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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש ז. הליעמ
? תיתמא הבשחמ הניא וז אלה לגפמ המל א"כ השקו , ףורשה לעו דובאה לע ןיבשחמ

םיחבז וזח"א יעו' , ףורשו דובא הזש עדוי אל לגפמה ןהכהש בתכ ןכלש רתסב ןתמ יע'

ד'. תוא "קגי'א' מהוספ לזאה ןבאו הרוא ןרק ,עו"ע בקעי ליעמו טי'נ'

ושוריפ לע ושקהש המ ' סותבו "י, שרפ יע' קפסה רואבב , רחמל ןיכפשנל בשיח

. וירבד ובשיש ךיא גי: םיחבז שדוקה תוביתנו , םישדק ןאצ ,יע' ןושארה

. הרוא ןרק 'יע' סותה יפ' לעו , םיחבזב םש "ז ירגה שר"ייע'יח' ירבדב ינשה שוריפה לעו

אל המל השק , ופסאל הוצמ ןיא הפצרה לע םד טעמ ילכהמ ךפשנש המד ובתכש המו

וזח"א קס"ב, גל' דוד שדקמ יע' ? םייריש תכיפש תווצמ םייקל ידכ ופסואל ךרטצי

. ליעל ונאבהש לזאה ןבאב הק"יג',עו"ע קס"ג, י' םיחבז

יגה'. םייקש בקעי ליעמ יעו' סות' ירבדב היגהל הצרש המ םישדק ןאצ ,יע' ללאו דות"ה

למ"מ ?יע' ןיכפשנל הליעומ םאה הבשחמב קפסה איבה אלש "ם במרה לש ומעטב

םש. הנשמה תבכרמו לזאה ןבא "קגי'א', מהוספ

ליעמ ,יע' אלא "ה דותהו "י שרה יע'יפ' יאק המ לע וכו', דמועה לע אמיא וכו' ינתקד אלא

. הרוא ןרקו בקעי

רשבבש המ אימוד ותצקמ אצויב ירייא הרואכלו , אצויל תלעומ הקירז ןיא םד לבא

תכרב יעו' סכ"מ, ?יע"ש ולוכב הז ןיד בתכש ג'א' הליעמ "ם במר ירבד לע השקו , ליעומ

. רתסב ןתמו ו:) ליעל פש"א( ,ע"ע תוינשמב םוחנ ןוזחו ןתנ קחו הרוא ןרק חבזה

בקעי ליעמ יע' אל, "ה דותו שר"י יע' ? שממ בב"א ירייא םאהו בב"א, ר"ע רמא יכ

חמ', טי' םיחבז "א וזחו , תמא תפש ,עו"ע וירבדב

ורפכתנש תאטח יוהד הינשב ןילעומ אל יכה ואלבד השקו ער"ק, רמא אל אזב"ז לבא

? וניא בב"א וליפא אזב"ז וניאש לכש ללכהמ ושקה דוע , הרוא ןרק ?יע' תרחאב הילעב

. ארזע תנקת יע'

?יע' ונינש הליכא רתיהש ןאכמ חיכונד השקו וכו', ןילעומ תוסוכב חנומ ןמד ירהו ןטחש

. םישדק ןאצו חבזה תכרב

ע"ב

לש ןידה םצע לע אלא ר"ע תבושת לע הניא ר"ל תיישוק ירה השקו וכו', הבונג הבושת

יפלש "קג'גי' מהוספ הנשמה תבכרמבו חמ' חמ',(יעו"שס"ק וזח"אטי' ?יע' תואטח ב'

לש ןירומיאה ודרייש םעטב שמ"כ םש "ד בארב ר"ע)עו"ע לע אישוקה איגוסב םשוריפ

יבגל הקירזה ינהמש םעטהו נה"ל, "א וזחבו ד'א', דוד שדקמו לזאה ןבא ,יע"ש הינשה

"אנה"ל. וזחו ' בעש רגה"ח ,יע'יח' ןירומיאה תרטקה יבגל אלו הליעמ

גפ:- םיחבזב איגוס יעו' שר"ירו"ג, ?יע' םדה קרזנ םא קר ירייא םאהו וכו', אלוע רמאה

"דד'א' קמו חמ' וזח"אטי'וט', , הדות חבז , המלש תלוע יע"ש יטועימל "ה דותב םשו דפ.

"ד. ירגה יחו' נה"ל, דוד שדקמ ?יע' וירבדב שדיח המ שר"י ירבד יפל והמת םינורחאבו

. ארזע תנקת יעו' "י שרב םישוריפ ?יע'ב' יאק ימ לע אקוניד ילגרל והניתצצק

א' הליעמ ירזע יבא יעו' ג'י', םילקש אתפסותב תקולחמ ?יע' ירמגל , רשבב ןילעומ ןיאו

ב"קגי'א-ב'. לאומש יבר יחו' ב',

. רתסב ןתמו ןתנ קח יעו' "ם, במרל "מ היפו ,' סותו "י שרפ ?יע' יאק המ לע הז, לעו הז לעו

. דודל םינשושו , בקעי ליעמ ויות"ט, ?יע' ןושלה לפכ המלו וכו', םימד השעמ אצמנ

. בקעי ליעמו ןתנ קח "ם במרל היפ"מ יעו' ,' סותו שר"י ?יע' ושוריפ , רימחהלו לקהל

?יע' רוסא ןכלו ןירומיאה תרטקה םדוק יוה אה השקו וכו', יאמאו , אכיא ארוסיא אה

. ארזע תנקתו המלש תלוע ב'א', הליעמ פש"אוא"ש

רתיה לש תקולחמה םאה אל ד:ד"ה ליעלו ןאכ םהירבדב יע' , אנוממ אה דות"ה

יעו' , הליעמל םילק ישדק ירומא תאבה יבגל םג הרמאנ ונינש הקירז / הליכא / הטיחש

. ליעל המלש תלועו ןאכ הרוא ןרק

ןיא בותכל ךירצ היה םילק םישדקב הקירז םדוקש בגאש ית' אל המל בקעי ליעמ יע'

?,יע'ית'. אפיסב םג בתכ ןכ בגא ג. הרומת ' סותה מכ"ש שי רוסיאש קיידל ידכ ןילעומ

יתב' וירואיב טפ:יע' םיחבזד איגוסמ השקהש המ שר"ש ,יע' ןיאצויל אנינח יבר רמא

ןכ. וצרית אל המלו , ץרתל ולכי דוע המ ארזע תנקתו הרוא ןרק יעו' מגה',

וילע, ושקהש המ סות' יעו' המ, ןינעל שר"י יע' וכו', הפירשל אצויל תלעומ הקירז

תלוע 'יע' סותה ' יפבו , ארזע תנקתו זי'ה' דוד שדקמ ,ע"ע בשייש המ בקעי ליעמבו

דס' אר"לח"ביס' יחו' , המלש


