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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש חי. תותירכ
, ורוסיא ררבל רשפא מל"ד הזמ ךירפ ד'ב' תומבי ימלשוריבו וכו', ןבט' קפס היבתיא

, דימת ?יע'רנ וירבדכ היל םיצרתמ אל ןאכש המו יע"ש, רוריב ךייש הזב םגד ץרתמו

. העושי רתכו זל. תומבי הרוא ןרק

ומכו , ןמחנ בר לש ומעטכ "םח'ב' במרה קספ ןכו , ארוסיא עבקיא תוכיתח יתש

המת םש "מ סכבו יע"ש, הנושארה תא יוג לכא םא קספש המב ד' הכלהב םיאורש

. תוכלה יטוקילו "טח"בוי"דא', ירהמ "ק, ירהמ ?יע"ש םימכחכ אלו יברכ קסופש אצויד

: ארוסיא עבקיא יוה יא ןודינ שיש םינפוא המכ

"ע הבא "ק ודהמ "י בדונ בכ:, תובותכו זי: ליעל סות' אז"ז,יע' תושיחכמה םידע יתיכ ב'

תח"ס "ת ושו "מ,ש"שא'ד', חלו "ק ירהמ ח'ב' תוגגש "ם במר , ליעל ' סותב "נ לורעו גמ'

.' אסק וא"ח

"כע"ע ונבו נה"ל "ם במר , רמא זי:ד"ה ליעל סות' ,יע' תיזכמ התוחפה הכיתח שישכ

. הבהאמ הבושת יעו' "מ, הכרמ

?יע' אברל ןמחנ בר ןיב נל"מ םג הז תא טקנ אל יאמא השקו וכו', עבקיא ןיב אכיא יאמ

כ:. הליגמ לצ"ח

?יע' לכאו לארשי אבב היהי ןיד ותוא אה וכע"ם, טקנ המל השקו , לכאו וכע"ם אבו

"נ. לורע

קר שי לארשיה לכואשכש ףאו ארוסיא עבקיא בישח הנושארה יוג לכאבש םעטה

יעו'די בוק"שח"בש"שגי', ירה"םב"מזל. גמ',יח' "ע הבא "ק ודהמ "י בדונ ?יע' תחא

א'אי'. הליגמ ךלמה

"נ. לורע ?יע' תרוסמל םא "אשי רלד ליעל ית' רבכ אה השק המו וכו'יוכ, היביתיא

, םושרג וניבר ?יע' ארוסיא עבקיא ןידב היולת םתקולחמש הביסהו וכו' איה ריאמ יבר

רכ"מוא קוספל ןא וקלחנש "קחי'י' העמ "ד בארו "ם במר יעו' רנל, ךורעו , םישודק םימ

"נ. לורעו תמא תפש ,עו"ע לזאה ןבאו חר"ה, "מ,יח' הכרמ ?יע"שונ"כ, םימכחכ

ןתנ קח , םישודק םימו חבזה תכרב ,יע' םינורחאה וקלחנ םהירבד רואבב , ונאב דות"ה

. תמא תפשו "נ לורע "ק, מטיש ?יע' םתיישוק לע בושיו "נ, לורעו

. המלש תלועו םישודק םימ ?יע' םירופיכה םוי יאצומב ירייא ישא בר ' יתלד ובתכש המ

. ןייגוס שירב "ס תחו "נ, לורע ?יע' יוגמ רתוי הזב ונעימשמ המו , ברוע ןכו בלכ ןכו

םשא ןברק בייחד ותעייסו גכ. ריזנב שר"י תטישל השק ןאכמו וכו', דיזמב הנושארה

םהרבא ערז , המלש תלוע תח"ס, ?יע' דיזמב תקפוסמה הכיתחה תא לכאשכ םג יולת

. םהרבא הזחמו

ע"ב

ןמ וניא ינשה ' ןושלה אחינ אל ןיידעד השקהש "ץ בעי תוהגה יעו' וכו', איה רזעילא יבר

ונדש המ דוע )וא"חא',יע"ש ןיכורב ) בקעי תונכשמ יעו' הכ., ןמקל רנל ךורע ןידה'?יע'

. יולה רמשמ יעו' , םשא הזכב םיכסנ איבמ יא

' סותו ןאכ שר"י ?יע' תאטחב םג וקלחנ םאה םיקלוחה םימכחלו וכו', יבר הנש ןאכ

הזל. שר"י ךרצוה המל דימת רנו תמא תפש ןתנ קח יעו' ןאכ, טי:ד"ה תועובש

' טער "ע הבא רזנ ינבא ?יע' תקלחמ קפס תעידי יא םיארומאה תקולחמ רקיע רואיבבו

ח"בה'. םי יקיפאו אי', תוא וא"חוצ' קחצי תיב אכ',

"נ, לורע "כ?יע'ית',עו"ע הויב רתיה תיזכ לכאש םג רמול לוכיש ושקהש המ אה, דות"ה

. העושי רתכו המלש תלוע די' תוא נה"ל קחצי תיב

.' אדרת ' והרוק היה אל "כ לאד ןנת, "ניש"ל לורע יעו' , אינת אדרת

תלוע ?יע' הכישח םע רפכמד ובתכש גי.ד"ה תועובש ' סותמ השקו , רפכמ םויה לכש

. העושי רתכו המלש

המלש תלוע שר"י ,יע' ארמגה תיישוק רואבב , םירופיכה םוי הילע רפיכ אה יאמאו

זעב"ה אבה ףדב ךשמה ב'ב'. תוגגש חמש רואו , ןתיא הפצמ יעו' רנל, ךורעו

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