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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש ו. הליעמ
. בקעי ליעמ יעו' ונ:, ןישודיק ' סותב "א שרהמ הז,יע' ןינעב וב, ןילעומש רתונ שי

ידימ איצות ותקירז ךיא השקו ןלש, םד קרזש ירייאד "י שרפו ןילעומ ןיא הקירז רחאל

,' סותו םושרג וניברב םישוריפ "ד.עו"ע ירגה ירועישו , שדוקה רזנו הרוא ןרק יעו' ? הליעמ

. בקעי ליעמ יעו'

שדקמ ?יע' ךכל ךרצוהש המו , הלילב ולכאד "י שרפו המ, תעיקשל ךומס הילבקד אל

. ארזע תנקתו , בקעי יבקע זט'ב', דוד

ר"ת,עו"ע תטיש ' סותב םשו כ: תוחנמ םד?יע' לוספ יבגל המחה תעיקש ןמז והמ

. שדוקה רזנו ארזע תנקת יעו' זי', הירא תגאש

. המלש תלוע , הנוהכ תורמשמ וכו',יע' העיקש שדוק ינתיל הקירז ינפל ינתד איריא יאמ

. הרוא ןרקו שדוקה רזנ , תמא תפש , םישודק םימ וצר,יע' יתו ושקהש המב דות"הת"ש,

. ארזע תנקתו הרוא ןרק ,יע' הלבקה ףוסב לגיפב ירייאד ושריפש המב ואב"ד,

וקיידש המ "ש שרו חבזה תכרב םישדק ןאצ ?יע' קרזיהל דמועה לכ ןנירמא לוגיפב יא

. ושקהש המוא ןרקו שר"ש יעו' שר"י, ירבדמ

. רתסב ןתמו ןתנ קח ?יע' ליעלדכ ץרית אלש ה )מו ינשה וכו'( איריא יאמ

יעו' זמ: תוחנמב לדיג בר בתותיא ןאכמד "י שרפו וכו', הליעמ ידימ יקופאל לכ

םש םהרבא תחנמו "קא'גל' מהוספ חל"מ , המלש תלוע , בקעי ליעמו הנוהכ תורמשמ

. תוחנמב

ע"ב

וא הטיחש רתיהד תוטישל הנשמה בשייל ךיא רשב דות"ה יעו' וכו', םישדק ישדק רשב

. הרוא ןרקו בקעי ליעמו ארזע תנקת רתסב ןתמ הירא ייח "ק מטיש יעו' , ונינש הקירז

"ש. שרב ןאכ צ.יע' םיחבזב "י שרו ןאכ, ' סותו שר"י וכו',יע' לוגיפ םושמ וילע ןיבייח ןיאו

"ד. ירגה םשב עק' מע' וניתובר יזנג ?יע' הזב הז םייולת הנשמב םינודינה יאב'

.' אלש תוא רגה"ח ?יע'יח' םירבד ראשל הליעמ ןיב קוליחה םעטב

רל"ע היל תיל יכו אצוי לע הצרמ וניא ץיצד ןנישרד הכ. תוחנמבד השקו וכו', רמוא ר"ע

. ארזע תנקתו זי'ה', דוד שדקמ ןאכ, אתפסותה לע דוד ידסח ?יע' אשרד יאה

"י אפת ?יע' םירוסיא דוע וילע ולוחי ךיא אצוי רוסיא רשבה לע לחש רחא השק דוע

נמ"חז'אי' , ומצע םשבו "א וזחה םשב ז'ג-ד' תותירכ הק"י םי, ךרד , ארזע תנקת א', זעוב

ביק.,ע"ש ' סותבו "י שרב יע"ש איק: םיחבזב שרופמ הז ןידו וכו', הדבאנש תאטח

.' בעש ' אלש רגה"ח ןאכ,עו"עיח' םי ךרדו ארזע תנקתו , שדוקה תרהט

םישדק ןאצו חבזה תכרב יעו' רל"ע, הקירז ינהמ ןילוספה לכל אלד וראיב ופוסב דות"ה

. תמא תפשו א'ב', אתפסות לאקזחי ןוזח ,יע' ןאכל תואטח יתשמ דומילב

ןתנ, קח ,צ"ק, חבזה תכרב ?יע' רזחש ןפואב םג הז ןאכ םאהו וכו', םילק םישדק ירומיא

. בקעי ליעמו רתסב ןתמ "ט, ויותו ארזע תנקת הרוא ןרק

וילע, ושקהש המ ארזע תנקתו הרוא ןרק יעו' "י, שרפ וכו',יע' רזעלא ר' רמאק אהב

. ליעלדכ אתוכירצ השע אל ןאכ המל רואמל ,עו"ערנ המלש תלוע 'ע"ע יתהו

ןאכ. הדות חבזו המלש תלוע ,עו"ע ושקהש המ בי. תוחנמ סות' אל,יע' ולוכ אצוי לבא

תכרב יעו' ?יע'ית' היאר ר"ע איבה הזמ ירהו ולוכ אציכ יוה תואטח ד-ב' ושקה דות"היכ

. הנוהכ יחרפו , חבזה

ג'ג. הליעמ ואו"ש , הרוא ןרק "היכ, דותו שר"י ,יע' הקירזה הליעומ ןיא ולוכ אציש םעטב

. בקעי ליעמו ןתנ קח , תוינשמב "ח ירהמ ויות"טיח' ?יע' םלוכ ואציב ןירומיאב ןידה המ
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