
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה ירבדב " הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

דכ. ףד
תולאשה

ה' יכנאד שרופמו , םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא , ירסדחו האמ תיש .1

? תווצמה ללכב "ג הבה הא נמ אל המל השק ,או"כ תווצמה ללכב

ןינממ וטעימו ולטיב יכו השקו וכו', קוקבח אב , הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב .2

? תווצמה

? אנידמ רוסא הז אלה השקו , וריבח תונמואל דרי אלש .3

נמאה ' חצק השע "ם במרה אה השקו "ם, וכעל תיבירב וליפא , ךשנב ןתנ אל ופסכ .4

? הווצמל

?" הלא לכמ תחאב " הרות הבתכ אל המל ,ליו"ע הלא לכמ תחאב ואל אלא .5

הרותה לכ לש רקיעה םהד כ'ו' תומש "ן במר יעו' , םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא
, העש תארוהב וליפא םיחדנ םניא םה ןכלש חי' ג' רמאמ םירקיעה רפסב ,כו"כ תווצמהו
ך ורעהו , םירופיכה םוי דגנכ אוה היהי אלו , בלה דגנכ איה יכנאד ראיב גכ: ליעל "א שרהמבו
ימ ןכלו , אובל דיתעל םימק ונממו , םלועל בקר נ וניאש " יוכסנ ה" רבא דגנכ יכנאד בתכ רנל

. םיתמה תייחתב םוקי אל ב-ה' ןימאמ אלש

יבר- , םלועל עפשה דרוי תה"ח עש"י יבא- רנל, ךורעה ראיב ולאה תומ ירמ,גו'ש יבר, איב,
ברך ארומ ורמאש ומכ ולוקב עומשל שיש ירמו , הרות דומילה ע"י אבה םלוע ייחל ואיבמש

. םימש ארומכ

ע"ב
הז "לע ביתכ דכ וב רעטצ ה איבנהש רבד לע קחצי ךאיה השק ,ו קחצמ אביקע יברו .1

"וכו'? ונבל הווד היה

אתיא תוירעד ערה רצי ולטבש ןושאר תיבב הנהו , םישדקה ישדק תיבמ אצויש לעוש ואר
ינש תיב הנהש רנל ךורעה ראיבו , םישדקה ישדק תיבמ הירא תומד ןימכ אציד טס: אמויב
םיקידצ אלא םולכ הארנ אל ץוח יפלכש לעושל המודש הריבע וזש םנח תאנש ללגב ברחנ

שדק תיבמ אצי ןברוחה ירחא םגש הממו , תוימומרעו םילכנ ולוכ וכותב לבא , םימימת
. הנבנ היה דימ הז אטח םינקתמ ונייה ולש המדקהב םייח ץפחה שמ"כ חכומ םישדקה

ת וכמ תכסמ םויסל בוט לזמ

אבה דומעב תובושתה

סב"ד

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

תרבס תא ראיב תוגשהב םש "ן במרהו א', השע תווצמה רפסב "ם במרה חיכוה ןכ .1

ללכב תויהל לוכי אל ותוכלמ לוע תלבק ו הנומאה בויח אוהש ה' יכנאש "ג, הבה

הווחתשת אלו , היהי אל - ןיואל ובב' לולכ ךל היהי אלש ראיב וירבד ,לו תווצמה

תוירוה מגה' ירבדמ "ג הבל היאר איבהש ' טלק "ץוש"תח"א בשת יעו' , םדבעת אלו

. לארשי ווטצנש הנושאר הוצמ איה עש"ז ח.

ג'ל', רמאמ םירקעה מר"ה, , םישרפמה ו םינושארה לכ טעמכ הזב ודמע רבכ .2

תוישרש תווצמ שיד ראיב ישיש שורד רה"ן תושרדבו רנל, ךורעו "ל רהמ "א, שרהמ

ויהש םינושארה תורודבו , תווצמה ראשב קיזחהל לק םהב תוקזחתהה ידי לעש

תורודה תוטעמתה םע םלוא , םלוכב וקזחתיש ידכ תווצמ ולא ולגנ אל םיקזח

קיזחהל לק םהב תוקזחת עש"יה תוישרושה תווצמה םה ולא תולגל וכרצוה

," היחי ותנומאב קידצו " םינורחאה תורודל ק וקבח הרוהש המ הזו , תווצמה ראשב

הרותה םויק יולת הבש ךומכ רלעך תבה או תווצמ הנמ אל המל בש וימ הזבו

עייסת איה הב תוקזחתהה אל , השוריפ הרותה לכש ףאש אל. תבשב ראובמכ

. תווצמה לכב קוזיחל

וש"ת "ס תחב םנמא , תודיסח תדמ קר הזד ןאכמ חיכוה תמאב במ' ריאי תווחב .3

לכ חינמש יארוהנ יבר ירבדכ השועש הנווכהש "א שרהמ יעו' וילע, ג ישה אס' וח"מ

. םלוכל קיפסמ שיש וריב חל רצימ אל םעפ ףא הזבש , הרותב קסועו תונמוא

הוולמו םניחב לארשיל תוולהל לוכישכ ירייאד ראיב םש "א שרהמבו יע'ב"מע:, .4

תיבירב יוגל תתל הווצמ ןכ השו ע םא לבא , הרושכ השוע וניאש יוגל

תווצמה רכש רת סוהש םעטה תא הרות התליג הפש דכ', חי' ארקיו םייחה רוא יע' .5

היה םהמ תחא לע ,יכ המלו , הלא לכב רהזהל הרות ובתכש , םלוכב וק זחתי ש ידכ

. ץראה תאקה לש שנועה

ע"ב
ומכ רעטצנ ער"ק םג הזו ברחש שדקמה לע א' שי םיניינע ינשד "א שרהמה ראיב .1

ןנוק, איבנהש המו , קחצ הזבו וב, וכלה םילעושה ןינע ,ב. וידגב תא ערקש םיאורש

אוה ומצעלש הז לבא , ברח ןיידע אוה וב וכלה םילעושש "פ עאש הז לע אוה

וע'א'. תושרד תח"ס ,יע' הרושב
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