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חיכוהל הצור דציכ השקו וכו', ומדב סרממ אהיו רשכ דימתל םדוק וטחש .1

רבד רחואיש דחוימ ןיד הז םתהד ןדיד, קפסל דימתה ינפל טחשנה חספמ

? םייברעה ןיב אלא וב רמאנ אלש רבדל םייברעה ןיבו ברעב וב רמאנש
ע"ב

הרטקה ןיד והז םאה רוקחל ,יש םישיאה יבג לע ופלזמו איבמ ןיי בדנתמה .1

? ךוסינ ןיד וא

? הבכת אלד השעל החדיו , חוחינ חירד השע אובי השקו יבכמק אהו .2

וצפ"ב םינהכ תרותב ןנירמא המל הז יפל השקו , בייח הביכו תלחג דירומה .3

? חבזמהמ שאה תא ודירוהש תועסמה תעשב יוביכ יוסיא ןיאד מ"ד דחל
תובושתה

חספב םייברעה ןיב רמאנש המש ץרתמו סוס"יזי', הירא תגאשה השקה ןכ .1

דבלב ברעב קר רמאנ אל תודובעה ראשב לבא הטיחש יבגל קר אוה

חספ לש רחואי ןידהד ה'ו'ר"ל ךוניח תחנמבו , דימתל הווש אוה אליממו

םויה תוצח רחא ןמז תצק רבעש לכו דימתה רחא ןמז ול עובקל קר אוה

לש ארבסה ילול חספ לש ונמז עיגה רבכ דימתה תא בירקהל רשפא היהש

הנהו , וירבד לע השקהש המ א'ד' חספ ןברק ודמ"ק ירזע יבא יעו' , רידת

רמוג טחשו רבעבד בתכ ומת"סט'ג' ' להבד הריתס שי "ם במרה יקספב

בתכ א'ד' חספ ןברקב וליאו , שדקמה וא רידתה טחוש "כ חאו תודובעה תא

. הרוא ןרק ,יע' ומדב סרממ רחא אהיו רשכ דימתה ינפל טחשנש חספד
ע"ב

רזב בויחה רועיש המ הזב:א. נ"מ המכ איבהו אי'א' דוד שדקמב רקח ןכ .1

רתומ ב.יא ןיגול ב-ג' ךוסינ םאו , תיזכב אוה הרטקה אוה םאש ןכ, השעש

ךירצ םאה ד. אקווד תרש ילכ ךירצ םאה .ג. םירחא םיכסנ הזב ברעל

חי', תוחנמ הק"י ל'ט', תומש המכח ךשמ יעו' , הלודג הכרעמ יבג לע אקווד

. חלמ ןועט ןייה םאה יס'גי' דוד שדקמב יעו'

ית' בקעי תראפתבו , וצורית יע' , הנשמב לארשי תראפתה השקה ןכ .2

ראיב ומת"סב'ו' חמש רואבו וגו', דקות דימת שאד השע םג שי יוביכבד

אכיל תצקמב יוביכ יוהד ןויכ ינאש הוצמד יוביכ ארמגה ץורית הז יפל

. הבכת אלד ל"ת החוד חוחינ חירד הוצמ ןכלו דימת שא ד- השעל

הזו שאה תא ובכי אלש לארשי לכ לע רוסיא דחא שי םיניד "זד-ב' ירגה ית' .3

םינהכה לש בויחה לע אוה םש וקלחנש המו , תועסמה תעשב םג ששי יאדו

. תועסמה תעשב םג והז םא , הבכת אלש ןמזה לכ שאה תא ןיזהל גואדל

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ארקנד "י שרפ תבשמ רתוי שודק רש"ח םעטהו ר"ח, יפסומל ןימדוק תבש יפסומ

הייולמ הוילמ הנש איההד זומתד םילגרמ יבג זע. םיחספב "י שרב ראובמכו , דעומ

, דעומ ארקנ שדוחה רוביע םויד ןאכמו ירוחב רובשל דעומ ילע ארקד ארקמ דמלנו

"ק. מטיש יעו'

