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תולאשה

זט. ףד
"כ חאש לגלג וילגרב בבוסמש בוביס ידי לע לעפומ אוהו , ארחפד אנרס א.

ינשה בוביסב טחשב ןידה המ ליו"ע , םימעפ הברה דבל בבחתסל ךישממ

? הליחתכל טוחשל רתומ ארחפד אנרסב םאה ,ןכו האלהו

םינושארה םימה םאה ינש, חוכ והמ ליו"ע ינש, חוכב אה ןושאר חוכב אה ב.

כ"ר, והז םתאיציב דימ םיעגופב כ"ש,וא םהירחא םיאבהו וכ"ר הז םיאצויש

כ"ש? והז ואל םאו

תמ"ת םדוקמ ןידמל ןיא אה ,ליו"ע רמאק םהרבאד היתוזירז ארק ג.

תובושתה
חוכב ןיבו ןושאר חוכב ןיב הטיחשה ליעומד בתכ ו: רצקה "ב הרות "א בשרב א.

ובת" יעו' , וחוכ בישח ןושאר בוביסב אקוודד במ.ס"ל תוכרבב הנוי וניברו , ינשה

שז'א'.

יתשב תאז הלתש אי. הות"ב "א בשר יע' ודי, לע הליחתכל טוחשל ןינעלו

"ם במרה ןכו גכ', יס' "ש ארהמ איבהח וילע גישהש שי"ש יעו' ,' מגה יצורית

יעו' ס"קב', םש "ש ובתו יס'ז', וי"ד השירפ יעו' , דבעידב אוהש ב'גי' הטיחש

םש. רוש רוכב

םיעגופש בתכש הממ קר , הנושאר םיאצויה םימל הנווכהש הארנ "י שרפב ב.

מר"ה יעו'די ובת"שז'ג', ,יע' ינשה שוריפל ותנווכש הארנ ףדה לטנש דימ

שר"ש. יעו' חא"כ, וא דימ םיעגופ לש הז קוליחב היל אחינ אלש זע: ןירדהנס

השקה קר , םידמל תובוט תוגהנהד ית' הליחתבו תויח "ץ רהמה השקה ג.ןכ

לע ווטצנ חנ ינבד ןויכד יתו' ,? אכהמ םידמל םישדק תטיחשב ילכ ןיד םגד

קר אוה םישדק תטיחשב וליפא ילכ ןכלש ףסוי שאר יעו' , םהמ ןידמל םישדקה

. דבעידב םג בכעמ ןילוחב וליפא שולתו הליחתכל

צז"ל השמ יבר ןואגה ןב ןויצ ןב- םייח גה"ר תמשנ יוליעל

" תומוקמ יארמ "
תא אתיירבה ירבד ףוגמ ףילי אל יאמא השקהש בקעי תראפת ,יע' ידדהא ןיישק

. ורביח ףוסבלו שולתל ורקיעמ רבוחמ ןיב קוליחה

אתיירבל ותנווכ יא בקעי תראפתו לצ"ח ,יע' ןיתינתמ אהו וכו', ש"מ ואל אלא שר"יד"ה

. הנשמל וא

השקה "ש שרבו "ם, רהמ יע' , ןיכיו אלו חקיו ביתכדמ דומילהש ובתכ ןינמ, דות"ה

רוצ הרופיצ חקתו ביצכ הלימ לצא ןכו וכו', וצרא לכ חקיו ומכ רבוחמ םג חקיו וניצמד

העירפ ןכו , םולש רב אעיטק לצא וניצמש ומכ רבוחמב הרישכ הלימ ןפוא לכבו וכו',

חלשיו ד' ארקמ דומילהד בקעי תראפת יעו' רחא ארקמ דמלנש יעו'ית' ,? איה ןרופצב

. ןימינב תחתמאו תח"ס, , רשיה רוא ונ'יע' הבר שרדמב אוה וגו',ןכו תלכאמה לא ודי

אכ:,יע' ןיטיג טגב ןכו ע"ז ןינעלו , הליעמ ןינעל הז ןודינ וניצמ ןכו , ורבח ףוסבלו שולת

שי םוקמ לכבש תמאבו ו'ל', ןיכרע סכ"מ "םיע' במרה יקספבו קס"א, ו' השירדב הזב

וכו''. םירהה לע םהיהולא ' ןידמ "ז עבו ' ןתנו בתכו ' ןידמ טגב , ולצא דומילה יפל ןודל

היל חונש המב יגסש היל אחינה רדג ןינעל שר"יד"ה יעו' וכו', םיערז רשכה ןינעל

,יע"ש קלוח מוט"אבי'ב' "ם במרבו , םימב םיערזה ואוביש המ חינ"ל אלש עא"פ םשגה

. םתקולחמב ראיבש המ "ם במרה לע יולה םייח וניבר ישודיח יעו' "ד, באר

ע"ב

אוה, ימ תעדלו קפסה רואבב שולת דות"ה יעו' יאמ, הטיחש ןינעל ורבח ףוסבלו שולת

םירחא םינפוא "א בשרב ןכו "ן במרהו רואמה לעב ירב"ף, "א,עו"ע שרהמו "ל שרהמ יעו'

דבעידב הרישכ ותטיחש ולטבו ורבחב םאה םינושארה וקלחנ הכלהלו , קפסה רואבב

. הירא בל יעו' מגה' ירבד ךלהמב ראיבש המ "א בשר וכו',יע' לתוכב ןיכס ץענ ת"ש

ףאד וחיכוה רמא "ה דותבו , סורדי אמש ןנישייח הלעמל המהב ראוצו הטמל ןיכס לבא

, תיבה תרמשמ יעו' יל, ירב רמואב דבעידב ריתה "בדי. הדב "ה ארבו , לוספ דבעידב

"א. קערו "כ,יע"שש"ך ונבו ו' ןמיס "ע שוט יע' הכלהלו

"ארו"ן בשר יעו' ,' סותו שר"י יע' הזל רוקמהו , הוואת רשב םהל רסאנ הליחתמש

רשב לוכאל לוכיש - וידחי ר"ירו"ע תטיש ףרצ ד'זי' הטיחש "ם במרבו , םהירבד רואבב

ראבש טי' שורד ח"ב שבד תורעי ,יע' םימלש הבירקהל שי הטוחש הצור םאו , הרוחנ

"ם. במרה תעדל ' מגה לש ארקד אמעט רדתסי ךיא םש חמש רוא יעו' , וירבד

םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומו תנקותמ הרודהמ " טאלב עשיבישי ל"
םוי. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש


