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ט. ףד
רתומ ירקב ךיאו הבדנב םיאב םניא אה השקו , ילכאתימ אל ימ םשאו תאטח וטא .1

? ןמשל חספה

" ירישע ב" יולת רש עמש ומכ הרואכלו וכו', רוכבכ יוהל רוכב םשל היטחש אמיא .2

? רוכבכ שודק היהי ךיאו " םחר רטפ ב" יולת רוכב םג

תובושתה
טחוש ומ: ןמקל וניצמש ומכ תרפכמ ניאש תאטחל ברקיש הרוא ןרקב ץרית .1

. ןילוח םשל תאטח

היאר ןאכמ ואיבה דנ: תורוכב לה' "ז ירגה ןרמ ' יחבו ג'ב' הרומת חמש רואב .2

יגילפ הע: ןמקל סו' תה םנמא , םינהכל תנתינ רכב תרומתד "ם במרה תטישל

הברקה רחאל ןאכ ירייאד "זצ"ל ירגה בתכ וירבד לו םינהכל הניא רוכב תרומתד

, רוכבכ אוה ולש שדקמ ישדק ה תולח תניחבמ אליממ רוכב םש ול ןתינש ןויכש

רטפכ וניא ןכש רוכבכ וניא ןילובגב תוגהונש ובש תונ תמה תניחבמש תורמל

דוע. ייע"ש , םחר

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

םימלש השענ תאטח םשל וטחש םאד אהו , רשעמ יוהל רשעמ םשל היטחש אמיא

ותליחתב חנומ חספ לכבד ליעל אבוהש דוסיה יפ לע "ז ירגה ראיב ,? רשעמ אלו אקוודב

ברקהל לכוי ןכל רתומכ ונידד ןויכ ונמז רבעשכש אלא , ונמזב אלש ברקישכל םימלש םש

. רשעמ םשל םג

יח' יעו' "ש, שרו , המלש תלוע , תמא תפש "קב', מטישב ,יע' וירבד לע ית' , יאמל דות"ה

הנ. תורוכב "זהל' ירגה

תחנמו ייע"שונ"כ הז, ואל לע ןיקול ןיאד ו'ה' תורוכב "ם במר יעו' , לאגי אלב הילע אקלימלו

. יאמל ד"ה ותב שמ"כ ,יע' הטיחש רחאלל םייחמ ןיב קלחמש 'ג' אסש ךוניח

, הנוהכ ירכזל םילכאנש ןויכ םשאו תאטחל רקענ חספה ןיאש בתכ ןיאש שר"יד"ה

"ז ירגהד הימשמ וראיבו , ללכב םירזל םילכאנ ןיאש תוטישפב טקנימל היל יוה הרואכלו

הליכאה תביס אלא , םייוביר וא םילכואה טועימ אל אוה שרפהה רקיעד "ד) מרגה (יע'יש'

םימלשו חספכ הברקהה רחא תררגנ איהש וא םשאו תאטחכ הברקהה רקיעמ איהאה

"מ. ירגה עו"עיח' הנוהכ ירכזל אקווד תלכאנ םשאו תאטחבש הזה קלחה שגדו ה ןכלו

השעמ לע וניא רימי אל לש ואלהד "ז ירגה חיכוה ןאכמ הנהו , הילע אקלמל אתכליה יאמל

ירפסב יעו' , ריממ ותואש ןברק ןיא ןאכ אלהד , השודקה תרומת תספתה לע אלא , הרמהה

. םירבדה בשייל שיש המ א'א'ו הרומת "ם במרה לע ןאכמ ה שקהש המ קסירב תיב

םימלש ד"ה ןאכ סות' ,יע' לכאנ םימי המכל םימלש השענש חספה רתומ תליכא ןידב

הלילו םימי ינשל לכאנש וירבדמ אצויש "קי'ז' העמ "ם במר יעו' , דבלב הלילו םויל לכאנש

לאקזחי ןוזח עו"ע , ותטיש וראיבש טפ.) (ע:, םיחספב "ח לצב ןכו , הרוא ןרק יע' , דחא

די'פ'חי' השרפ "כ ותהמ ואיבהש המ םינורחאב יעו' "קי'ז', העמ ירזע יבאו ט'ג', םיחספ

, וירבדב וראיבש המ קסירב תיב ירפסב יעו' , ילצו הלילב קר לכאנש יאזע ןב תטיש תא

. תוצח דע יעב רק"פד'ח'יא חמש רואבו

ע"ב

הזל הריתס ושקהש המ זכ: ריזנ סות' יעו' וכו', םד תאטח םשל הטחשש בלח תאטח א"ר

רגה" ' יחבו ג'ג' תוגגשו "מוט'ו', הוספ "ם במר יעו' ןאכ, תוכלה יטוקילב יעו' םש, אתיירבהמ

עש'. ח

זעב"ה. הכורא ב רחמ בותכנ הד ובעל הדובעמ ןיבש חמ ןידב

" ימויה קוזיחה "
וניינעב םיקסוע ויהיש השמ תנקתמו תועובשה גח םדוק ל-ל' ונסנכנ םויה הנה

ומכ אוה תועובשש םילבוקמה ובתכש המ עודי הנהו גחה, םדוק גחל'םו לש
ומכד םעטהו , דעומה לוחכ אוה הריפסה ,וימי חספה גח לש תרצע ינימש

"ה,ןכ בקה םע תודחייתהה םיארונ םימיה לכ לש תילכתה אוה תרצע ינימשש
הזה, רהה לע םיקולאה תא ןודבעתל עיגהל אוה םירצמ תאיצי לש תילכתה
מש-ל' , הקידבה תבוח ייד אצי חהג םוי מ-ל' קדובש ימד חספ יבגל עודי הנהו

הנכהה הנהו , הנשי הכוס יוה אל הכוס יבגל ןכו גחל, אוה השענש המ רבכ םוי
ה"כאיש ונייהו ' רהה דגנכ לארשי ןחיו ה' אוה הרותב בותכש המ הרות ןתמל
דחא ו דחא לכ םויהמ ןכלו , הרות ןתמל תירקיעה הנכהה אוה " דחא בלב דחא
לש ב צמל ידוהי לכ םעו וירכמו וירבח לכו ותביב ס םע עיגהל רתויב ץמאת י
גחב תומלשב הרותה תלבקל ונלוכ הכזנ ךכו , תובב לב תוחפה לכל תוד חא
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