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תובושת אלל דבלב תומוקמ - יארמו ( תושגדומ ) תולאש כ. תותירכ
לכבכ רמול ול היהו , אישוק ןושלב רמאנ המל השקו , והינייב אכיא קסעתמ ואל אלא

דס'. "םיס' ירהמ תובושת '?יע' יאנתכ אמיל ' םוקמ

שר"יד"ה ?יע' דחא ןימ םה תונבלו תורוחש םינאתו ארמגה הב הרזח אנקסמל םאה

טי:. ליעל דימת יעו'רנ "ק, מטישבו רו"י,

ןתנ קחו , אבר ד"ה תוטמשהב "ק מטיש שר"י, ?יע' וקלחנ המבו , והינייב אכיא םדקיל

"ם. במרה תעדב

. תויובכו תוקלוד תורנ ט"סצו"ל אוהד תמא תפשו רנל ךורע יעו' , תוכורא תוקלוד תורנ

, וירבדב ןדש המ רנל ךורע יעו' שר"י, תסריג ,וז רוטפ וז תא קילדהו וז תא קילדהל

תבש וירבדמ אצויש המ יפל "ם במרה תעד ןכו , בייח וסרג "ק מטישב ןכו םושרג וניברו

. הנשמה תבכרמ יעו"ש אי'א', ךורב תחנמו ןתנ, קח "ד, באר םש א'י',יע'

. העושי רתכו רנל ךורע ?יע' קילדי "כ חאו הבכיש ךייש ךיאו , תומישנ יתשב

םישעמ יבגל חיכוהל ןאכמ ןתינ םאהו , רחאמ אל ירוחא םידקמ אל ימודקאד יהנ

ח"א םירשימ בבודו הל', הרותל םינויצ ?יע' ינהמ בב"איא ושענו םתיישעב רדס ךירצש

. בכעמ וניא ' תבשחמ תכאלמ ' יבגל המל 'זכ' במר וא"ח ןחלושה ךורע יעו' חי',

שר"י ?יע' אשיר קיספ וניאש וא קסעתמ יוהד ארמגה תנווכ המו וכו', ןיוכמק אלד אלא

רנל. ךורע יעו' "ק, מטישבו

ןוגכ "ה דותו שר"י יעו' , תונותחתה תא ריעבהל ידכ תונוילעה תובכל ןווכתנש ןוגכ

הנוהכ הנחמ יעו' רנל, ךורע יע' םתקולחמ דוסיב דמועש המו , ץוריתה רואבב וקלחנש

ןאכ. ךייש יא הרעבהב לקלקמ ןידב א'ןד תוא אכ' וש"תח"ב

וא אתוחינב הרמא םאהו וז, הכלה לש אמעט התלגתנ אל ןאכ דע ןנחוי יבר רמא

ב'ה' תבש ימלשורי זת',עו"ע מע' ח"א רסומו המכחו םושרג וניבר ?יע' ההימת ןושלב

. בקעי ריבאו דימת םש,רנ ןברקה יריישבו

gmail.com@7652935םוי-0527652935,וא ידימ ףדה תלבקלו תוראהו תורעהל

ע"ב

אלו האצי ואלל הרעבה קרד שרופמ ןאכמו תאצי ואלל הרעבה רמאד רכ"י הל רבס תד"ק

. דימת רנו "לוש"תח"אוט' הבו וצ: תבש לארשי חצנ '?יע' בלק ריאי תווח ,יע' הבכמ

. וצורית ?יע' ומצע יסוי יבר אוה ןאכ אמק אנתש ונרמא אל המל ןדש רנל ךורע יע'

תלוע יעו' "ק, מטישב וילע המתש המו "י שרפ :יע' ץוריתה רואבו , והינייב אכיא םידקהל

. םושרג וניבר יעו' , שריפש המו , וירבד ובשייש ךיא גנר' וא"ח רזנ ינבאו העושי רתכ , המלש

רזנ ינבא ?יע' רתומ אשיר קיספש וירבדמ חיכוהל ןתינ םאהו "י, שרפ וכו',יע' רמא ישא בר

םג ןאכד א'א' תבש הנשמה תבכרמ יעו' ז'ב-ג, תובותכ לאומש יבר ישודיחו אנר'ב', וא"ח

שר"י. ירבד רואבב רנל ךורע יעו' ספ"ר, בישח אל הבכי יאדוב

, אריבס דות"ה ?יע' הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב וא ןווכתמ וניאב וקלחנ הז ץוריתב םאה

רואבו ז'בי', תוגגש "ם במרבו , םושרג וניברו שר"י(נה"ל) יעו' דל:, אמויו אמ. תבשב ןכו

רשוי ירעש יע' ןווכתמ וניאב רטופה רד"ש ומעטו י'זי', תבש יולה םייח יבר ישודיחב וירבד

הכ'. ש"ג

,יע' תבשחמ תכאלמ םושמ רוטפ תבשב ןווכתמ וניא "י רלד וחינהש המב , אריבס דות"ה

תבכרמ חר"ה, '?יע'יח' סותה תיישוק הז יפל השקיש המו , גילפ "ם במרהד נה"ל חר"ה יח'

הק"ייסגי'. יעו' ג' ןמיס תובותכבו המ' המלש יבר ,יח' ליעלד הנשמה

"נ. לורע עב"א?יע' םיאנתה תקולחמ תא ודימעהש ךרדכ םתקולחמ תא ודימעה אל המל

"נ. לורעו לזאה ןבא תבש שיר "מ הכרמ "מ, חלו סכ"מ ז'בי',יע' תוגגש "ם במרה ירבד רואבב

םד יוהד שודיחה המ השקו , רוקיע רחאלש הטיחשב ירייאד וראיבש המב רוקיע םד דות"ה

רנל. ךורעו דר"ל זס'א', הדוהי ',די חמק נמ"ח ?יע' שפנה

. הטיחש ילוספ ראשמ יפט רוקיע טקנ המל שר"י שוריפל השקה ה'ג' ןילוח "ט ויתבו

יעו' , אצייש ליגר אל הזקהב קר וב האצוי המשנהש יעב םד לכבד וראיב הזקה םד דות"ה

לכמ יפט הזקה םדב ארמגב ר"ירו"ל יגילפ המל הז יפל השקהש הל: ןילוח בקעי תראפת

זס'א'. הדוהי דיו "או'ג' כאמ "ם במר יעו' םד?יע'ית'

רנל. ךורע יעו' ' סותו שר"י ?יע' והמ , םיציב םד

רנל. ךורעו מיש"ק, שיש, דות"ה ?יע' םירבד ה-ד' לכ תא יעב המלו וכו', םהב שיש

לע ץנאשמ רה"ש ?יע'יפ' םדא איצוא רמא אלש המו וכו', םייתש לע יכלהמ םד איצוא

,יע"ש םדא םדל רוקמ דוע ס. תובותכ יעו' םש, ןויצל ןושארו ב'ז' םירוכיב ויות"ט ותה"כוצי',

"ק. מטיש

ס. תובותכ "ן במר מב"מ, םשו "אב'ג' כאמ "ם במר ?יע' הליכאב רתומ יא םדאה רשב יבגל

טע'ד'. רגה"אוי"ד רואבו םש, "ה ארו ר"ן

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


