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ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

הכ. ףד
א אלו ווג' שמשה דומעיו ביתכד ארק חכומ ןכו , םקו ליזא םקו ליזא םוד, ןועבגב שמש .1

? וידו ךירצש המכ תחא םעפב הנדימעיש , המל וגו',ליו"ע אובל ץ

תדובע יע' , םתוא הניכ הזב אקוודש םירשי ראתה רואבבו , םירשי וארקנש בקעיו קחצי םהרבא הז
. םהיתוכילהב םירשי ויהד ראיב תישארבל החיתפ רבד קמעהבו , הדובע

"א. שרהמ יעו' , תבש וללחי אלש ידכ ןכ השעו "ש, רעב היהש רד"אבנ' יקרפ ,יע' ןועבגב עשוהי תמחלמב

. םיקוספב תסנכנ ךיא שמשה תדמעהב הטישו הטיש לכ ראבמש " לאכימ ינימימ יע'"

.' טערת "זח"ב בדר ,עו"ע תיחמד שר"יד"ה ,יע' הילאו קוש

ע"ב

סות'ד"הר"ש יע"ש םנמא ר"ש, תעד קר וזש הארנש פ: ןישודיק הנשמ ,יע' ותרמשמ ותשא לארשי לבא
. ליעומ וכל"ע הזש םש הנקמבו

הבושח השאב נה"מ "י שרלו , הילע הנייז ילכ השא רמא ידיא בר , ןניקסע הבושח השאב הימרי בר רמא
הבושח השאב קר נ"מ וניא יפויה ' סותל , הרוסא ידיא ברלו דחייתהל תרתומ הימרי ברלש , הפי הניאש
הימרי ברל "ם וכעה ישנ םע השא דחייתהל נ"מ ןכו , תרתומ ידיא ברלו הוורע םושמ הרוסא הימרי ברל

"ד. ירות "או בטיר ,עו"ע תרתומ ידיא ברלו הרוסא

הלוכיש , הגירה ששח ןיא השאבש ( אכיא "ה דותב םג אבוה ) ימלשוריה תא איבהש ד') ןמיס אר"ש( יע'
ינא,יע' ירכנ תרימא ע"י ומצע תא ליצהל רתומש הז ימלשורימ חיכוהל ןתינ יעו"שיא ינא, הירכנ רמול

זנק'כ'. רגה"א רואבו םש, םינפה הארמ

תאז רמא קר , הריעש אובי על"ל ירהש ירמגל רקיש אלש ונייה , עשרה וישעל וניבא בקעי השעש ךרדכ
"א. שרהמ ,יע' וישכעל הנווכהש ןיבי וישעש ןפואב

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

מ-24 רתוי הדימעהל חוכ ול היה אל הלעמו תועש מל"ד36 ילואד ראיב "א שרהמב .1

השמו בקעי םיקידצ ב' תכרב תוכזב היהש ית' בקעי ןויעבו , הרורב הדובע יעו' , תועש

םויל בשחי אל הדימעה ןמזש ידכד , שדוחמ ןפואב ית' והילא ןיעבו , םיימעפ הדמי ןכל

הכלשה ןאכמ (שי םויה ותואל אוה לטב ךכו , תוריצע ל-2 םקליח ןכל ומצע ינפב

הדיחי לכ םינומ םאה , שמשה ךלהמ יפוליח ןיאש םיבטקב הלילו םויל רשקב תיתכלה

ראיב "ל רהמל תודגא ישודיח "אבנ'),בו דרפ "ל דרה תופסוה ,יע' הממיל תועש 24 לש

תוצחמו , תוצח דע , םינוש םיכלהמ ינש אוה םאה ימויה שמשה ךלהמב וקלחנש

תועשה רפסמ ןכו , תוריצע ב' ךירצ המל ןבומ הז יפלו , ךורא דחא ךלהמ ,וא העיקשל

. הממיה תועשב ולאה תוישה ולטבתיש ידכ הטיש לכל רשפאש יברימה

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ


