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 ïâìàôñéåà ïåô èéé÷éèëéåå éã øòáéà'úåð÷ú ' êøåã ïøàååòâ èëàîòâ æéà ñàåå'ìä÷'  
  

  

 רבים על קשה הדבר' יהי שבתחלה ,אמת והן... 

 בוכים ויהיו ,קלה שדעתן הנשים ועל ,הארץ מעמי

 על תועה ומדברים ,המנהגים שנוי על למשפחותיהם

 הטוב המעשה נגד זה על לחוש אין אבל ,היגיםהמנ

 הדבר שיהא וסוף ,השמים מן שיקבלו הטוב והשכר

 יערב וכשיתרצו ,לכולם ומרוצה ומקובל ונחמד אהוב

  .להם ויבוסם להם

 ,המשמר על לעמוד הערים מנהיגי צריכים אבל

 ,הקהל תקנות על ועובר גדר פורץ איש' יהי ואם

 ,החרמה עד במכות או בקנסיות וירדפוהו יכתתוהו

 קיום' יהי למען) ה"פ הסכמת הממשלה יר"ע(

  .לתקנתם והעמדה

 ומתנשא לעצמו במה בונה אחד כל יהיה ולא

 טוב איש שהוא ומי ,אסור ולא ארבה אני לאמר

 אם אפילו ,הקהל תקנות על יעבור שלא בודאי

 ,אל בעדת נצב אלקים כי ,רב ממון להפסיד יצטרך

 יעמיד ,כהוגן עשו שלא בדעתו ידמה אם אף ולכן

 על לעבור הרוצים רשע מלתעות וישבר ,דבריהם

 ,נחש ישכנו גדר פורץ אמרו באמת כי ,דבריהם

 נפש פקוח במקום וגדרים תקנות לתקן צריך וביותר

  .מאיסורא סכנתא דחמירא

 ...æéà âéèëéø , êàñà øàô øòååù ïééæ âàôðà èòåå ñò æà
íò ïåîä éã ïåô ,íéùð éã øàô ïåà ,úåð÷ú éã ïèìàäðééà åö ,

 æà úåçôùî éã ééá ïééååòâ à ïééæ èòåå ñò ïåà' èîå÷ ïòî
íéâäðî éã ïëàî ùøòãðà ,' ïãòøôà êéæ èòåå íìåò øòã ïåà

ïøéôðééà ïìéåå ééæ ñàåå ïëàæ éã óéåà ñøòøéô éã óéåà . øòáà
óéåøòã ï÷å÷ èùéð øàè ïòî , ïâò÷ èùéðøàâ æéà ñàã ìééåå

ã ïåô úåáéùç éã øëù øòèåâ øòâéãìàååòâ øòã ïåà úåð÷ú é
ïòîå÷àá ïìòåå ééæ ñàåå ìîéä ïåô .ïééæ èòåå óåñ øòã , æà

 øàô èáéìàá ïåà èâéìéååàá ïåà ïòîåðòâðà ïøòåå èòåå ñàã
ïòîòìà .éåæà ïøéô êéæ êàð ïãéøôåö ïééæ èòåå ïòî ïòåå ïåà ,

îòèàá ïåà èåâ ïééæ ñàã èòåå'ïãòé øàô è .  

éì ñò óéåà ïééèù åö äìä÷ä éâéäðî éã óéåà èëéìô à èâ
êàåå øòã , êéæ èëàî ñò áéåà ïåà ïééæ øáåò èòåå øòðééà

úåð÷ú éã óéåà , ïòî ìàæíäéàðñð÷ 'ïò , ïâàéëàð íäéà ïåà
ùèòô èéî , íäéà êéæ èîå÷ ñò éåå] ïåô äîëñä éã èéåì
øé âðåøéâòø"ä[ ,éãë úåð÷ú éã  ïìàæâðåâéèñòôàá à ïáàä, 

ïèìàä ñàã êéæ èòåå éåæà ïåà.  

 à ïëàî êéæ ùèðòî øòãòé èùéð ìàæ øòðòâééà ïà
âðåøéôôéåà,ïâàæ õìàèù à èéî ïåà  ,ïøòîøàô àé ìòåå êéà .

øàì÷ æéà ùèðòî øòèåâ à æéà ñò øòåå ìééåå , èòåå øò æà
ìä÷ ïåô úåð÷ú éã óéåà ïééæ øáåò èùéð.  
íäéà êéæ èëàã ñò øòåå åìéôà ïåà , æà èùéð èàä ìä÷

èìãðàäòâ âéèëéø , òøòééæ ïèìàä åö áééåçî øòáà æéà
ãééø ,ïééæ åö ÷æçî ñàã ïåà , ïòðòæ ñàåå éã ïëòøáåö ïåà

øãâ õøåô .æç éã ïáàä ïëòøáåö ñàã èåè ñàåå øòã ïåà" ì
 íäéà óéåà èâàæòâ'ùçð åðëùé øãâ õøåô '] ñàåå øòã

åå ïòååòâ ï÷úî èàä ïòî ñàåå íéåö à èëòøá ïñéáòâ èò
âðàìù à ïåô ïøòååçø "ì.[  

  

  
אפילו אויב איר פארשטייט . 100%דארפט איר דאס אויספאלגן , ות תקנקובע געוועןהאט  'הנהלת הקהלה'אויב די  .1

 !אל תפרוש מן הציבור....................... .דאס נישט און איר האט פארשידענע גוטע תירוצים זיך ארויסצודרייען דערפון 
אפילו אויב איר פארשטייט . 100%דארפט איר דאס אויספאלגן , ות די תקנבאשטעטיגט האט 'א"ק רבינו שליט"כ'אויב  .2

 !אל תפרוש מן הציבור .........................דאס נישט און איר האט פארשידענע גוטע תירוצים זיך ארויסצודרייען דערפון 
אפילו איר פארשטייט דאס . 100%דארפט איר דאס אויספאלגן , ותדי תקנ צו צוגעשטעלט האט זיך 'רוב ציבור'אויב  .3

 !אל תפרוש מן הציבור ................................ דערפון  און איר האט פארשידענע גוטע תירוצים זיך ארויסצודרייעןנישט

òì"éç úøî äáåùçä äùàä ð 'á"ò éåìä éáö éëãøî ø"ä  


