

"םוח"מח במרה קספו וקיתב הראשנו , לזגנ תנקת בו ושע 'ב"קבנ.יא מגה

? ןיאיצומ ןיא ספת יאד ז'

לכו ' סותו שר"י, יעו' , ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדב אלא ןרמא ואל
אלשכ ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדב השעמל וקלחנו , יגילפ םינושארה
רזוח סות' תעד ,לו קיזחמה דיב ראשנ שר"י תעדל , םירחאה םיאנתה ופרטצה

םייושעה ולא םילכ תקזחה םאה , םתקולחמ שרוש הזו , םינושארה םילעבל
רמוא םילעבשכ סות' תעדב וקלחנ דועו , והשמ לע לע הרומ ריכשה ול ליא שהל

"םוט"טח'ה'. במר יעו' קיזחמה דימ םיאי צומ םאה ךיתלאשה אלו ובנגנ

וצרית דועו ר"ת, םשב יתו' דיק: בד"ק איגוסמ ושקהש המ ,יע' ארפסו דות"ה
המל ) םתקולחמ רואבבו , איצוהל וגימ לו"א איצוהל םיאב םשש ידוד "ר רהמ

ס"קז. םש תוצקבו גלק'גי', )יע'ש"ך איצוה ל בישח אל רל"ת

תודעל רוקמ ןאכ ,מו העובש אלב לטונ ומצעב לבחל לוכי וניאש םוקמב לבא
תודע יבגל במ' "ע הבא "ש בהמ איבהש "חצ'ז'מה הצק יע' דבלב העידי עש"י

צ'). ןמיס םש( -ב"ח ןנברדמ קר הבויח לכש ,יו"א ןישודיק

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

שרופמב רמוא ןאכש ןאכל ב"ק ןיב וקל ,חוי םינושארה ושקה 1.ןכ

וכו', שיניא דיבעל עיגהל ןאכ וכרצוהש המ לעו , ץוצקל ךלוהש

היה אלו ותרימאב דימ ףוצח השענ היה הז ילולד "א קער ראיב

ש לקד ץוצקל ית אב רמואש גל: בב"ב "כ אשמ חא"כ, הקזח ול

. ינולפמ ה יתינק

רל"י קרו , ןיעב םילכהש ןויכ ךליה יוהד יתו' "א קערה השקה 2.ןכ

. העובש ול ונקתי אתיירואד תצקמב הדומל המודש ןויכש אחינ

ע"ב
צ'ס"קז' השירד יעו' , וצורית יעו' םש, הנשמ םחלה השקה 1.ןכ

אכה לבא לזגנה ומצע אוהש , לזגנב ללכנ יא ןודינה םתהד יתש'

"ב. העבל םימוד יא קפסה

"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 "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


