
סב"ד

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

כ. ףד
תולאשה

ימד ןכ קתצ םא ימד,הו ויפב העובש איצומכ ואל העובשב סיפתימ ךל אמיא םלועל רמא אבר
תועובש "ם במרבו , ןברקל אלו ואלל ינהמד "ד באר יעו' ללכ, ינהמ אלד ירה"ף תעדב "ן במר יע'
םינושארב ע"ב ןמקל יעו' די., םירדנ םינושארו "א בטיר יעו' , רטפנ תוקלממ גדם בתכ ב'ט'

. הספתה ינהמ אלד אברל ג"כס"ל םירדנ יבגל םאה "ן רהו

ע"ב
אל רמאנ םהינשב העובש ןינעל אה השקו , ורמאנ דחא רובידבד , דחא רבד יאמו .1

? תודע ליבג קר שרק רמאנ אלו , אושל ךיקולא ה' םש תא אשת

שר"י ,יע' רדנב הספתהב ראב תעדב ליעלד תוטישב ילת אישוקה רואבו וכו' אי שק אברל אלא
"ד. בארו "מ העב ' סותו

ראובמכ הרות רוסיא לע םג לח רדנהד וכו', רוסאד אוה ןנברדמד ןויכ לד"ג שר"י מק"ל,יע'
יא וקלחנש אצויהו , םינושאר "ןו במר "מ העב יעו' , הוצמ רבד לע םילח םירדנהש זט: םירדנב
המהב שד קהמ חיכוהל שרוהצ המ וש"תבי' םיאולימ ינבא יעו' , הרות רוסיא לע םילח םירדנה

דנ') ןמיס "ט( נרגה (ול'ט'),ויח' םי יקיפא יעו' די.), תותירכ ) בלחה לע םג הליעמ רוסיא לחש
. וירבד תוחדל ובתכש המ

ןושלה יוניש תא רתוי קדקד המל כ'ח' תומש הע"ת "ן במר ,יע' ורמאנ דחא רובידב רומשו רוכז
ג'כ'ו, רמאמ םירקעה לעב ,ע"ע תורבידה ןיב םנשיש ןושלה ייוניש ראשמ רתוי רוכזו רומש לש

"ם. ארהו הירא רוג "אכןא, שרהמ ' יחבו

מוור "א, גמב קס"א ' אער יס' "אוא"ח קער המ"ת,יע' אוה ןייה לע שודיק יא ונד םישנ דות"ה
.' חערת יס' העיצקו

ג:, ןיכרעו ד. תומבי סות' "א קער תוהגה יםי,יע' אלכב םישנ בויחמ היאר ואיבהש המ לכ, דות"ה
. היארה תא וחדש גמ: םיחספב סות' "יעלה נפו

"א. בטירהו אר"ש ' סותב ו רואיבו סירגד מר"ה יעו' הל, לד"ג שר"י יעו' ואל, יאהו ואל יאה אטישפ

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

ע"ב
ארק ביתכ העובשבד ,וא תודעמ ףיליד ,וא םינפוא המכב יתו' "א, בטירה השקה ןכ .1

תורבדה תרשעב רמאנש המ לע הלגמו , רקשל ימשב ועבשת אלד אנירחא

םהינשל הנווכהד

ישיש םימיל םיפדה תא תולע הל ונקפסה אל םויה תווצמו הכונחה ימי קעב : תולצנתה
!! החילסה םכתא , ונמזב תולאשה וק תא ונ כדע אל ןכ ומכ , ןמזב ןושאר תבש
"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל, השמ ברי ןואגה ןב ןויצ ןב םייח יבר תמשנ יוליע ל


