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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש בכ. הליעמ
השקו וכו', דמועה לכד ינהמ קרזש םדוק וליפאד ' סותו שר"י יעו' , ונינש הקירז רתיה וא

םינורחאב ובתכ ץוריתהו ? ןתיישע לטבתתו וכו' דמועה לכ רמאנ תווצה לכבד

אל תמאב זאש הליכאל רשבה רתיה םושמ אל איה הליעמל ליעותש המ הקירזהד

וכו'. תושעהל דמועה לכ ינהמ הזלו ךכב, ותווצמ תישענש המ אלא , דמועה לכ ךייש

ןברק לכב טקנ אלו , לספנש ןברק יבגל קר םתקולחמ טקנ המל השקה שדוקה רזנב

הזב. בתכש המ ?יע' ותקירז םדוק ומד לביקש רחא הליעמה רוסיא וב ךישממ םאה

תרטקה יעב ןיידע אה השקו , םדה תקירז רחאל אוהד שר"י בתכו , הליכא רתיה וא

ןירומיאד הנובלהו דות"ה לע שמ"כ גי. תוחנמ "ז ירגה יעו'יח' , המלש תלוע ?יע' ןירומיא

. אכה בשוימ "ז יפלו , הליכאב רתומ רשבה ודבא וא ואמטנ םאש ןויכ ריתמל יבישח אל

. אנקסמל הקירז רתיה רבוס יעו"שימ , הרוא ןרקו ' סותב םשו גל' תומבי איגוסב ע"ע

ץוח הטחשנ הנש מב טקנ המל , ונינש הליכא רתיה רבוסה תטישל ושקה םינורחאב

? הליעמ ידי אצי אל לוספב התיה הקירזה םא יוארכ הטיחשה התיה וליפא אה , הנמזל

ירבדב יעו' "ק, ירהמו סכ"מ ג'א' הליעמ "םיע' במרה תעדו , בקעי ליעמו דוד ישדק יע'

תו"ע. הרוא ןרק ג:,עו"ע ליעלד לדיג בר ירבדמ חיכוהש המ וניתובר יזנגב יולה "ד ירגה

. המלש תלועו שר"ש יע' םתיישוק רואבב , ולביקש דות"ה

יעו" ןאכ, ' סותו בצ. םיחבז שר"י ?יע' רבדל רוקמהו , סוביכ ןועט המד ןיא הלוספ תאטח

אר"ליס'ל'. ' יחבו "פ, מרגה יח' ןתיא הפצמ , שדוקה תרהטב ש

דוד. ישדקו הרוא ןרק , המלש תלוע ,יע' השקהש המ שר"ש יעו' ןלש,יע'יפ' שר"יד"ה

. בקעי ליעמו "ק ירהמ יעו"ש "קח'ג', העמ "ם במר יע' הכלהל

. וירבדב ובתכש המ םישודק םימו המלש תלוע ,יע' ולבק שר"יד"ה

. סוביכ ןועט םיחבז םדד וז איגוס לכב ובתכש המ בצ. םיחבזב ע"ע

ע"ב

. ץריתו השקהש המ המש תלוע ,יע' אלא שר"יד"ה

. הרוא ןרקו "א קער ,עו"ע המלש תלועו שר"ש יע' וצורית רואיבב שר"יד"הה"ג

םג וא םייריש השעיש ידכ הקירזו הלבק יעב יא הריתס הנשי "ם במרה ירבדב

"ד באר יעו"ש חכ', "קדי'ב',ו-א' מהוספ ' להו ןאכ, "מ היפב ,יע' אדוחל הלבקב

םש. "ם במרה לע ירזע יבאבו ח'), ןורושי "ד( ירגה ירועיש יעו' "מ, סכו

, אלא שר"יד"ה ?יע' תוסוכ יתשב לבקתהש םדב םג םייריש השוע לוספ םאה

םש. חר"ה יחו' "קדי'ב' מהוספ "ם במרו

יחו' דל: םיחבזב איגוס ןאכ, שר"י ?יע' קפסה רואב , םייריש השעיש והמ לוספ

"ז. ירגה

אלימ אה נ"מ יאמל םיחבזב םש "ז ירגה יעו'יח' , ומוקמל ץוחו ונמזל ץוח אלא

. לוגיפ םושמ לספנ

ד"ה ןאכ שר"י ?יע' הקירז תעשב תעבוק ג"כ ומוקמל ץוח לש תבשחמ םאה

ןירישכמ וזח"א וי"דל'ב', רזעיחא "קחי'ז', מהוספ למ"מ טע. תוחנמ סות' , יאמו

קס"ד. גכ' םש "י הקו י'ב-ד',

. המלש תלועו שר"ש יעו' "י, שרפ וכו',יע' הצרמ וניאש רבד ךל ןיא

" פשו דל: םיחבז שדוקה תרהט ?יע' םייריש השוע יא המשל הלש תבשחמ יבגל

"קדי'ב'. מהוספ ירזע יבא יעו' ןאכ, א

ויות"ט יעו' , ינהמ ולביקו םירשכ ורזח חא"כ םאד ער"ב יעו' וכו', ןילוספ ראש

דוד. תיבו

פש"א סה"דיע' רואבבו , לדיג ברדכ מק"ל אה
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םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


