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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש טי. תותירכ
טי. תועובש סות' "י?יע' הושרב וליפא "רוא השרב ןיליבשה ולא ו ןכיהו וכו', ןיליבש ינש

דיש'. רגה"ח יחו' אי'ו'ונ"כ, תוגגש "ם במר זנ., ריזנ הרוא ןרקו

" בטיר יעו' רנל, ךורעו חבזה תכרב ?יע' אתיירבה ירייא םינפוא המכב וכו', ןושארב ךלה

טי:. תועובש א

רואבו אוה' אמט ךשפנ הממ ' ארמגה הפיסוה טי: תועובשבו ,? אתיימקב וליפאו

"ק. מטיש יעו"ש םש "א שרהמו "ל שרהמ םאו זכ.ד"ה תובותכ ' סותב יע"ש םירבדה

איבהש המ "נ לורע יעו' "י, שרפ ,יע' אמט אוהו ונממ םלענו ביתכ האמוט יבג אכה

טי:. תועובשמ

איה תקלחמש קפס תעידיב יבר לש ומעט לכש הארנ ליעל אה השקו , יברכ המקול

תפש ?יע' קלחת אל ילוא יולת םשא ןיאש "ק ומוטבו יולת, םשאל תקלחמש םושמ

ב'ב'ו-אי'ו'. תוגגש חמש רוא , תמא

רנל. ךורעו םש "ןרו"ן במר אמקונ טי:ד"ה תועובשב סות' ,ע"ע תמקומדא דות"ה

יע' יולת םשא קר בייחתי ? הדנ םג ותוחא היהת םאו וכו', תיבב ומע ותוחאו הדנ ותשא

זיש'ד'. "ח נמב םעטה

ןמזב ןושאר םויב לוחל לוכי "כ הויש ןאכמו , תושמשה ןיב הכאלמ השעו "כ הויו תבש

"מ היפו אי'ז' תוחנמו ה'ה' הכוס וית"ט , בקעי ריבא ,יע' היארה יפ לע םישדקמ ויהש

םש. "ם במרל

"ש היבש רבוסד אנת ןיא אה בייחמד ת"ק תעד המ השקו וכו', רמוא ינאש רוטפ אוהש

ח"בד'ד'. םי יקיפאו שר"ש "נ לורע ?יע' הלילה ןמ ולוכ וא ןמהיםו ולוכ וא

"נ. לורע בא?יע' אלו הדלות השעש טקנ המל השקו , השע הכאלמ וזיא ןיעמ עדוי וניאו

קספ תאז תורמלו יולת, םשאמ ןכו תאטחמ רוטפד רכ"י קספ ח'ה' תוגגש "ם במרה

חל"מ "ק ירהמ ?ע"ש יולת םשא איבמ השע הכאלמ הזיא ןיעמ עדוי וניא םאש ה"ב םש

. יולת םשאמ םג ר"י ורטופ םעט המ גכ. רנל ךורע יעו' עב"ב, ןתנ קחו

"ם במרל "מ היפו "י שרפ ,יע' םתקולחמ רואבב םינושארה וקלחנו וכו', וקלחנ המ לע

הז. יפל תוכלהב וירבד בשייל שיש המ 'ז' אכק נמ"ח מ"ג,עו"ע םש "ב ערבו

הרוהט תחאב םג אה השקו , תודנ םהינש ויהב אוה דחא םשש ראובמ םהירבדב הנהו

"ש. שרו רנל ךורע הע"מ "א קערות ?יע' הנהנ ןכש בייח תוירעב קסעתמ ירהש בייחתי

קשחו ןתנ קח תוינשמב המלש תכאלמ םה?יע' ימ לש וירבד ר"י, הב רטפ םא ינהימת

. תואסריגה ב' איבהש "ק מטיש יעו' , המלש

"ב. ערבו "ם במרל היפ"מ שר"ירו"ג, םה?יע' ימ לש ולא םירבדו וכו', רמאנ המל םא

? תבשחמ תכאלמ יעבד םושמ תבשב קסעתמ רוטפנ אלמל השקה יעבמ שר"יד"ה

"נ. לורעו תוינשמב ויות"ט שר"י,יע' ית' רקיעבו . טרפ טי.ד"ה תועובש סות' יע'ית'עו"ע

ע"ב

בס:, ןירדהנסו בע: תבש טי. תועובשבו ןאכ ' סותו ןאכ, שר"י ?יע' והמו קסעתמ רדגב

חיש' ואו"ח ,' אצק צק' "זוח"מ נבא י'א-ב', ךורב תחנמ ,יע' םהירבדל תושקהל שיש המו

תבש הק"י זיק', םיחספ בוק"ש ח', אמק וש"ת "א קער א'ח', תבש חמש רוא די',עו"ע

וא"חז'. באוי תקלחו דל'

א' תבש לזאה ןבא חו"בגכ', ליעלד בוק"ש "נ, לורעב ןאכ ,יע' קסעתמה לש ובויח דוסיב

?יע' הנהנש םירבד ראשב םג ךייש םאהו דכ', אתיירואד ןוותאו הל' יס' תבש "י הקו ח',

. ליעלד םינורחאב

טי., תועובשב "א בשרו "ן במר "י, שרפ ,יע' אישוקה רואבבו ,? רוטפ תבשב קסעתמ יאו

"ם. במרה תעדב א'בי' האיב ירוסיא ירזע יבא בס:, ןירדהנסבו םש סות'

בע: תבשבו ןאכ, שר"י ?יע' וקלחנש ןפואבו , רבוחמה תא ךתחו שולתה תא ךותחל

"מ חלו םש א'ח'מ"מ תבש "םיע' במרה תעדו "ח, לצב דוע "ן,יע"ש במרהו ' סותב םשו

בע:. תבש ףסוי שאר יעו' םש "ק ירהמו סכ"מ ב'ז', תוגגש וירבדב ה"י,עו"ע

תאשמ ?יע' דבל ההבגה לע ובייחל םעטהו שר"ירו"ג, והמ,יע' תושמשה ןיב היבגה

ו'. תבש השמ

"כ. הויב האצוה ןיאד , םרפרכ אלד ןאכמ וחיכוה אל המל רנל ךורעו ע' הירא תגאש יע'


