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ףדי.
ת ולאשה

םש? אצמנש ןמז לכ םאה , ןניעב יתמ תעד יאה ,ליו"ע תעדל אלש ןיבו תעדל ןיב .1

? םהיניב קוליחה המ וכו',ולי"ע ןהירויד וטעמתנ וכו' ןהיסול ואכ וטעמתנ .2

אלש דומלל םג ונל היה ןאכמד השקו ןוגה, וניאש מדי לתל םדא הנש י אלש ןאכמ .3

? ןוגה וניאש ברמ דומלל

? רוכבה אוהד "ל ופית השק וכו',ו הלצהב תונמהל ןבואר הכז המ ינפמ .4

וצר םהו , ןועבגב וברק ולא תולוע ירה השקו וכו', תולוע ףלאמ ךריצחב םוי בוט .5

? םהל היה רבכ ןועבגד , שדקמה תיב תא

. בטיה ' קודו הית, יבו בסל אלא המצע ריעל הנווכה ןיאד "א בטיר ,יע' םיחצור יחיכש םכשב

םעט "נח'ח') המשו חצור ) ךלמל הנשמ המ איבהש ירא תרובג יעו' , ומעט ,יע' םיכרכ אלו שר"יד"ה
חלתשי אל הרקמ לכבד " ירפסד אה ובמא הב" שקהו , ערטצי םא חל תשהל ךרטצי אלש ידכ הזל שדוחמ

." הנחמל ץוחמ ד" השעל יחדו םש", בשיו ד" השע ול דשי

, הלמג ושירפה שדק ושירפה אלש דעו , םירעי תירק ושירפה םכש ושבכ אלש דעד ו' הכלה ימלשורי יע'
א'ה'. תומורת "ם במרה לע חנעפ תנפצ יע' וירבדב ןודל שיש המו

ךלמה דודד השע א יבה לא המל רנל ךורעו עדיוהי יעו'ןב וכו', אדסח ברד אה מה'יכ ךאלממ ןיטלוק
ל:. תבש

. ףסכל אקווד םירעה תשרפה השעמ לשמנ המל עדיוהי ,יע'ןב ףסכ עבש אלי ףסכ בהוא

. תודיחיב דמולש ימ לע ברח שנוע אקווד המל "א שרהמ יעו' וגו', םידבה לא ברח

ע"ב
? רשכד חכומ אי: ןמקלו תודעל לספיי עשר יוה יא השקו , עשר אציי םיעשרמ .1

? הנושאר הגירה תמחמ תולגה םא המ השקו , הלוג גגושב גרהש הזו .2

ירייא ארק אלה השקו , ריעה ינקז ינזאב ורבדו ביתכד וכו', ןיחצור הבור ש ריע .3

? ןיחצור שכרןבו לסופ ריעה ישנאבד ןיינמ ו ריעה ינקזב

ןניעב ומ:)יא ןירדהנס ) םיאנת תקולחמ והזד השק יסא, ברו ימא בר תקולחמב .4

אל? וא ביתכדכ ארק

יתכא אה השקו ב"ד, ןיא תוכומסה לכבש ירייא ןייגוסד םצוריתב וב תכ דות"החד .5

? ודדמי הנממו ב"ד הב שןיא לארשיב ריע שןיא ןכתי אל

. ןיכילומ ןוש לה והמ "א שרהמ ,יע' ותוא ןיכילומ ךליל הצור םדאש ךרדב

יריי א םאה ונד םינורחאבו , ריעל ךרדב ואצמ ש הנווכהד ,יע'ב"ח ואצמו טלקמ ריעל הלגש חצור
"אגכ'. וזחו לאקזחי ירבד נמ"חית'חי', וניד,יע' רמגנש םדוק הלוגש הנושארה םעפב םג

"ר שצומ ומכ םינקז ביתכד תומוקמ בשרא וקלחנ אל המל יריאמ סאייע' רוב ימא בר ותק לחמ
רנל. ךורע ,עו"ע הצילחו

ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה תובושתב
. ןייעו ונבתכ ללכ ךרדב םהילע שר"שוכו',ש "א שרהמ סות',

סב"ד

תובושתה
. ריעל סנכנש העשב יעב תעדה רקיעד כקת' ךוניח תחנמב קדקד "אןכו בטיר יע' .1

ויהי אלש רקיעה תועיבקב אלש ם ירג וליפא אוה ןיסולכואד חנעפ תנפצה ראיב .2

ת ועיבקב םירגש ולא םה ןירויד וליאו , ליחב ריעה לע םדה ילאוג ואובי אלש טעמ

. ןירויד םהילע ןיפיסומ ןכלו םיחצור בור היהי שאל ךירצש

בר יפמ דומלל רתומ לודג םדאלש ראובמ וט: הגיגחבד יתו' "א שרהמה השק ןכה .3

. דימלתב םיטלוק אל ד"ת המל ןכו הז לע םיצורית דוע רנל ךורעב ,עוי' עשר

ןדריה רב עבו , םורדל ןופצמ םירעה הנמ לארשי ץר יתו'דאב "א, שרהמ השקה ןכ .4

. אקוודב ןבוארמ ליחתהל ןינע היהש עמשמ ,ו םורדב ליחתה

רוביצ תונברק וצר םהד , אלפנ ךלהמ בתכ םייניע הפיבו רנל, ךורעה השקה ןכ .5

. ןועבגב המב םהל שיש םהל הנע הז לעו םיברד ףא ת"ת יחדד

ע"ב
שה"ס ינוילגבו , הדגא ירבדמ ן ידמל ןיאד יתו' , השקה ןכש זמק' ח"ג בקעי תובש יע' .1

המ"ת. עש ר וניאו םיאיבנמ קוספ קר יוה אכהד בתכ

, תוגגש המכל הלוע תחא תולגד אכ'גי');ית' תומש "ת(הע"ת העבל םינקז רדהב .2

םייחה רוא ,עו"ע בייוחמש ימ גרה ירהש תול ג בייח וניא היינש הגירה לעד ית' דועו

, םינקז ןיא רבכ וליאכ ןיחצור בור היהשכ בורה רחא ןיררגנד ןויכד ית' רנל ךורעב .3

יעו' ול, ויהש תוררשה לכמ דרוי ירהש ךייש לא םיחצור םינקזד בתכ קחצי ח ישבו

ית'וט. ךונח תחנמ יע' יצח ןידבו ימד, "מ עמכ עובק לכ ןנירמא אל המל רנל ךורע

לגרו די ןהב ול ןיאש ימ ומכ ןידה רקיעמ םהש םירבדב םתהד רנל ךורעב ראיב .4

יא. רומא וקלחנ הזבו ןידה יטרפמ אוה וריע ינקז ורבדו אכה לבא הזי, ךיא ערוצמב

המ לכש רמול ןתינ תוטשפבו הםח"אד'ב', רבא רבדו תח"ס , עבש ראב יע' .5

ריעמ איבהל אל לבא ם, היניב ללחהשכ ב"ד ילב הכומס לע ב"ד םע ריע ףידעש
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