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ןורשע ילע ירה דק:

חבז יעו' , הבדנל היהי רדנ אלש המד "י שרפ ,יע' ןורשע םישש איבי יתשריפ המ או"י יתשריפ

ושקהש תמא תפשו שר"ש יעו' ישא, ברל אלו וק. ןמקל אבר יפל קר וירבדש ריעהש הדות

. ורדנ לע ףיסומ יוהד ותנווכ יפ' ןכלו , תוצימק ב' תושעל וכרטצי וירבדלד

אנש יאמ ושקהו , רימחהל םירדנ קפס לכ ןידמ אוהש םינורחאה ושריפ ןיתינתמ ןיד רקיעב

םינושארה בור וקספש וילחמ דמעו ויסכנ לכ שידקהש ערמ ביכשב מגה' קפסב : חמק במ"ב

, ןוממה ןידמ תעבונש םימד תשודק ןיב קלחל ותנקסמו , שדוקה תוביתנ יעו' ,? רזוח דמע םאד

הזב. קלחמש המ לאינד תדמח יעו' , חבזמ תשודקל

ןמקל תשרופמ מג' םה םהירבדד ושקהו , םיכסנ תחנמ םג איבי אל המל וראיב ירה, דות"ה

. םדוקה וסמ"פ םהירבדל היאר ואיבה אל המל שדוקה תרהט יעו'' , בוטו רשי וק.?,יע'

ןישע "ג מסה תכ"ק קספ "קזי'ה' העמ "ם במרהש ףאו וכו', תלוסה תחנמ איבי רמוא הדוהי יבר

. הדות חבז יעו' "ם, במרה ישרפמו למ"מ רכ"י,יע' וקספ ב'א' ארקיו הע"ת "י שרו ופק'

יאדו ןידמ אוהש עימשהל אבש שדוקה תרהטה ראיבו היל, אכירטציא םיתש תונורשע טועימ

. קפס ןידמ אלו

רתוי איבהל ומצע לביקש שושחנ אל המל א"כ השקו , ילכב םיתעבק אל לבא וכו', ןנחוי יברו

? םילכ הברהבו םישישמ

איבהל ךרטציש א"כ ושקהש אלא , הבורמה םוימ רתויל ןווכתנ אל יאדוד "אית' פשהו "ט ויתב

. המלש תלועו שר"ש ,עו"ע הבורמה םויב ומכ אס'

"ס. זרגה יעו'יח' ןתנ, קחב ,יע' םילכ ב-ס' אקווד אוה םא , םילכ ןיתישב ןינורשע ןיתיש

יכה. ןנירמא יתמ ןתיא הפצמ ,יע' הליחת בותכה וב חתפו ליאוה וכו' התעמ אלא

הק. ףד

ןכלד חכ. תותירכב ןנירמא אה השקו , הליחת בותכה וב חתפו ליאוה שבכ איבי ןאצה ןמ

םיוש םהינשש רמול םישבכל םיזע הרותה המידקה דחא םוקמב

),עו"ע םישודק םימ ) ןאצה ןמ הלוע ה"ע רמא ןאכ לבא , הלוע ילע ירה רמא םשד וצריתש שי

. המלש תלועו שדוקה תרהט

. חספ לש הדגהבו וצ:, ליעל ,יע' םינמיס תתל ליגר היה רש"י וניצמו , אמלעב אנמיס

"ק העמ "ם במרהו , שדוקה תרהט ,יע' ערכוה אל קפסה הרואכלו והמ, החנמ ינימ אפפ בר יעב

"ז. בדרו סכ"מ ,יע' םינימ ב' איבמד קספ זי'ה'

תרחא החנמ איבה םאש ןויכ "ש רלד ושקהש , אמלא דות"ה ג. ליעל יעו' ר"ש, המית וליפא

םש. "ז ירגה יעו'יח' , םישדק ןאצ , שדוקה תרהט ית'יע' רואבבו , שמח א"צ יאדו , אצי רדנש הממ

ע"ב

ןברקב ןאכ ךומסי ךיא ןנברד ערוצמ םשאב הכימסד גל. םיחבזב מל"ד ושקה הכימסו דות"ה

ןתנ. קחו םיעורה אלמב םש םיחבזב סות' ,עו"ע םימלש קפס םשא קפס אוהש

"קזי'י'. העמ חמש רוא ',עו"ע סותבו "י שרב ?,יע' ןניעמש ןכיהו וכו', רל"ש היל ןניעמש

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ו תנקותמ הרודהמ " טאלב עשיבישי ל"

םוי. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש


