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ףדנ.
תועממ ןב רקה תא איביש ורדנ תעשב שריפש "י שרפו , רשעמה ןמ אבש הדותל ונדמל .1

? הזל קוספ ךירצ המל א"כ השקו ינש, רשעמ

תובושתה
טעממ אוה ירה ןברק ונממ בירקמ םאש רשעמב ןיד והזש י'ג' דוד שדקמה ראיב .1

בירקהו רבע םא קוספ היה אל םא םגד בתכ ןכלו , ריתהל קוספ ךירצ ןכלו ותליכאב

יפל הרואכל ץרותמ ןכו הז, דוסי יפל ראיבש המ ךכ,ע"ע לשב ןברקה לספנ אל רשעממ

ןידהש ' סותה תיישוק מ קדקדש ח'ח' תיעיבש םיערז תרות יעו' םא, סות'ד"ה תיישוק הז

ןברק איבהל שיש יללכ דומיל אלו רשעממ יטרפ ןיד אוה רשעממ ןברק איבהל אלש

דוד. שדקמה ירבדכו ןילוחהמ

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

תנווכ "קגי' מטישלו , תוריאמ םינפ ,יע' ןופצ ןיד דומלל קר ארמגה תנווכ ' סותלו "י שרל , יתרתמ אדח יתית

. קפסה תא טושפל מגה'

. המלש תלוע ,עו"ע תוריאמ םינפו ןתנ קח םישדק ןאצ אל,יע' דות"ה

הזש ןתיא הפצמ ,יע' הבדנ תחנמ לע ףוסב ושקהש המבו , תמא תפש ,יע' ותיישוק רואבב םא, דות"ה

. הנושארה םתיישוקב ץרותמ

ונייה ל-ה', שדוקד קוספמ דמלנו הובג ןוממ מל"ד םגד שדוקה תוביתנ יעו' , אמלעב ןילוח ןגד רשעמ

מל"ד קר מגה' ץוריתד רבוסו קלוחש יעיבר שורד ןויצל שרוד יעו' , שדוק בישח אל לבא טוידה ןוממ וניאש

הז. יפל בשייש המ ח"אוכ' יולה תיב יעו' אוה, טוידה ןוממ

,יע' שדוק ויהי דמלמה םגו דמלה םגש יעב ארטוז רמ תעדל יא ןתנ קח ,ויע' דמלמ רתב וא דמל רתב

חס. אמוי סות'

. וירבד ראב יבצ רהבו שר"י, ,יע' םלש ואיצומש דמלמ

תלועמ ,יא חותינה ןיד דמלנ ןינמ וירבד רתסש חס. אמויב "י שרו ןאכ שר"י ,יע' ויערכו ושאר ןלהל רמאנו

. וירבד בשייש המ "עבי' הבא ףסוי ןורכז ,יע'וש"ת רקב ןב תלועמ ןאצ,וא ןב

"קדי'ז'. מהוספ "ם במרה לע םישודיחב יעו' "ז, ירגה ישודיח ,יע' חותינו טשפה ןידב

ע"ב

. בשייל בתכש המ םירפא יחבז יעו' "א, קער תיישוק וכו',יע' שרפו רשבו רוע ןלהל רמאנו

וש"תח"טה'. רזעילא ץיצ יעו' , אלא דות"ה )יע' םדוקה ףדב שמ"כ (יע' םישדק בשח המנ ןינעב דוע

דחא דומיל יוה לכה הרואכלד השקהש חבזה תכרב יעו' , רמוחו לקב דמליש והמ רמוחו לקב דמלה רבד

דות"הןב. יעו' , וצריתש המ םישדק ןאצו תוריאמ םינפ ק"ו?,יע' לש

המב המהב תלבנמ הרומח רוהט ףוע תלבנד ןויכ קה"ו ךורפל שיד ושקה וכו', הליבנ המ דות"ה

וא תשדוחמ הליכא תאמוט איה העילבה יבת תאמוט םאה הזב רוקחל שיו , העילבה תיבב תיאמטמש

תעדב בתכש ג'א' האמוטה תובא יולה םייח וניבר ישודיח הז,יע' םוקמל תדחוימ עגמ תאמוט איהש

.( הדוהי דות"הריב '(יע' סותה תעדב ,ליו"ע ינשה דצכ "ם במרה


