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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש גכ. תותירכ
ןרמ "ם,עו"עיח' במרה תעדב שמ"כ "נ,עו"ע לורע יע' וירבד רואבב (בכ:), םא דות"ה

וחמ"כא'ה'. יולה ירה"ז

ר"ע הדומד ןנירמא בכ. ליעל אה השקו ר"ע, ירבד וכו', איבמ הזו יולת םשא איבמ הז

ב'. זעוב "י אפת עו"ע תוטמשהב "ק מטיש ?יע' יאדו םשא איבמד תטעומ הליעמב

ויות"ט,עו" ,יע' תונברקב יאנת ןיאד שר"י יע' ומעטו , דחא םשא ןיאיבמ םיינש רמוא ר"י

ןאכ. "נ לורעו "ם במרל היפ"מ רגה"א, תוהגהו "ל שרהמ , םינושארב םשו אע: תבש ע

. דימת רנו "נ לורע יעו' , וירבדמ וחיכוהש המ ו: הכוסב סות' יעו' וכו', רמוא ןועמש יבר

"ל שרהמ חכ: ןיטיג סות' יע' ? הכימסה םע ושעי המו , תחא תאטח ןיאיבמ םהינש

םש. בקעי תראפתו

רתונו בלח תכיתחב ליעלד ' נתממ אנש יאמ השקו וכו', שדוק תכיתחו בלח תכיתח

"נ. לורע ?יע' וניתנשמכ קספ ןאכ וליאו יולת, םשא איבמ ןיאד רכ"י קספ "ם במרבש

"ץ. בעי יעו' "י, שרב ןושלה ןקתמש המ ,ןכו השק המ לע "ק מטיש ,יע' יתינו שר"יד"ה

יעו' םושרג וניברו שר"י ,יע' הסג המהב וא הסג הליכא ? שוריפה המו , הסגב אוהה

"נ. לורעבו "ץ בעיב

יעו"ש נכ"ל, השקהש ותב"יגי: ?ע"י רתונ אוהש ןויכ ווש"פ וב ןיאש שר"י השקמש המ

וי"דומ'ו'. רזעיחאו הק"ייס'ה' "נ,ע"ע לורע

תושקהל ול היהו רתונ בלח לע קר השקמ המל השקהש "נ לורע יעו' וכו', ר"ש רמא ימו

?יע'ית'. שדוק בלח לע םדוק

וית"ט רל"ש?יע' ס"ל ןכש בכ: תועובשב תשרופמ הנשממ השקה אלש המו , אינת אהו

. ןתיא תבהאו רנל ךורע , הנשמב םישדח ' סותו

"נ לורע ?יע' בלחל הליבנה לע לח אל "כ הויש הממ חכוהל ןיאש ושקהש המ ימו, דות"ה

,יע' הליבנ רוסיא הילע לוחי אל םגד ויב"כ הלבנתנ לע ובתכש המ רוטפ שר"יד"ה

"א בשר "ן במר חי', םש הק"י גל', ד' השמ ירמא "א,יע' בצירב םשו דכ. תועובש סות'

"בזי'ח'. וסיא "מ העשו זע: ןישודיק "א בטירו

ע"ב

"נ לורע ?יע' ףיסומו ללוכ רוסיאל עיגהל ךרצוה די. ליעלש המו וכו', והיילע יאק ןירומיאו

,יע"ש. םישדק םושמ קר בלח םושמ רובעי אלד םינפוא המכמ השקהש המ עו"ע

סות' המ:יע"ש םיחבז הנשמב םג תשרופמ ותעדו וכו', רמא ןועמש יבר אינת אהו

. םהירבד לע םינורחאבו

. דימת רנו "נ לורע רל"ש?יע' "א עחאא בב"א ףאש םירבוסלו , םישדק ידלוב הל םיקומ

בקעי ריבא דודל םינשוש ?יע' אטח יאדוש ול עדונב הש"ה ףאו , אטח אלש ול עדונו

"ש. שרו

?יע'יח' יולת םשא לש בויחה רדג יבגל םהירבדמ חיכוהל ןתינש המו םימכח תעדב

ימב תמא תפש יעו' דל', םירדנ השמ תאשמ אי', תותירכ הק"י ,' אלק מע' ריזנ "ז ירגה

נה"ל. הריקחב יולת הרואכלד ןברקה לש וניד המ וי"כ וילע רבעו יולת םשא שירפהש

כ:. הרומתו "ק מטישב אר"ש , איבמה דות"ה ?יע' דיחי וא רוביצ ימל , הבדנל וימד ולפיו

ואיבהל ותוא ןיפוכ ךיא ןברק וניא םא ממ"נ הרואכל ירהש , ותטיש רואבבו , רמא ר"א

"א. שירגהל תורעה יעו' , תמא תפש ?יע' רחא אטח לע ברקיי ךאיה ןברק אוה םאו

ךפשי םימכחל המל םינפוא ב-ב' וראיבש דות"ה יעו' , םדה ךפשי וכו' טחשנשמ םא

. דועו םהיניב נה"מ רנל ךורע יעו' , םדה

"ם. במרל "מ היפו שר"י ?יע' יאדו וא יולת םשא ןיד לע יאק, המ לע ןכ, וניא לקסנה רוש

לחנ ?יע' הדובעו העירזב רסאנ לחנב המוקמ םאהו וכו', המוקמב רבקת הפרענשמ

. םינידה ראש יבגל קפתסמש המ דוע יעו"ש "קה'גי', חרגהל ןתיא
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