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טנ. ףד
? אנש יאמ ליו"ע , ןירסאנ ןיא םיבר לש םימ .1

םירסאנ םניא די תסיפת םהב ןיאש םירבוחמה םירבדש "םע"זח'א' במרה קספ .2
םירסאנ םניא םיבר לש םימ אה השקו , םירסאנ םניא םיבר לש תונייעמ ךכיפלו
המלו , ןייעמ לכב אוה םירבוחמ ןידו , אכה ראובמכ עק רקהמ םשלתשכ ףא

"ם)? במרב ב' הכלהב דוע "ש ייעו ) ינשל דחא םרביח "ם במרה

םיאנת הרשעמ והז אלה דיחי לש ןייעמ היהי ךאיה ושקה אל זמ.ד"ה ליעל ןכו אה, דות"ה
וח"ל בש ןייעמב ו יוגב ירייא ןאכ ירה השקה "ס תחבו אפ., יע'ב"ק ץראה תא עשוהי ליחנהש

צב"ע. ראשנו ?( הרצב )

"ץ. בעי תוהג הב ומ.יע"ש תומביבו ביק. תובותכב ןכו , עלקיא סות'ד"ה ,יע' אלבגל

160 ינפל םילשוריב התיהש תקולחמה עודיו ומ. תומבי שה"ס ונילג יע' ורדג לבט אלו למש רג
. תבש ללחל וא תבש רומשל ךירצ הזכ רג םאה הנש,

ןייה םושמ "דיפ' בארבו והמ, "ה דותב םימעט המכ יע' רוסיאה םעטבו , תגל םיב נע ךילויש והמ
שוב םש,עי'ל זטו' 'ו'ב"ח הכק ,יע'וש"ע איגוסה ךשמה רואיבל ןכו , רבדב נ"מ המכ שיו , טחסנה

םש. רגה"א רואבו "א קערו

ע"ב
וכו', הינימ הימד לקשימל ירש וכו' הנווכב לארשיד ארמחל היכסנד וכע"ם יאה .1

? םלועל דעומ םדא אה ותנווכ הזב ףיסומ המ ליו"ע

םינושארבו , האנהב הרסוא היה תיבחב ךשכשמ היה םאד הארנ "י שרמ וכו', אגורתא אוהה
אלב העיגנבש רתוי לקימ "ד בארהו , רסוא אל ךוסינ תנווכל אלש ךושכשד םירבוס ו יגילפ

דכק'. יעו'ב"י , היתשב וליפא רס אנ ןיא ךושכש

רו"ן "ן במר "א,ע"ע בטיר יעו' יה, ארה ןכיהמ שר"י יע' וכו', לה אנ ימא נמא ישא בר רמא
ןידל הנשמ רוסיאה םעט המל בכ' הק"ייס' יעו' וב, רזח ירה"ף לע "ן רבו , רחא שוריפ םישודיחב

. ךסינש יוגל "מ בדלק ןיד ןיא המל השקהש "א קער יעו' ולש, קיזמ

סב"ד

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

םיבר לש רבדב ש ,וא דיחי שמל ףידע םיברה חוכש וא םיצורית "דב' בארב בתכ .1

"ם שרהמ וש"ת "איע' בטירה ולש,כו"כ וניאש רבד רסוא םדא ןיא ןכלו תולעב ןיא

דחא לכש רקפה לש רבדב םג יאדוד רבוסו קלוח "זפ"בה"ח בדירבו אפ', ח"ב

ם ניאו םירבוחמ יוה םימ םצעבד הנוש םעטה ןאכו , ורסאל לוכי ולטונל לוכי

יס'ט אתפירח אלופלפ ,עו"ע ושלתנ אמש וששחש ורימחה דיחי לשב קר םירסאנ

מ'. תוא '

. םהרבא זט'שו"ךויד השירפ "ם,ויע"ש במרה תא ואיבה 'א'שםג המק "ע שוט יע' .2

ע"ב
וימד חקיל לוכי זא קרו בייח ל ארשיש ןפואב השועשכ הז הנווכבש ראיב "ד בארב .1

םג בייח םלשל לבא , האנהב רסאנ היה אל הנווכב אלשד בתכ "א בשרבו , ונממ

ראיבו , רכינ וניאש קזיה יוהד ר וטפ הכ"ג לארשי אלה "א קער הילע המת ו גגושב

,' בלק יעו'ב"ייס' , הנהנ בישח אלו םלשל הצור םא לוט יל ירשד "א בשרה תנווכש

לארשיב םג בייח היה ארבסמ ,ד רכינ וניאש קזיה לע םג בייח יוגבד בתכ "ס תחבו

הייאר , ופוג יקזנב בייחל ונרופצ לע ד ופישב והכה ביתכדמ ) טוע ימ שיש אלא

( רוטפ ונוממ יקזנבש

"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 , ברעה תועשב - תובושתה , רקוב ידימ ונתני תולאשה