ארידת ש ןנברד הוצמד ןאכמ חיכוהד בכ' הירא תגאש ,יע' םויה תכרבו ןייה תכרב

אנ: תוכרב "ח לצו נפ"י יעו' , ומעט ,יע"ש ארידת הנ יאש אתיירואד הוצמ לע אפידע

, הליפתבש שודיקב םויה תבוח ידי אציד םושמ תמדוק ןייה תכרבד םעטהו , יגילפד

הזב. םינושארה תוטיש איבהש דימ 'ד"ה אער הכלה רואבב ןייע ,ו ןתיא הפצמ יעו"ש

ןידד חכ' הירא תגאשה חיכומ ןאכמו , ןיפסומ לש "כ חאו החנמ לש םדא ללפתמ

וניא ףסומ ףידעהל "ד סהש חיכוהש ,יע"ש אקווד תונברקל ןינע וניא םדוק שד וקמ

. הבש ןברקה םושמ

ולא. םיניינעב הברה אכ'-בכ'ןד םינמיס הירא תגאש תודרי,יע' יוצמ ןינעב

ר"ח תבשב ןדש כ' הירא תגאש וכו',יע' טחשו םדקו רידת וניאשו רידת והל אי עביא

וא הצר רמאיו קיספי םאה עצמאב רכזנו הצר ינפל אוביו הלעי ןוזמה תכרבב ריכזהו

עיגה רידת וניאשב ליחתהש ע"י ןאכד קלחמו , אכהד קפסל ימד יא הזב ןדו , רומגיש

ייע"ש. . וינפל הווש םלוכ ןמז אכה אש"כ קיספי אלש ס"ד ןכלו , םדוק ונמז

. הרוא ןרק ע"ע הנשמב המלש תכאלמ יע' הז קרפל תוכיישהו וכו', ר"ש רמא הנשמב

ע"ב

קספ ז'א' תועובש "ם במר ה הנהו הזב, היולת תקולחמהד עמשמו וכו',ו הנימו הנימ ןוד

ןמש בדנתמד זט'די' "ק העמ ' להב קספש המ לע השקו , ארתאב יק ואו הנימ ןודש

,יע' הנימו הנימ ןוד מכ"ד ונייבו גול קר איבמש בתכ יפב"זוט' ןכו , םינהכל לכאנ ראשה

זק. תוחנמ םישדק ןאצו גי'ה', תוחנמ ויות"ט

השקמ אל חבזמה יבג לע חינמש םירביא לכ לע המל אי' דוד שדקמ ,יע' יבכמק אהו

. ירמגל אוהש ףוליזל ןמס טעמל אוהש הרטקהד יוביכ ןיב קלחמו , טעמ הבכמד יכה

. וירבדב ןדש המ ול'ו' אמק וזח"א ,יע' דירומה דות"ה

יע' וצורית רואבבו , אשיר קיספב ר"ש הדומ ירה השקהש המ שר"י יעו' ר"ש, אה ר"י אה

המו ו. תובותכב סות' "קב'א',עו"ע העמ לזאה ןבאבו א'א', תבש הנשמה תבכרמ

תבשב "ש ארו "א בשר היל,עו"ע אחינ אלד אשיר קיספ יבגל ךורעה תטיש םש איבהש

"א גמו ןתנ, קחו םישדק ןאצ חבזה תכרב יעו' מ', תוא יפ"דיס'ט' לאנתנ ןברק יעו"ש יק.

ןאכמ חיכוהש "אי'ז' קערל יעו'וד"ח יס'ג', תובותכ ( ןמייה ) המלש יבר יעו'יח' כש'כ',

. הרותה לכב רל"י רוסא ןווכתמ וניאש רבדד

רכ"ש קספ אלה השקו , ןיתישב ונת הונ בדנ לש ןייד קספ זט'די' "ק העמ "ם במרב

ב'. םימלשה חבז ,יע' הנשמ ףסכו סוקרוק "י רהמ ,יע' םישיאה יבג לע ונתונ ותטישלו
' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ


