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חנ. ףד
םש הרישכ הטיחשש ,וא ןופצכ הנידש דמיל בותכה םאה ,לי"ע ןופצב וטחשנ וליאכ .1

? חבזמה ע"ג רתומ ימנ הלבק םאה ,נו"מ ןופצ הניאש עא"פ

תיבה רהש ראובמ ג'ג' הרפב אה השקו , חבזמ יוה "גימ הכו וכו' תוליחמ דיבעד כו"ת .2

? םוהתה רבק ששח ינפמ ןהיתחת ללח היה תורזעהו

תובושתה
םשב רוקחל ואיבה ןכש "קג'א' מהוספ ( לקנרפ "ם( במרה לע םיטוקילה רפס יע' .1

הלבק ינהמש והל אטישפש זי'א' םיחבז "א וזחו , הנשמה לע םוחנ ןוזח יעו "ז, ירגה

תא תחבזו ד- ארק יתיימד אה יבג ןמקלו ןאכ וירבדב תמא תפש ,עו"ע חבזמה שארב

יאק. ןופצב חבזמ הילוכ "י רלד ףא , ךימלש תאו ךיתלוע

יפלו ) ללח היה אל חבזמה םוקמ תחתש בתכו א'גי', הריחבה תיב "מ למה השקה ןכ .2

הנורא לש תלוגלוג אצמש ללגב האמוטה מפינ הנשה תא רביע היקזח המל ראיב הז

לע דוד ידסחבו אכ', כ' תומש "ם יבלמ יעו' א'ב', ןירדהנס ימלשורי , חבזמ תחת יסוביה

הריפח ןיב ןיקלחמש דועו המלש תועירי יעו' וז) היאר וחד ב'ו'ש ןירדהנס אתפסותה

פ"ג תודמ "י אפת ,עו"ע המדאה קמועבש הריפח ןיבל תלסופש שממ חבזמה תחתש

, חבזמכ המדאב רבוחמ ךירצ םאה שבכ יבגל ןדש "מ למב דוע םש,יע"ש זעובב קס"א

זכ'ו'. םירבד המכח ךשמ יעו'

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

. ןתיא הפצמ יעו' ןתנ, קחו שר"ש יעו' , הליחתכל חבזמה לע טוחשל רתומ יא ונד , ישדק דות"ה

ןידו גכ', טי וזח"א ,ע"ע שבכה ןיד המ גל'ד' ח"א שדוקה תרות יעו' , חבזמה שארב ןטחשש

המ'ה'. ח"א שדוקה תרות יעו' םש, םירפא רהבו גס. ןמקל יע' ימינפה חבזמ

"ק מטיש ?,יע' בכעמ ךריש ןנירמא ריואב האלת וכ.יבג ליעלו , אכילו ךרי לע ןניעב אמיתד והמ

. שדוקה תרהט ,ע"ע תוריאמ םינפבו

אמיא םוקמ היל קיחד אלד םימלש לבא , םוקמ היל קיחדד אוה הלוע דס"א ךירטציא , ךדיאו

אתליכמב ןכו ה'ט', םינהכ תרות ,עו"ע הרוא ןרק יע' וקלחנ המבו ארבסה רואבבו מק"ל", אל

"ם. יבלמ הזב,יע"ש תורחא תושרד אי' ורתי

. םישדק ןאצו תמא תפש ,יע' הירצבד שר"יד"ה

םש. יות"ט יעו' פ"גמ"ה, דימת "י אפת יעו' שר"י, ,יע' הנאת יצע

. שדוקה תרהטו םישדק ןאצ ,יע' ךורב רה"ר ירבדב , ךושמ דות"ה

, ןופצב דמע ויצח וא ולוכ חבזמד מל"ד ירייא איגוסה תנקסמ ,ל תומא עברא ןופצ יפל כ ךושמ

לש ובורש היב"בה'גי-זט סד"ל עא"פ , הכלהל וז הנשמ איבהש ומת"סב'ח' "ם במרה לע השקו

רד"מ. אתינגרמ ,עו"ע הילע המתש המ ןהכ הארמבו םש, הנשמ םחל יאק,יע' םורדב חבזמ

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג םייח ןויצ גה"רןב- על"נ


