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הע. ףד
ןהימדמ ו איביו ובאתסיש דע וערי םנידש ראובמ ' סותבו אל, םישנא ןברקב אלב .1

, וריבחל וקלח ןתיל דחאה לוכיש ראובמ "קו'ד' מהוספ "ם במרב םנמא , ןימה ותואמ

? םולכ השע אל וימלשו ותלוע רכומה אה השקו חק: תוחנמ "י שרב ראובמ ןכו

ע"ב

שיש המ אלא הנוקה שדקהל ןיאש שר"י ול,יע' יונקש המ אלא הנקה הז םולכ .1

השקו , הנוקה שדקה ה"ה ארטילב לוקשל לוכי אל שידקמה ןהכהש ןויכו הנקמל

ולקוששכ ןויזב וניא שדקה לצא םאו םישדק ןויזב לש ןינע אלא , ןוממ תוכז וניא אה

? לוקשל לכי אל ןהכהש המ ונל תפכיא המ , ארטילב

תובושתה
ןפואבש דוד שדקמה ץריתו , תוחנמבו ןאכ "ש שרהו , הנשמה לע "א קער ושקה ןכ .1

רכומה ןיד רמאנ אל , שדק השו המל ןברקה תא בירקה ל ולכוי אל הרקמ לכבש

ןכ תעד לעד תוינשמה לע םילשורי תראפתה בתכ הז ןיעכו , וימלשו ותלוע

וריבחל ןתונ ששכ ןכתיד אע: ליעל םירפא יחבזו פש"א יעו' , ןברקה תא ןישידקמ

,יע"ש. רכוממ הנוש

ע"ב
וילע הלח ךיא או"כ שודק רבכ אלה הז רוכב תמאבד יתו' "ז, ירגה יחב' השקה ןכ .1

איהש ןהכל שיש האנה תבוטה לע הלח איהד אלא , תיבה קדב לש תפסונ השודק

ונקש שדקה םג , ארטילב לקשמ ללכנ אל הוז אנה תב ו טבש ןויכ ,עו"כ ודיבו ןילוח

רוקמו ב' תוא "ק מטיש ,וע"ע ארטילב משלק ללכב ןיא וז האנה תבוט יוויש ודימ

דכ'. ךורב

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

המתש "ז ירגה יח' יעו' , םתיישוק רואבב תוריאמ םינפו םישדק ןאצ ,יע' אהו דות"ה

. ךומסל לוכי אל לרעש ןיינמ

ןתנ קח ,יע' םאו דות"ה ,יע' אצי ןלוכמ עברא ןתנ םא ,ו אצי דחא לכמ הנתמ ןתנ םאו

. המלש קשחו תמא תפשו שר"ש ,ע"ע אתפסותה תעדב "כ שמו שר"י, תעדב

תורוטפ םישנד "אט') קער (יע'וש"ת תוטישל היאר ןאכמ ואיבהש שיו , ירבג רוביצ המ

. שדוקה תביח יעו' , ןיפסוממ

ע"ב

פב"טה"ח םש קספ ךדיאמו , האזהל רועיש ןיאש קספש י'ח' הרפ "ם במר יע'

םש. הנשמ ףסכ ,יע' ולספ כ"ש םירחא םימ םהב וברעתנד

"ז. ירגה ישודיח ,עו"ע וירבדב ריאהש המ תמא תפש ,יע' תניתנו שר"יד"ה

בתכ ג'ב' הרומת "ם במרה וליאו , לארשיל ךיישד הארנ רוכב 'ד"ה סותבו והמ, ותרומת

ורוקמ ןינמ ראיבד די'א' דוד שדקמ יעו' ,' סותה ירבד ראיבש הרוא ןרק ,יע' ןהכל ךיישד

. תורוכב לה' "ז ירגה ןרמ יעו'יח' "ם, במרה לש

יתו' אכ. הרומתב הנשמהמ ותרומת לע קפסה תא טושפל ושקהש המב , רוכב דות"ה

ג'ב'. הרומת חמש רואו ןתנ קח הרוא ןרק ע"ז,ע"ע

שריפ אל המל ראיבש "ז ירגה יח' יעו' , ןהכה וסיפתהש שריפ , סיפתה שר"יד"ה

. םתב אלו םומ לעבב קר הדימעה המל ראיבש שדוקה תוביתנ יעו' , םילעב וסיפתהש

"ק, מטיש ,ע"ע ןנברד וא אתיירואד אוה ארטילב לוקשל רוסיאה יא ונד סיפתה דות"ה

גצש'. ךוניח תחנמ "םיע' במרה תעדבו

"ט ירהמבו , ןהירבדב יע' עב"מ דלונש רוכבמ התיה אישוקהש ובתכ ודפה דות"ה

ושידקה םדק בישח עב"מ דלונב םג םחרמ ותשודקד ןויכד המת ה'זל' תורוכב יזאגלא

.' סותה ירבד לע ץריתש המ בי: הרומת "ז ירגה יעו'יח' , ומומל

וי"טרו"ח יפסומ יריעש אלו אישנ ריעש טקנ המל "י אפת יעו' , אישנ ריעש אכיא

. רתוי יחיכשד

. חבז םשלו ןתנ קח ,ע"ע ןישודיקמ וש קהש המב , אכיא דות"ה

יע' ןנברדמ אוה םינורחא הברה תעדל רוסיאהו , לוספה תיבל םישדק ןיאיבמ ןיא

אוה ד'אי' הרומת "ד בארלש בתכ טנ' "םח"א שרהמהו ,' גמק ח"ד אנינת בישמו לאוש

. הליכא תווצמ לוטיב דצמ רוסיאהש וע. ןמקל שדוקה תוביתנ יעו' , אתיירואד

ןרקב יעו' , תיעיבש ימדב החקלנש המב המורתה דספה והמ ונד , תיעיבש דות"ה

ןמ רטעיב אלו רקפה קר אוה תיעיבש רועיבד "ן במרה תטישל ןורסחה המ הרוא

. דספה בישח המל , םלועה

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
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