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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש וט. הליעמ
, ץוחב ןהירומיאמ הלעה םא תיזכל ןיפרטצמ םגד "י שרפו , הליעמל הז םע הז ןיפרטצמ

. ארזע תנקתו הרוא ןרק םישדק ןאצו ויות"ט ?יע' הנשמב תאז רכזוה אל המל השקו

קדב ישדקב תוגרדמ קוליח שי םאהו , הליעמל הז םע הז ןיפרטצמ תיבה קדב ישדק

"ד. ירגה ירועישבו "ד באר ד'אי'יע"ש הרומת "ם במר ?יע' תיבה

ןרק יעו' , הלוע ןניסרג יא םיעורה אלמו םינורחא ,יע' דבלב הלועו "ב הדב ישדק לע אלא

. המלש תלועו ( אתרווחמ "ה דותב ) הרוא

םהל ןיאש ףא הליעמ םהב היהי ותמש "ב הדב ישדק המל ונדש המב , וליפאו דות"ה

"ה. מגר יעו'יפ' ופ'ב', ךורב תחנמו ה'י' הליעמ חמש רוא ,יע' םתיישוק רואבבו ? ןוידפ

חי'זי',ו-בכ'א'. תורוכב "א וזחו המלש תלוע , הרוא ןרק ,יע' םצוריתבו

תלוע שר"ש שה"ס, ןוילג יע' םייחמ הכרעהו הדמעה םהב היהש דוע וצריתש המ לעו

"אנה"ל. וזחבו ארזע תנקתו המלש

יע' ? םעטהו , חבזמ ישדק יבגל קר ותמש םישדק ןיד איבה ג'א' הליעמ "ם במרה

,ע"ע םהירבד לע והמתש המ "א קערל "ם במרה ןוילגו "מ הכרמ יעו"ש "מ, סכו "ק ירהמב

דכ'י'. ח"ב םהרבא רבדו ב'ה' םש "ם במרה לע חר"ה יעו'יח' , הרוא ןרקו ןתנ קח

ע"ב

הלועו "ה דותו שר"ירו"ג, ?יע' הליעמ יבגל םג ירייא יא וכו', הלועב םירבד השימח

. לאקזחי ןוזחבו א'וט' אתפסות יע' ץוחב האלעהב ףורצ ןינעל דוע "כ שמו טק., םיחבז

דמלש המ קס"א גמ"אוא"חיר' יעו' , אמטו רתונ לוגיפ ןינעל ובתכש המ ' סותב םש ע"ע

םש. הרוא ןרקו 'גי' חמק נמ"ח בר"פ, תוהגהו השמ דמח ,ע"ע הנורחא הכרב ןינעל הזמ

ןאכ ויות"ט ,יע' הלועהמ לכואה ןיד ןינעל וניתנשמ איבה אי'א-ב "ק העמ "ם במרה

. שדוקה תרהט יעו"ש , םיחבזב ' סותה לע חבזה תכרבו

. הרוא ןרק יעו' ויות"טב"מד'ח', יע' הב שמוח בויח ןינעב וכו', יאמד לש רשעמ תמורתו

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


