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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש זי. תותירכ
תוכאלמ מ-ב' רועיש יאצח ב' השועב םהירבד ךותב ונדש המ ,ב אינתו סות'(זט:)ד"ה

,' סותה תיישוק רקיעבו ח"בד'ט', םי יקיפאו בל'ה', נמ"ח יעו' "ק, מטישב ?ע"ע בייח יא

צק'ח'. וח"מ רזנ ינבא יע'

ר"ג? תעדב תותיירבה תריתס תא ייבא ץרתי ךיאו וכו', היל אריבס ר"ג אבר ךל רמא

רנל. ךורעבו זט:, ליעל דימת יע'רנ

רנל. ךורעבו , אהו "קד"ה מטישב אר"ש ?,יע' החכוהה רואבבו וכו' אמלשב תרמא יא

מיש"ק ?יע' תותבש ב-ב' תויתוא ב' בתוכל הז ןיב קלחנ יאמאו , גיראה לע תחאב אלאו

. אלא ד"ה

ליעל "ק מטיש ?יע' המהבה לע אבהמ ר"א תחכוהב אסריגה הנתשנ םאהו , תודנ ינת

ןאכ. "ש שרבו םש םישודק םימב , יתרמא זט.ד"ה

ז'ח'. לזאה ןבא יעו"ש הז םעט איבהש ךיא ה'ה' תוגגש "ם במר ,יע' םייתניבש םימיכ

תוא "ם יבלמ יעו"ש ה', ארקיו הע"ת םישרפמ אב,יע' המל םעטהו יולת םשא ירדגב

במ'ה תורעה ץבוק ?יע' ובויח רדגבו , קפסל ומצע סינכהש המ לע בויחהש ' אסש

גכ:. ריזנ "ז ירגה יחו' פ"ג, תוקיפסה רעש רשוי ירעש ,'

הזב, וקלחנד גכ. ריזנב "י שרו עב"ב, ןאכ ' סותו שר"י ?יע' קפס לכואש עדויב ןידה המ

וילע והמתש םינורחאב ',יע' ותעידימ בש ' וניאש םושמ רבדה םעט ' סותה ובתכש המו

תלועו ,' טער "ע הבא "ז נבא "נ, לורע , איגוסל החיתפ תח"ס יעו' ? דיזמ אוהש היל קופיתד

הזב. תונושה תועדל ולפלפש המ ,ע"ע המלש

שר"ש ?יע' בלח איהש עדיש ןפואבו "י, שרפ וכו',יע' רועישכ וב שי קפס לכא וליפאו

ח"בד'ט'. םי יקיפא יעו' (עב"ב), העושי רתכו

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ

חלש ליימב ףדה תלבקל gmail.com@76529350527652935,וא תוראהו תורעהל

םוי. ידימ לב"נ ךילא חלשיי ףדהו וז, תבותכל השקב

ע"ב

?יע' בלח רוסיאב יולת םשא איבהש רחא וז אמגוד ךירצ היה המל ליו"ע וכו', ותוחאו ותשא

.( םימעטה לכל תוכיתח ב' ןיד אכה ךייש יעל'יא "נ( לורע

ןפוא טריפ אל ח'ב' תוגגש "ם במרבו , תוכיתח ב' הזב ךייש ךיא סות' וכו',יע' לוח םויו תבש

"ס. תחו "נ לורע יעו' "מ, חלו "ק ירהמ ?יע"ש אקווד הז

שר"י יולת,יע' םשא איבמ אל רע"ש לש תושמשה ןיב הכאלמ השועהד ' סותה וטקנש המו

"חוי"דיק' רפב ותטיש רואיב יעו' א'א'), תוכרב ימלשוריבו ) גילפד אמלשב הל.ד"ה תבש

"ייס'י'. הקו ד', קרפ שיר תוינשמב "ט ויותו "י אפת ס"סא', יללכ

. המלש תלוע ?יע' ןידה היהי המ לכא ללכב םא קפסבו , ונינש תחא הכיתח רמתיא

ואיבי המל ,או"כ אלוקל המ"ת אתיירואד קפס לכש מוט"מט'בי', "ם במרה תעד רואבב

שיו "טח"בוי"דא', ירהמ "ת ושו א'א', אתתעש בש ?יע' ארוסיא עבקיא אלב יולת םשא

יח' יעו' "ם), במרב "מ סכה איבהש אסריגה (יע"ש תרכ רוסיאל ואל רוסיא ןיב םיקלחמ

במ'ה'. תורעה ץבוקו ג'ז',ו-ד'ה', תוקיפס רשוי רעש גכ. ריזנ "ז ירגה

תוכיתח ב-ב' ירייאד שרפל ךירצ וכו', רועישכ וב שי קפס ןנתד אהש ובתכ , אפיסדמ דות"ה

ירייאד בתכ אל ארוסיא עבקיא יעבש ףא "םב'ח' במרב לבא , ארוסיא עבקיא יעבד מל"ד

"ש. שרו 'ג-ח' חכק ךוניח תחנמ "מ(נה"ל), חלו "ק ירהמ ?יע' םעטהו , תוכיתח ב-ב'

תפש ס"ס?יע' יוה אה השקו ןמוש לשו בלח לש תוכיתחב ירייאד ' סותה דוע ובתכש המו

רעש םדא תניבב ןכו הזב, שר"י תעדב עב"א שר"ש יעו' וט., תובותכ האלפהו "נ, לורעו תמא

תח"ס, יעו"ש די., תובותכ יעו'נפ"י הזב, "ם במרה תעד בנ' ללכ עובקה

אל המל "ק מטיש יעו' , םושרג וניברו רנל ךורע שר"י ?יע' הזמ עמשמ ךיאו , ןנירק תווצמ

. תאטח יבגל ןכ ושרד

ס"ל תוכיתח ב-ב' םירואיבה לכ הז יפל םאהו "י, שרפ ,יע' רמימל אכירצ תוכיתח יתש

"נ. לורעבו "ק מטיש ?יע' ידדהל

וש"ת ?יע' לדוגב תווש תוכיתחה ןיאש ןפואב םג ירייא םאהו וכו', תוכיתח ב' וינפל ויה

רשוי ירעש הק'ט', וש"ע ןוילגב "א קער א'א', תובורעתל החיתפ "ג מרפ ברע', "אח"א בשרה

ןבואר יבר יחו' , המלש תלוע מק',עו"ע ח"א אמק בישמו לאוש "נ, לורע א',ו-ש"גבי', תוקיפס

ס"ס. ןידמ םעפ לכ ריתנ אל המל אד"כ "ייס'ט' הקו וט', תובותכ

"יד' רעשו תח"ס שר"יר"ג, ךכ?יע' םושמ בייחל ארבסהו , ורוסיא ררבל רשפא תוכיתח יתש

. העושי רתכו וח"מנ' םירפא תיב "נ,ש"שא'ח', לורע ?יע' ררבל לוכי בישח הז קרש המו ה',

אפיסדמ דות"ה שר"י יע' ? תוכיתח ב-ב' וא תחא הכיתחבו , הצחמו תיזכ והינייב אכיא

רנל. ךורע יעו' "ש, שרבו ( םישוריפ ב' וירבדב (יע' םושרג וניברו


