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דכ. ףד
דס' א'ח' םיכלמ ארקבד השקו , הרזעה תא שדיק דודד בתכ ליאוה שר"יד"ה .1

הרזע השע םאה םיאנת וקלחנש טנ. ןמקל יעו' הר זעה תא שדיק המלשש רא ובמ

דוד? שודיק לע ףיסוה המב , הרזעל השדיקד יסוי יברל השקו אל, וא חבזמכ הלוכ

אוה, ונימב ןימ אלהו ץצוחד רבדה םעטבו , אכירצ אל, אמיא אוה םדאד וריבח לבא .2

םעט ובתכש ןימ סות'יק.ד"ה יעו' , ולגר תא ולצא לטבמ וריבח ןיאד חנ. אמויב אתיא

? אמויב מגה' ירבדמ וטנ המל ליו"ע ךכב, תוריש ךרד ןיאש םושמ רחא

ע"ב

לקןמ אה הש ,קו לוספ לאמשב ץמק ןנתו , הנוהכ אלא הב ביתכ אלד הצימק ירהו .1

? אקווד ןימי יעב הצימקש ערוצממ די די הווש הריזג ףילי דומעה ך שמהב

תובושתה
תרהטבו , המלש קר וא השדיק דוד יא יסוי יברו הדוהי יבר וקלחנ ימנ הזבש 1.י"א

חבזמה שארבו , ריואה תא םג שדיק המלשו הפצירה תא שדיק דודד ית' שדוקה

תדמעה ךרוצל המלש שו דיקו םינהכה תדימע יבגל היה דוד שודיקד בתכ

א' דוד שדקמבו , הרזעה לכ תא המלשו חבזמה םוקמ קר שדיק דו דש ,וא חבזמה

לעופב שדיק המלשו השדקל הו צו המוקמ לע הרוה דודד קס"בית'

יבג לע דמועד א'ח' תוחנמ אתפסותה יפ לע ובתכ ' סותהד וט'ב' דוד שדקמב ית' .2

, אמויב מגה' לע אתפסותה אגילפד דמלו , תוריש ךרדכ וניאש םושמ לסופ הניבל

יעו' , תוריש ךרד וניא הציצח יוהש ןויכד לוספ ותוא םהינשד טקנ וק. םש "ז ירגבו

ןהכ, לש ומצעב ןניעבד םישדקב קר אוה וז הציצח ןידד ראיבש "ד ברגה ירועיש

ייע"ש.

ע"ב

ןיד קר אוה ערוצממ דמלנ םאד ובתכ "ז ירגה םשבו , םישדק ןאצו ףיש "ם רהמ יע' .1

לוכיו םולכ השע אל וליאכ לאמשב השע םאו ןימיב היהתש הצימקה תרוצב

הבש הדובעה ינידב ןיד אוה הנוהכו עבצאמ דמלנ םא לבא , ץומקלו רוזחל

ירמגל ולסופל ןיינמ , ארמגה תיישוק והזו , לספ לאמשב האשע םאו , ןימיב היהתש

מע' ןישדקומה ילוספ יולה יר"ז ןרמ יחב' בתכ ,וןכ הנוהכ אלא היב ביתכ אלש ןויכ

תרוצב ןיד והזש מיןי, ךירצמ תאטחה תקירזב קרש ןועמש יבר יפל אנקסמל ומ'

.(' עבצא מ' תאז דמ לש ףאו ) הדובעה רשכהב אלו , השעמה

0795255901- םוי ידימ תובושתהו תולאשה תעימשל " טאלב עשיבישי וק"

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

,ע"ע תשדקמ \ תשדוקמ \ השדקתנ , אסריגה ךאיה ליאוה 'ד"ה סותו שר"י וכו',יע' תשדקמ הפצרו ליאוה

ףיש. "ם רהמו שר"ש

ויהשכ אלו , עובק היהש םוקמב ןכשמב וא שדקמב קר היהש וט. תועובש "א שרהמ ,יע' םוקמ שו דיק ןידב

שדקמ יעו' שר"י, תטיש ובשייש םישרפמ יעו' , ליאוה 'ד"ה סותו שר"י ?,יע' םישדקמ ויה ךאיהו , םידנו םיענ

ןיא. וט.ד"ה תועובשב סות' יעו' קס"ב, א' דוד

( המת החיקלב רסח ,(קר החיקל המש ע"יד"א החיקל בלול יבגל המל ונד ,( ופוסב , ינשה ) ליאוה דות"ה

ידי אצוי וניא ילכ ע"י החיקלש במ.) הכוס ) םתה ןנירמ א אפוג בלול יבגל המל ןכו , םישדקמ אנש יאמו

