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גכ. ףד
תולאשה

השועב , יאמב יוזיב יאה ןייעל שיו ע"ז, דבוע וליאכ תודעומה תא הזבמה לכ .1

ה? ייתשו הליכאב םדבכמ וניאש ,וא םהב הכאלמ

ג' יעבד מע שמו , והכה רמוא ישילשהו , הנומ ינשה ארוק םיניידבש לודג , ןנבר ונת .2

וגו'? טפושה וליפ בהו יתכ אלה ג', יעב אפ וג שהללקהא מןיינ השקו , האקלהל

וא הבושת ושעשכ ירייא יא ליו"ע , םתתירכ ידי ורטפנ וקלש תותירכ יבייח לכ .3

? הבושת אלב וליפא

ואלו םבייתהל הצור אלש הנעט לכב ןידה אוה םש "י שרלו טל: תומביב איגוסה רקיע וכו', המביל ןינמ
ותוא ןיפוכ ןיא ןיחש הכומב םגש םש םינושארה תעדו , ןיחש הכומב קר םש ' סותלו , ןיחש הכומ אקווד

. םבייתהל ןיפוכ ןיא התוא םגש שודיחהו ץולחל

םע דעוותהל ןמז אוה דעומהד ןויכ "ל רהמה ראיב על"ז ןוימדהו ע"ז, דבוע וליאכ תודעומה תא הזבמה לכ
םעבריב וניצמש ומכ ע"ז תליחת אוה תודעומה לוטיבד ראיב "א שרהמבו , תאז לטבמ אוהו "ה בקה

. ובילמ גח הדבו תודעומה תא לטיבש

ףסויב וסיש םיטבשהש זל' בשיו ינועמש טוקליב וניצמ ןכו , םיבלכל וכילשהל יואר ערה ןושל רפסמה לכ
ואצישכ םנושל ורמשש וניצמ םיבלכה לצאד "א שרהמה ראיב םעטהו , םתבד איבהש ללגב םיבלכה תא
וכילשהל יואר ונושלו ויפ רומשל עדוי אלש הזו , ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב ןכלו ביתכדכ םירצממ

. עדיוהי ןבב ןייעו , םיבלכל

ידיב תותימ יבייח הד"ה בתכ תוינשמה שריפ "ם במרבו , םתתירכ ידימ ורטפנ וקלש תותירכ יבייח לכ
, םימש ידיב תותימ יבייחל תוקלמ ינהמ אלד רבוס תותירכ שירב תוינשמה לע "ז מרה לוקב םנמא , םימש
ידיב התימ "כ אשמ , ךיחא תויהל רזוח הקולש ,עו"י לארשי ללכמ תתרכנ ושפנ תרכד שה"ס ינוילגב ראיבו

. ליעומ תוקלמש יתית יכיהמ הזלו , םימי רוציק לש שנוע הז םימש

ע"ב
םירדנבד השקו , תווצמו הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל "ה בקה הצר .1

רפסו הרות ישמוח השמח קר םה ל ןתינ היה אל לארשי ואטחש ילולד ןנירמא בכ:

ונל? ער הרותה יובירש עמשמ עשוהי

וטימשה עודמ ,צו"ע םשב םולש תליאשו וכו', הטמ לש ב"ד ושע םירבד השלש .2

הז? ןיד םיקסופה

תווצמה ןינמב הנמ "ג הבהש ,צו"ע השמל ול ורמאנ תווצמ הרשע שלשו תואמ שש .3

אלו , המחה תומי דגנכ םה ןיואלהש הפ בתכ המל השק ןכו ,? ןנברד תווצמ םג

? תומוקמ המכב רהוזב ראובמכ ןידיג סש"ה דגנכ

גיע"ב. ףדב הז לכב ונבתכש המ ,יע' לאילמג ןב איננח יבר לע וירבח וילע ןיקולח

תווצמה רפס שירב "ן במרהו "ם במרה ובתכ הנהו , יניסמ השמל ול ורמאנ תווצמ הרשע שולשו תואמשש
המו הוצמל םינומ המ ת קולחמה קרו , תומוקמ הברהב אבומש ומכ ' גירת אוה תווצמה ןינמש הכלה ןכש

. תווצמה לכ לש םישרושה ולא ' גירתד רגה"א יחא םהרבא יברל הרותה תולעמ יעו' אל,

סב"ד

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

ולוחב ונייה הכאלמ השועו , םישוריפה יתש תא איבה תובאב תוינשמה לע "י שרב .1

וז ארמימ איבה "םוי"טו'זט', במרהו חיק., םיחספב "ם בשרה שריפ ןכו , דעומ לש

ב"ם מרהש הנשמ דיגמב םש ראיבו , הייתשו הליכאב אתוי"ט דבכמ אלש ימ יבגל

. ןנברדמ איה דעומה לוחב הכאלמש םשז'א' ותטישל

לש ןידה קספש אצוי , תוקלמל אנדמוא ךירצש ללגבד ראיבו רנל, ךורעה השקה ןכ .2

. השולש אז םג ךירצ ןכלו אפוג האקלהה תעשב אוה תוקלמה

ילב םג םירוטפ הבושתבד בתכ רואמה לעבבו , הבושת ושעשכ ירייאד "ב ערב יע' .3

הכימסה סרטנוק "ח בלרהמ יעו' , הבושת אלב וליפא םירוטפ וקלב לבא , תוקלמ

. הכוראב הזב ןדש

ע"ב
ילולו הרותב םיזומר םיאיבנה ירבד לכד יתו' בפ' ח"ב בקעי תובשב השקה ןכ .1

הרותה ןיב קלחל שי דועו , הרותה ךות מ לכה תולגל םיכוז ונייה לארשי ואטח

ייע"ש, תווצמ ' גירת םייקמ וניאש ימל רפכל תכרצנ הרותהש , תווצמ ' גירתל

,וכ תוכרבב ראובמכ םינימה ינפמ התיה הנקתהד וא"חט'ית' הלעי הדוהי "ת ושב .2

וששח רחואמ רתוי רודב טל'ית'ד יס' קחצי חישבו , הנקתה הלטב םינימה ולטבש

אלו הל' ןברק רמול ונקתש י. םירדנ וניצמ ש ומכ הלטבל םימש םש תאצוהל רתוי

וז. הנקת םג הלטב זאו ךכ, םושמ ךפיהה

ווטצנ " תרחא אסריג ול היהד ית' םש "ן במרהו וילע, גישה ןכש א' שרוש "ם במר יע' .3

הברהב וניצמש ומכ ןנברד לע םג ךייש הז " השמ ל ורמאנ " סרג יא "וםג לארשי

"ה לשה ראיב , םדאבש ןידיגה דגנכ אוה השעת אלה םגד בתכ אלש המו ת, ומוקמ

ב' םהב שי קר , המחה תומי דגנכ םה םדאבש ןיד 'יג הסש ור',ד- םדא תודלותב

ומכ תויהל ך ירצ םדאהו , הנשה תולילו הצה תומי דגנכ םהו , םיחנו םיקפוד םינפוא

ייע"ש. ןאכ, זמירש המ הזו םימיה דגנכ םה ש םיקפודה

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
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םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו נה"ל תבותכל השקב חלש םוי

םוי, ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ היהי וב ןופלט וק חתפי בורקב זעב"ה
. תועדוהה ירחא ובקע - תולאשל תופסונ תובושת תונעל ןכו


