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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש די. הדנ
םעטבו , ךורעבו גי: תוכרב יעו'ר"ח ,' סותו שר"י ?יע' דיקרפא והמ , דיקרפא ינגד

"ם במר יע' הכלהלו גי:, תוכרב "ץ בשר יעו' סות', ןוילגבו ' סותו שר"י יע' רוסיאה

גס'א'. "ע ושו "םב'ב' במר רק"שיע' ןינעלו "עגכ'ג', הבא "ע ושו טכ'טי' "ב וסיא

?יע' השא לכב וא תורהטב הקוסעב ירייא הנשמה וכו',יא לארשי תונב ךרד

. הנשמה ןושלמ חיכוהל ןתינ "סיא תחבו "בד'זט', וסיא "ם במרו , םינושארו שר"י

וח"ס?יע' יעבד ראובמ ה. ליעלד השקו , חוניקב יגסד עמשמ דחא שר"יד"ה

סוס"קא'. ופק' "ד ווחו "נ לורע

צק'ול'. הלמשו םחלו הירא ינפ "ן במר ?יע' רועיש ול שי םאה וכו', ולש לע אצמנ

ה'ו'. תוגגש סכ"מ יעו' , ןברק בייחד וניתנשמ ירייא ןפוא הזיאב חי. תועובש יע'

האמט אהת אל המל השאה לבא , ןבומ לעבה אמלשב השקו , קפסמ ןיאמט

. הנורחא הנשמו שר"ש, הע"מ, "א קער ?יע' יאדו

?יע'ש"שא' שימשת רחא קר התארש אמינו התקזחא השא אמקונ אלמל השק

קס"ד. "אצ' וזחו , הירא ינפ זפק'א', ווח"ד בי',ו-ג'זט',יע'

"אפ'חי'. וזחו ב'ד', רשוי ירעש ?יע'ש"שג'זי', אתשהד הקזח ןנירמא אלש המו

דות"ה ?יע' הלש לע אצמנמ םג אישוקה םאהו אוה, תלוכאמ םד אמלד שוחינו

רה"א. ' יחבו "ארו"ן, בטיר "ן במר רה"ח,עו"ע םשב םשו , שוחילו

צק' ,ב"י תלוכאמ שר"יד"ה ?יע' תולתל וא רהטל ליעות תלוכאמב היילתה יא

.' סותב "ב ירגה יקומינו גפק'ב', דס"ט "א, בשרה םשב

ןיא זאש ךושמ םד וא דועו סירגכ האצמד ץרתמ אל המל ושקה םינורחאב

"נ. לורעו הדנ ימ הירא ינפ גמ', בקעי בש ?יע' תלוכאמ םדל ןיששוח

?יע'ב"יבו"ח םדה לע הפוצר תאצמנ יאו "י שרפ ,יע' הפוצר תלוכאמ חכתשיאד

צק' יס'

"ן. במר יעו' רה"ח, םשבו ' סותו שר"י ,יע' איגוסה רואבב הל, קודבה דעב הקדב

חל'. צק' וחל"ש "נ, לורע יעו' "א, בטיר וב?יע' רזח בר יאו ןל, תרמא תששוח אהו

. הדנ ימו צק'כ', ווח"ד , תוכלה דודחבו "ם רהמ יע' ורואיבו , ותחטו דות"ה

רה"ח, תעדו םש ןוילג , רחמלו דות"ה ?יע' סירגכמ תוחפב םג האמט אכה םאה

םש קספש המ לע ונש"נ המ ונב"כ דוע יעו"ש םש, צק',בו"י יע'ש"ךטו"זוי"ד

זל'. ףיעסב "ע ושה

דס"ט "ד,יע' בארה תעד םשו "ן במר סות' ?יע' והמ וכו', קודב וניאש דעב הקדב

"ה. ארב םשו ז'ד' תיבה תרותבו ןאכ "א בשרבו גס', צק'

. הדנ ימבבו צק'ול', ריאמ תיב ?יע' רחמל טקנש המו

דס'. צק' דס"ט יעו' המ"ת, קפס תאמוט אוהד שר"י ,יע' םתכ םושמ

ע"ב

"ד ווחו דס', צק' דס"ט יע' ןוימדה רואבב וכו', היכרצ השוע התיהש השאה אינתד

, יסוי יברכ היכרצ התשעבו , יברכ קודב וניאש דעב קספש "ם במרה רואבבו דכ'

רנל. ךורעו הירא ינפו תח"ס צק'חי', יע'מ"מד'טי',וכ"פ

?יע' תואיצמב וקלחנש המו , טישותש ידכב שר"יד"ה יעו' וכו', ןמז רחא והזיא

. הדנ ימו זפק'א', דס"ט

רה" אר"שיח' יפסות "ן, במר הז?יע' רועיש וניעומשאל ךרצוהש המו , רחא רחא

. דועו א
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