יעו'ב"יבו"ח זל., הכוס "ארו"ן בטיר רות"פ יעו' "א, בציר םשב ןימ, דות"ה חנ. אמוי ,עו"ע םצורית ,יע' ותבוח

אכ'. ס"ק הבר הילאו קס"ו, יעו"שזט' ס"קדי'-וט', םש "א גמבו ,' אנרת וא"ח

ןיא הזו לוכי הז ןידל הז ןידמ היאר האיבה גצ: תבש ארמגבו , הפצירה לע תחא ולגרו , ילכה לע תחא ולגר

לג רה לע דומעל לוכ אשןיי ירייא אכה םגד יבצ םכחה דמל ןאכמו , שממ וב ןיא לוכי ןיא עייסמהשכד , לוכי

אל ןאכ לבא , הואושעש םיינש רוטפ שי תבשבד קלחמו גילפ םש תמא תפשב םנמא , הדבל ןבאה עשל

"ם. במרה תעדב הק"יג'ג' יעו' , הפצירה לעש לגרה תכאלמ תא לוספל ןבאה לעש לגרה תכאלמ םורגת

איבהו , הפצירל קילדמה ןהכה ןיב הציצח יוה אה , הרונמל תולעמ ושע יאך ןדש אכ'ד' דוד שדקמ יע'

הרונמה ןושידש יתו' , ארבסמ םעט איבה ג'ט' דימת "מ היפב "ם במרה םנמא הז, לע קוספ אכיא ירפסבש

ייע"ש. , הדובע יוה אל

עקרק ינידב אלא הציצח ינידב אל םה הפ תוקיפסה לכד ה'ב' םיחבז וזח"א יעו' וכו', ןבאה הלדלדנ

יאדו השודקה דצמד א'י' הריחבה תיב "ם במרה לע יולה םייח יבר יחב' יעב,כו"כ עק רק הזיא , הדובעל

. ךירצ הפציר הזיאו הפציר ךירצ םא הדובע הדובע רשכה יבגל ןאכ קפסה לכו , םוהתל דע איהש

טי' ה' שדקמ תאיבבו םש, "ז בדרה שוריפבו א'י' הריחבה תיב יע' ולא, תוקיפסב "ם במרה תטישבו

תיב ' להב ירזע יבאו לזאה ןבא יולה, םייח יבר :יח' םינורחאב ,ע"ע הנשמ ףסכו סוקרוק "י רהמה שוריפב

םש. הריחבה

' סותו זס:, םיחספ סות' ,יע' ושדקתנ אל תוליחמש המו , שידק אמוהת תיערא דעד היל אטישפ םלועל

א'י'. הריחבה תיב "ם במרה לע סוקרוק "י רהמו "ז בדרו 'ג', בסש ךוניח תחנמ יעו' ופ., םש "א בשרה

ע"ב

םגוא וינפל שרדנ ארקמ םאה שב"ס תיללכה תקולחמה הזש ןאכ םהירבדמ הלועה , ארקמב דות"ה

יוליג אכיא ןאכד ובתכ דיק:, ןילוחו אס., בנ:,ב"מ אמוי אכ:, םיחספב םנמא טי., תוחנמב ,כו"כ וירחאל

. וירחאלא ימנ יאק " ועבצאב הש" אנירחא ארקב

הארמו ןתנ קח ,ע"ע הצימק יבג תושקהל שי ןכד םישדק ןאצב יעו' וכו', שניילרואמ ר"י השקה , ירהו דות"ה

ירבד רקיעבו , םשו ןאכ ץרפ וניברו "ק מטישבו י: תוחנמ סות' ,ע"ע שניילרואמ רה"י תיישוק בושיבו ןהכ,

. תמא תפש םש,עו"ע ' סותבו טי. תוחנמד איגוס ,יע' ערוצממ ןימי ןיד רוקמ אנקסמלש ' סותה

תוחנמ יעו' , רשכ וירומיא ורטקוה אלש ומצע אוהד בכעמ וניא םי רו מיא תרטקהד בתכ , בכעמה שר"יד"ה

תוחנמ וזח"א , םישדק ןאצו , הרוא ןרק יעו' , הרטקהה ךרוצל תבייוחמ הניאד הכלוהא יאקש םש "י שרבו י.

םש. "ז ירגה יחו' בכ'ד',

ר ךיא השקו , ילכה ךותל ץמוקה תניתנ ונייה ץמוק שודיקד שריפ י: תוחנמבו שר"י, ,יע' ץמוק שודיקל דחו

ודי תא רחא ףחד קרו ןהכ לש ודיב וא ילכב היהש ירייאש "ד ירגה ירועיש יעו' , לאמשב רישכמ ןועמ יבש

אכ'ז'. תוחנמ "א וזחה ,כו"כ שודיק ילכה ךותל


