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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש וט. תותירכ
םשו םיקלוחמ ןיפוגשכ סוכמוסל םייתש בייחתי םאהו וכו', סוכמוס רמאק אל ןאכ דע

בפ. ןילוח רה"ן יחו' , םינשי סות' ?יע' דחא

. הרותה דומילב תועיקשל ןאכמ לודג קוזיח םינשי סות' וכו',יע' םואמיע לש סילטיאב

"א שירגה תורעהו וא"חנר'ב' הבושת ירעש ?יע' וידבע ע"י אלו ומצעב תאז השעש המו

קלחמש די. תוכמ "א בטיר ?יע' ןידה ןמ ןישנוע ןיא אה השקו ק"ו, םירבדהש ונא ןיאורו

)ע"זו'ד'. לקנרפ "ם( במרה לע םיטוקיל יעו' , םינורחאב ,יע' ןישנוע ראשל ןברק ןיב

םתטישלש ןויכ אכריפ וניא "גרו"י רלש ות"י ,יע' ןיקלוחמ ןיפוג ןכש .. ךרפימל אכיא

ואב"א. ץריתש המ ,יע' קחוד הזש בתכ רנל ךורעבו , תומשב אלא ןיפוגב יולת וניאש

די. ליעלמ אנש יאמ , קלחל ארק יעב המל השקו וכו', הלג ותוחא תוורע ארק רמא

"ק. מטישב אר"ש ?יע' תואטח שש בייח תחא האיבבש

"נ, לורע הזב,יע"ש ןפוא דוע תויהל לוכי ךיא די. תוכמ "א בטיר יעו' , אעישר רב אעישרב

לע אב "כ חאש ןוגכ רתוי לק רוסיא לש ןפוא טקנ אל המל השקהש םישודק םימ יעו'

?יע"ש. גגושב ירייאש ףא אעישר היל ירק המל ב: ליעל "נ לורע יעו' ?יע'ית', ותוחא

חוכ לכ לע תחא האיבב םג דל. תומביב בייחמ ר"א אה השקו וכו', הילע אבו רזחו

. המלש תלוע יעו' "ק, מטישב אר"ש ?יע' חוכו

ר"א לע מגה' תיישוק לע ןאכמ השקהש המ המלש תלוע וכו',יע' ר"א בייחמ יכה םושמ

."? הדלות היל ירק יאמאו בא היל ירק יאמא רל"א ב"ק" שירב

ע"ב

וניברו שר"ש "י שרפ ?יע' גחה ברעב אקווד ןכ ושע המל השקו , חספ ברע ול ךלוה

. העושי רתכו רנל ךורע ?יע' חספ ברעב אקווד ןכ ושעש המו , םשרג

המ "נ לורע "ש,ע"ע שרו היפ"מ, "ם במר שר"י, קה"ו?יע' והמו ק"ו, םירבדהש ונא ןיאורו

זט. םיחבז "ז ירגה יעו'יח' שר"י, שוריפ לע השקהש

,יע' אתפסותמ הז לע המתש המ א'ה' ןירישכמ ,יע'ר"ש הרשכוה המצע השירכו

. המלש קשחו "ץ בעי יעו' וצורית

לכל רשכה ךירצ ןיאד ןאכמ חיכוהש המ רנל ךורע יעו' , הרשכוה ונממ ןת שירפ תעשב

. ובורל אל וליפאו לכואה

ויה םא םגד השקו , םדא םיאמטמ ןיא םירוהט םיקשמהש ןויכד שריפ שר"יד"הבז,

רנל. ךורעו שר"ש ?יע' תואמטל םילוכי ויה אל םיאמטנ

העושי רתכ יעו' , הילע ושקהש המ דצמ דות"ה ,יע' ןירוהט םה המל "י שרפש םעטהו

. וירבד ובשייש רנל ךורעו

לע גגושב אבמ אנש יאמ הרואכלו והמ, דחא םלעהב םיחבז השמחמ רתונ לכוא

"ק מטישו םש, "ש ארות זע:, ןישודיק "ד ירות ןאכ, וא"א?יע'ות"י לכ לע בייחד תודנ שמח

לע "א קער םש "מ הכרמ ו'ב', תוגגש למ"מ -יע' ןילכואל עב"ח ןיב "ד ירותה קוליחבו זט.,

איק'ח-י. וא"ח רזנ ינבאו , תבש ' להל החיתפ "ג מרפ םש, "ם במרה

"ן במר ?יע' אלוקל םג הליעמב ןיקלחמ ןייוחמת וכו',והאם הליעמב תרמא םא אל

ו'א-ב. תוגגש "מ הכרמ ד'א', תועובש למ"מ בכ., תועובש

הרוא ןרקו , ותליכא "ה דותב םשו חי: הליעמ :יע' ורואיב , לכואכ ליכאמה תא הב השעש

,יע"ש הליעמב בייחתמ חלשמ םאה קפתסמש אלש גמ.ד"ה ןישודיקב סות' םש,ע"ע

. ןישודיקב רגה"ש ירועישו ח'א', הליעמ חר"ה הע',יח' "ע הבא "ק ודהמ "י בדונ יעו' , הנקמ

רתונ םגד המת "נ לורעבו , האנהב רוסאש המ ארמוחל בותכל לכיד ובתכ , תאו דות"ה

. ץריתש המ ?יע' האנהב רוסא

הדנמ דצה המב רתונל תמאב דמלנ אל המל המת "נ לורעבו וכו', רתונב רמאת

. העושי רתכ יעו' , וירבדב בטיה ?יע' הליעמו

תומהב ב' תבורעת "ז יפלד ושקה ות"י,ו כ"ש,יע' אל ןיקלחומ ןיפוגד םיחבז השימח

. העושי רתכ ?יע' ונימ וניאשב ןימכ בשחת ידדהב

"נ לורע ?יע'ות"י, הלביקד יאדו אתלימא ךירפ יאד השקו אל, וא הבושת אהל ר"י הלביק

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

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


