
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

אל. ףד
רש פא יא אה השקו , ןושאר הזב, הז ןללבש ינש לכוא הציבכו ןושאר לכוא הציבכ .1

המל אד"כ , קפס תמחמ ןושאר השענש רמול ןיאו , ינשהמ בורה ילואו םצמצל

אמטמ לכוא ןיא אה ינש, הואושע המורת לש רככ לע דחאכ םהינש ולפנב אפיסב

? אלוקל ןנברד קפסו ןנברדמ אלא לכוא

ףוס ירה ק פסה המ השקו והמ, םדא ינב ינשב תיזכ לוכאל בשיח ישא, בר יעב .2

? ונמזל ץוח תיזכ אכיא ףוס

ע"ב

וקיפסמ אנש יאמ ליו"ע והמ, סרפ תליכא ידכמ רתיב תיזכ לוכאל בשיח אבר יעב .1

? הזב כ"ש ףרטצמ ב-ב'נב"א םא הרואכלו ישא, ברד

תובושתה
הצחמ יוה יא םגד ארמוחל םידדצ בורד קפס יוהד ץריתו , המלש תלועה השקה ןכ .1

טקנש המ אחינ ילוא הזבו , ןנברד קפסב ףא םירימחמ ןכלו ןושאר יוה הצחמ לע

, אמטמ אוה ןושארהמ רועישה וקר ךפהנ הפ ןיא ירה "ז ירגה השקהו , ןושאר ןושלה

תבורעתה םש יוה ר בוג ןושארה , קוידב הצח מ לע הצח מב ףאש ןויכד צו"ל

. רחשה תליא ,עו"ע ןושאר לש תבורעת

לכא יי ונממ תיזכש ןברקב םאה ונמזל ץוח תבשחמ יהמ הלאשהד "ז ירגה ראיב .2

יעב זאו , ןמזל ץוח ונממ לכאיש רוסיא םדא וב השעיש ארבגה לע ,וא ןמזל ץוח

. לכאי דחא םדאש

ע"ב
, ףסונ בלש הזו ןאכד רמול ישא,שי ברב קפסה ידדצב ליעל ונראיבש המ יפל הנה .1

הקספה םנמא , ונמזל ץוח לכאנה ןברק תיזכה לע איה הבשחמהד טשפנ ןכאש

, תיזכ ה ףוג תא תקלחמ אלא בוי, חב רדג קר הניא סרפ ת ליכא ידכב הליכאב

אכהד ית' גכ' בקעי תוליהקהו , לכאנה תיזכ רועיש לע הבשחמ ןאכ ןיאד אצמנו

בשחנ וניא ג"כ הובג יבגאה קפסהו "פ אדכמ רתוי לש הכ ורא הליכא לכאש ירייא

. הליכא ךרדכ
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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ןימ לכה הרקמ לכב ןאכד םעטהו , רועינו ונימ תא ןימ אצמ ןאכ ךייש ןיאד ' סותה ובתכ ,ו לוגיפה ןשיכ ץקיו

רתיה דימת רתיהה םינימ תבורעתד ראיב שדוקה תרהטבו , םהיניב תוקלחמ תובשחמה קרו דחא

לוגיפ אוה ונמזל ץוחהו רוסיא אוה ומוקמל ץוחד תיז יצחה ןאכ לבא , בורה המ הלאשהו רוסיא רוסיאהו

"י הקו "ד מרגה ירוע יש "ז, ירגה יבתכב יעו' , רוסיא החוד רוסיא ןיאו , לוגיפה ינפמ רוסיאה החדיש אצייו

. בוריע דות"ה יעו' , אנונמה ברו אבר תקולחמ רואבב

וליעח , לוספ ןברקל ומש עבקנ ןאכד , ןברק תבשחמל ןילכוא תאמוטמ היאר יתיימ יאמ ושקה אה דות"ה

יע' הז לע ץוריתו ,? אמטל חוכ ול ןיא ותא ןושאר דוע ןיאש ןמז לכש אלא ינשל ומש עבקנ אל האמוטב

