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פ. ףד
יא הילעב ותמב ןידה המ ליו"ע , םחל הנועט ןיא הדותב התמ תאטחבש לכ

ינפה שוריפב ד'ד' ריזנ ימלשורי יעו' , םירואיבו םישודיח ?,יע' ורפכתנכ וניד

. הדעה ןברק ' יפבו םש, השמ

יברו אנוה בר וקלחנ בכ:-גכ. הרומתב הנהו הל, תחכשמ יכיה יברל העור אלא

הניד , הדובאה הברק םא אנוה בר תעדלו , םימכחו יבר תקולחמ רואבב אבא

, אבא יברכ ןייגוסש המלש תלועה בתכ ןכלו , באתסתש דע תוערל תרתונה לש

דלו "ה דותב יעו"ש

וזח"א יעו' , תוירחאל תואטח יתש םדא שירפיש ןכתי ךיא ושקה , שירפה דות"ה

םיחספ "א וזחבו שירפה דות"ה זצ: םיחספ יעו' , םצורית רואבב אכ'י' םישדק

שירפהל לוכיד "ם במרה קספ ןכו ימלשוריה ירבדמ איבהש דוע יעו"ש דכק'ג',

. ןודינב שר"י תעד "קדי'ח' העמ ךלמה רעש ,עו"ע ותבוחל תואטח המכ

םישדק ןאצ יעו' , הרירב לש ןורסח היהי אל המל םצורית יפל ' סותב ונד דוע

. שדוקה תרהטו

םחלה ןיאד ןנירמא ומ. ליעלש ףאו , תרחא הדות איבמ וניא הדותה הדבא

שדקמ )?,יע' תמא תפשו םישדשק ןאצ ודבא דות"ה (יע"ש הטיחשב אלא עבקנ

הבוחל אובל ידכ ירייא ןאכו , תרחא המהב םע אובל ידכ ירייא םשד י'א' דוד

ןאכ איגוסה ןיבש קוליחב ןדש תמא תפש יעו' טכ'ד', יסב' שמ"כ ,עו"ע תרחא

וקלחנו , ןילוחל ואיצוהלו םחלה תא תודפל לוכיש יעו"ש גי:, םיחספב איגוסל

םשב םהרבא תחנמו גכ', במ' וזח"א ,יע' תרחא הדותל םייואר וימד יא םש

"ז. ירגה

ע"ב
איבהל לוכיש הדות רתומ ןיבש קוליחה רואבב וכו', ותדותל תועמ שירפה

הזב איבהש המ "ז ירגה םשב איבהש המ "ד מרגה ירועיש ,יע' ךפיהל אלו , םחל

הזש ,וא הדותה רקיע לע תפסומ םחלה תשודקש ללגב אוה םא םימעט ב'

. םימעטה ינש ןיב נ"מ המכ איבהש יעו"ש , תשרופמ הזו המותס השרפה

, ובקריש חק. ןמקל שר"י ירבדמ דמלש הרוא ןרק ,יע' ורתותינו הדות ימחל

יעו' , םחלה ברקש רחא ראשנש המב ירייא םשד תויגוסה ןיב קלחמ "א וזחבו

"ד. מרגה ירועיש

ראיב ,? םחל ןינועט הדות יפילח ןיאש ונדמל רבכש ףאו , םחל הנועט תישילש

םשה אלא , םחלל םייואר םניאש םושמ רוטפה ןיאש ול'ו' הרומת "א וזחה

לע אלו ןיפילח םש לח היינשה לע , הנושארה הברקש ןאכו , םרטופ ןיפילח

. תאטח יבגל וט. הרומת "ז ירגה םשב ,כו"כ תישילשה

הרואכלד ע"א ליעלא ןאכמ השקהש המ םישדק ןאצ וכו',יע' אריז יבר רמא

. ץריתש המ הרוא ןרק יעו' ,? יברכ לאומש ירבד דימעהל רשפא אריז יברל

הנועט הניא הדות תרומתד ןאכמ חכומו וכו', התרומתב הברעתנש הדות

הדות רדנ תרומת ןיב קליחש "קבי'ח' מהוספ "ם במרה לע ןאכמ השקו , םחל

? הדות תבדנל

. תמא תפש םש,עו"ע לזאה ןבאבו גל'ז', הרומת וזח"א םש, סוקרוק "י רהמב יע'

הב לופיש דע הערתש "קבי'גי' מהוספ "ם במרב יעו' , הנקת הל ןיא התריבח

"ק ירהמבו "ד באר יעו' טי'ד', דוד שדקמ הב,יע' השעי המ שריפ אלו םומ,

םיטוקילה רפס םש,עו"ע הנשמה תבכרמו ןתנ, קח יעו' םש, הנשמ ףסכבו

. לזאה ןבאבו "ז ירגה םשב

יע' ,? המשל אלש הנטחשי םא הנקת הל שיד השקה חי'ד' דוד שדקמבו

הזב. קפתסמש הטחש חע:ד"ה תמא תפש יעו' , וירבד לע םייח תועומשב

לק: ןילוח יעו' ןאכ, ' סותו שר"י ,יע' רוסיאה המ לעו , הרזעב ןילוח ןיסינכמ יכו

יאשונבו ב'ג' הטיחש "ם במרבו אפ: "םב"ב בשר ,יע' רוסיאה רוקמו םש, ' סותבו

םש. םילכ

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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:" טאלב עשיביש ה" לש תורודהמ יתש זעב"ה הנאצת םויהמ לחה בל!! ומיש

. תובושתה ירקיעו תולאשה תוגצומ הב תיסיסב ארודהמ .1

. הבחרהב תודוסיהו תובושתה ואבוי הב תבחרומ ארודהמ .2


