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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש בכ. תותירכ
םש. "א בשרו ס. תובותכ שר"י שר"י, ?יע' אלוקה והמו , העגמב התלקהש האמט המהב

רזוח יא רוסיאה רדגו ו: תורוכב :יע' האמט בלח רוסיאל רוקמה , הבלחב תרמחה

ס. תובותכ "ק מטיש ?יע' יטרפ רוסיא אוהש וא אמטה ןמ אצוי תויהל

"ק מטיש ?יע' הליכאב הרוסאד האמט המהב יל המ ךירפ אלש המו וכו', םיתש יכלהמ

םדא רשבד "ם במרה תטישל היאר ןאכמ איבה "אב'ג' כאמ הנשמ דיגמבו ס., תובותכ

. רוסא

. םושרג וניברו שר"י ?יע' המב לכב, הוש ןיאש בלח

יעו"ש שי, רוסיא לבא תרכב וניאש טק. ןילוח ' סותו שר"י יעו' וכו', ףוע בלב אלא ונש אל

רנל. ךורע יעו' , ולשב םא וניד המ דוע

"ייע' שרב אסריגה ,ןכ אמלעמ היל יתאד בר רמאק ,יכ היליד םד ןיבייח ןיא ינתק יכ

ח"ב םהרבא רבד ',עו"ע אכק "ח בלרב ורואיב יע' ךפיהל סירג טק: ןילוח "ף ירהו , ורואיב

, וחלמב ןידה המ קס"ב יתילפ יעו' , ולטבל יעב המכ בלה לשיבב בע'ב' יעו'וי"ד ט'ה',

קס"ה. הדוהי דיו ווח"דב' יע"ש

סות' וב?יע' היולת המשנהש יעב יא הטיחש םד יבגלו וב, היולת המשנהש הזקה םד

תואמ ח"בט' םהרבא רבדו , חבזה תכרב יעו' חל"מ, "או'ג'יע"ש כאמ "ם במרו כ:, ליעל

. ךליאו ו'

ירבד בשיילו רה"ן, יחו' "ן, במרו סות' ול.יע"ש ןילוחבו ןאכ, שר"י :יע' םדה תאיצי רדסב

. הירא בלו בקעי תראפת ןאכ,יע"ש וירבד םע םש שר"י

" שרהמ יעו"ש ול., ןילוח שר"י יעו' ,' סותו שר"י ?יע' םשמ דומילה ךיא , התשי םיללח םדו

דיר'. "אוי"ד וזחו , םדו "ה דותב א

? תאז דמל ןינמ , רישכמ וניא חוליקב אצויה הטיחש םדש מוט"אי'ג' "ם במרה ירבדב

ט'. םהרבא רבדבו , בקעי תראפתו הירא בל , םדו ול.ד"ה ןילוח סות' , הנשמב ויות"ט יע'

ו'ג' תוגגש "ם במר יעו' ,' סותו שר"י :יע' קפסה רואבו ? והמ תוסוכ ינשב המד לביק

. םושרג וניבר "נ,עו"ע לורעו חל"מ, "מ, סכו "ק ירהמ ,יע"ש רחא ןפואב שריפש

?יע' רשכה ןינעל תיצמתה םדב רובסי המ קפתסהל שיו , הרפכ ןינעל הדוהי יבר הדומ

. םדה תלבק לש תואיצמה םע הז ןיד רדתסמ ךיא תמא תפש יעו' "נ, לורע

קר אוהש ראובמ הנקסמל ותעד רואבב יולת, םשא הליעמ קפס לע בייחמ ר"ע

ללכ אב םשא ןיא "ע רלש אע: תבש שר"י בתכש המ לע ליו"ע וכו', הבורמ הליעמב

ט'ה'. תוגגש "ק ירהמו , המלש יניגמ סות', ?יע"ש הליחתב העידי אלל

? קפסמ םלשל בייח וניא המל השקהש שר"ש יעו' , עדוותיש דע ותליעמ איבמ וניאש

ג'גכ'. רשוי ירעש יעו' , העושי רתכו המלש תלועו יע'ית'

, תבשב םש שר"י ר"ט?יע' ירבדמ וא םדאה ירבדמ הז םאהו וכו', יתלעמ קפס םאו

. העושי רתכ יעו' "נ לורעו ןאכ "ם במרל היפ"מ

ע"ב

םינפ ?יע' דומיל אלב יולת םשאמ הליעמ טעמנ המל השקו וכו', יגלפימק אהב אמיל

ןתנ. קחו חמ. םיחבז תוריאמ

ךשמ ?יע' הרותה הבתכ אל תמאב המלו הל, תחכשמ אל רקב ןבב ןופצ ןכ םאד

א'אי'. ארקיו רבד קמעהו תח"ס המכח

וניא שקיהב דמלנה רבד םישדקב אלהד ושקהש חמ. םיחבז סות' יעו' וכו', ןלהל המ

. ןייטשניפ רגה"מ יח' םישודק םימ הק"י "א פשב דוע ?יע"ש דמלמו רזוח

ןתנ. קחו "נ לורע יעו' , םושרג וניברו שר"י ?יע' ןאכל ךייש םאה , הצחמל שקיה ןיא

סות' '?יע' שפנ םאו מ' יולת םשאה יווש דומלל ךירצ המל ,או"כ ךכרעב ךכרעב ףילי

םש. םישודק םימו "א קער חמ. םיחבז

שר"י יעו"ש הזב, םיאנתה תקולחמ אע: תבש ,יע' הליחתכל העידי יעב אל יאדו םשא

"י. נפו "א שרהמ ' סותו
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