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הראיבו והמ, אמט דגב לע זתינ , אדסח ברמ אמח רב ימר הנימ יעב .1

השקו , סוביכ בייח היהי תחאכ םיאב וסוביכ ןידו ותאמוטש ןויכש ארמגה

עלבנשכ קר לח סוביכ ןידד אבר טשפ חצ: ןמקל אה תחא תבב בישח המל

? עגנשכ דימ אוה האמוט ןיד וליאו דגבב

םויב וילע ןיזמש תמ אמט לכמ חיכוה אל המל השקו , הילע ןיזמ הדנ ירהש .2

? יעיבשה םויה דע רהטנ אלש עא"פ ישילשה

דומילהמ הל ףילי אל המל השקו , הלוספ םדמ אלו ה רישכ םדמ המדמ .3

? האזהל יוארב הזי רשא ליעל

תובושתה

"קח'ט' העמ חמש רואבו , אברא גילפ "ח במרד ובתכ דועו ןתיא הפצמב .1

דגבב עגנשכ קרו , האמוט לבקמ וניא םישדק םדד "ם במרה תטיש יפל ית'

ןויכד ית' חל' "י הקבו , תחא תבב בישח ןכלו האמוט לבקמו סוביכל החדנ

ןידמו דגבהמ קלח השענו עלבנשכ קר אמטנ אל האמוט לבקמ וניאש

"איס'כ'ד'. וזחב ,עו"ע םידגב תאמוט

תלועבו , ותווצמ איה ךכד חיכוהל ןיא אמט לכמד בתכ גכ. הגיגח ןבא ירוטב .2

םימהש רבתסמ אל הליעומ האזהה הזלש ןויכ תמ אמטבד ית' המלש

. התאמוט ידימ התוא םיאיצומ םניא תאטח ימה הדנב ןיאש המ ואמטי

וא ןל ןוגכ ומצע םדב לוספהש אכיה קר ןניפ ילי םשמד כתב ןתיא ה פצמ ב .3

ארקל ןנימקומ ונייה המדמד ארק ילולד בתכ אר"לל' ישודיחבו , אמטנ

ךירטציאד "ז ירגב בתכ הז ןיעכו , ילכב שדקתנ אל ןיידע םא קר הזי רשאד

םש אר"ל יחב' ,עו"ע חבזמה יבג לע הלע רבכ לוספה םדהש ןפואב המדמ

יואר וניאש וא סוביכמ טועימ אוה םא המדמ לש טועימה רדגב רקחש המ

,עו"ע הנשמ םתסבו "ם במרב הריתסה תא הז יפל בשייש המ ,יע' האזהל

. םישדק ןאצו שר"ש

תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ושריפש , שדוקה תרהטו ןתנ קח , חבזה תכרבו םישדק ןאצ ,יע' זתינ דות"ה

. םצוריתו , םהירבד

םישרפמה וראיבו רכ"א קספ "קח'ט') העמ "ם( במרהו , ןנברו רד"א אתגולפ

חל', הק"י יעו' "ם, במרה לע הנשמה תבכרמו "ק ירהמ ,יע' האדיחיכ קספ המל

י'. םיחספ "י הקו םש חמש רוא ,יע' אמטנ םיחבז םדד "ם במרה בתכש המבו

וק' לע וצריתש המ ה'אי' הרפ "א וזחו המלש תלוע ןתנ קח ,יע' תאטח דות"הימ

י'ב'. המודא הרפ חמש רוא גכ.,עו"ע הגיגח ןבא ירוט 'יע' סותה ית' לעו ,' סותה

רוא ,יע' האזה םדוק םיאמטנ םימהש בשחנ הדנבש המ ,ו הילע ןיזמ הדנ ירהש

ןיד קר הז םאד השקהש המ "א קער יעו' ה'אי', הרפ "א וזחבו י'ב' הרפ חמש

. שדוקה תרהט יעו' המ"ת, אמטנש םוקמל זמ היארה המ ןנברד

תישענ רבכש השקהש וסש' רגה"ח ,יע'יח' סוביכ ןועט וניא דוסיה ןמו ןרקה ןמ

לע יעו'ונ"כ , השודקב אלו ולש תאטח םשב םייולת ולא םינידד יתו' , ותוצמ

. שדוקה תוביתנ ,יע' הטימשהש "קח'ו' העמ "ם במרה

ע"ב

סות'. תיי שוק לע וצריתש המ םינורחאב עו"ע ץריתש המ ןתנ קח יע' המ דות"ה

תעדב ובתכש המ חמש רואו הרוא ןרק יעו' שר"י, ,יע' הייזה ידכמ תוחפ לביק

ז'ב'. דוד שדקמו גי'בי' םש לזאה ןבא למ"מ,עו"ע "קה'ט',יע"ש העמ "ם במרה

תמא תפשב ז: תוחנמ יעו' "קד'ח', העמ למ"מ ,יע' לבקל ךירצש םדה רועישב

"םנה"ל. במרה לעו םש "ז ירגה ' יחבו הרוא ןרק יעו"ש םש,

יתו'. השקהש המ "קח'ח' העמ ירזע יבא ,יע' עבצאבש םייריש יטועימל

שר"י ,יע' האזה לכ רחא דימ ועבצא תא חנקמ אלו ודי, תא חנקמ תוזהלמ רמג

" בארו "ם במר יע' הכלהלו ז'ו', דוד שדקמ יעו' , םישדק ןאצ ז:יע"ש תוחנמ ' סותו

"כ. ונבו ג'ב' הרפ ד

ועבצאא ןכ השקה המל אנ'א' תורהט דוד שדקמ ,יע' חנקמ המב ועבצא אלא

ןאכ. םהרבא תחנמ יעו' , ןיכסא אלו

ינוקזחהו "ן במרבו ו'כ' ארקיו שר"יעו"ע היה,יע' ןכיהו , שודק םוקמב סוביכהו

םש. המכח ךשמהו ייחב וניבר

םדמ זתינ םא סוביכ ןידב ירייא "י שרל , םישדק ישדקמ תאטחב רמוח הז

,יע' תאטחה רשב וב ולשבש סרח ילכ ןיד לע יאק "מ היפב "ם במרל , תאטחה

"אזל'ב'. וזחו , םישדק ןאצו שר"ש

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