"יגכ'. הקו וזח"אז'גי', , שדוקה תרהטו הרוא ןרקב

המ יפל הרואכלו ייע"ש, רתוי שדחל ףיסומו , אברכ רבוס ישא ברש "י שרפו וכו', יכה ינתמ ישא בר

,יע'יח' ינאש תחא תבב לכהש ןאכ לבא , לוספ םש רבכ וילע לחש םושמ אוהש אבר תעדב ראבתנש

דוע. ,יע"ש השקה ןכש "ז ירגה

. וירבדב ראיבש המ ןתנ קח יעו' "קזט'ד', מהוספ ישא,יע' בר ירבדב "ם במרה תטישב

, לוגיפ הניאד ול: ןלהל ראובמד םיאמט תליכאמ םיבלכ תליכא ףידע יאמא ושקה ש המב , בשיח דות"ה

וקליח םישדק ןאצו הרוא ןרקבו יכה, וצרית אל ןאכ יאמא שדוקה תרהט יעו' "ק, מטישבו ' סותב ייע"ש

" בעי יע' םיבלכ אקווד טקנד המו , רוסיא ןיא םיבלכה לע ןאכ לבא , הליכאב רוסיא שי םיאמטה לע םתהד

.( ןייגוסב ונש"נ המ דוע "ש ייעו ) אלד דות"ה ףוס זי: תוחנמ ץ

הליכאש תושקהל ידכ הליכא המש טוידה לש שאש חיכוהלךרצוה המל םתנווכ רואבב , ביתכד דות"ה

. שדוקה תרהטו המלש תלוע ,יע' ופרטצי הרטקהו

שא תליכאש ' ריטקהל וכרדש רבד ריטקהל ' הנשמה לש אשירהמ םיחיכומ אל המל ושקה , ןיאש דות"ה

םינפ הרוא ןרק ,יע' יוארה רבד יעב שא תליכאב םג ירה םירבדה ןיב תוכיישה המ ליו"ע , הליכא המש ואל

. תמא תפשו תוריאמ

ע"ב

תעשב יתמיאמ תוחנמב יארומא וקלחנ הנהש ןאכמ קדקדש "ז ירגה יח' יעו' , לודג קסיהב אמילד

הבשחמ יבגל ,מ"מ ותצקמב וליפאו שאה הלשמשמ מל"ד אכיאו םיירישה תא ץמוקה ריתמ הרטקהה

. ולוכ ץמוקה תרטקה לע בושחיש יעב

. שדוקה תרהטו ויות"טג'ג' םש, סכ"מ ,יע' ףרטצמ "פ אדכמ רתויב תיזכש קספ "קדי'י' מהוספ "ם במרה

. לרעו םוי לובט ןנוא ומכ ןילוספ ראש טקנ אל המל ויות"ט וכו',יע' םידבעו םישנ םירז , ןילוספה לכ

םייאלכ לש הנוהכ ידגב שובלל םינהכל רתוה י'ב'יא םיאלכ חמש רוא יעו' , םירזב הרישכ הטיחשהש

לאומשמ היאר םש איבהו ) רתוה הדובע תעשב קרש ח'בי' שדקמה ילכ "ם במרה תעדל הטיחש תעשב

םינהכה תא - ארוסיאמ ישורפאל יוה הרואכלו רזב, הרישכ הטיחשש רמאש המב ובר ינפב הרומ בישחש

,יע' תבשב טוחשל רזל רתומ יא הטיחש גל:ד"ה תומבי שר"י יעו' ובר), ינפב רתוה הזו , םיאלכ רוסיאמ

עב"א. םש םימש םחלבו וע: ןישודיק סות' יעו' םש, רנל ךורעו הב"לח"בט'ג'

. ץריתש המ יעס'זל' יס'א' ןחלושה ךורעב וי"ד,ו שיר א"י,יע'ב"י תוכלהמ ואיבהש המבו סות' ,יע' םישנבו

"ם במרבו והזא זמ.ד"ה סות' ,יע' תרש ילכ אש"צ "כ שמו ג. ןילוח ' סותו ארמגו ןאכ, סות' ,יע' םיאמטבו

"קד'ז' העמ


