
סב"ד

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

תולאשה

וט. ףד
קספ חיש'א' וא"ח שובלבו סנק, אוהד "י שרפו , תימלוע לכאי אל דיזמב א.

? ורוקמ ןכיהמ המ"תצו"ע אוהש

ריכזה המל השקו , לכאי אל דיזמ אנש אלו גגוש אנש אל רמאד וכו', אמקונו ב.

? רלדנסה "י רכו גגושב אמקונו רמול ול היה , דיזמב וניד ללכ

ע"ב
היהת םאה ר"ש תעדל ליו"ע , אצמואב אירבל רתומ , תבשב הלוחל טחושה א.

? םויה הלחש הלוח ךרוצל הטחשנשכ םג

ןכו , לוספ המהב ןרופיצב םג םאה ליו"ע , רבוחמ םושמ אוה ולוספו , ןרופיצהו ב.

? רשכ הרפ ןרק לע בתכש טג רבוחמ לוספד ףא טגב המל לי"ע

תובושתה

ע"א
. ףסוי שאר יעו' , הילע והמתש הבר והילאו וי"ט ישובלמ םינורחאב א.יע'

"ק. מטיש יעו' םינפוא ב-ב' ץריתש המ "א,יע' בשרה השקה ב.ןכ

ע"ב
ימד אלו , הצקומ וב ןיא תבשב הלחב םגד ב'ט' תבש "ם במרהו ירה"ף תעד א.

המ ומכ יוהד רוסאל "ד בארהו רה"ן תעדו , םיידיב ואחדש "ש רעב וקילדה

רשפאד השילת ןיב קלחמש חיש' בב"י יעו' , רוסאד תבשב רבוחמהמ שלתנש

. החמומ יעבד הטיחשל לקב

המת "א קערבו , הלוספ המהבב םירבוחמה ןרופצו ןש םגד קספ "עו'ב' ושב ב.

קליחד בקעי תראפת יעו' , עקרקל השקוה אלד רבוחמ לוספ ןיא המהבבד

ןתינ אלש המ לכ ' תלכאמה תא חקיו ד' ארקמ דמלנ רבוחמ לוספד אכהש

טגד בתכ דכק'ב' "ע הבא ' זטבו םש, בב"ח יעו' , רבוחמ יוה ומצע ינפב חקלהל

תניתנ ע"י היהיש ףא , ןתנהל לוכיש רבד לכ , ןתנו ביתכד ןויכד ירש המהב לע

. רבוחמ בישח אל המהבה לכ

" תומוקמ יארמ "

ןכו , ושעיש ידכ ןמז רחא ירש "ש צומל לבא תבשב ונייהד ' סותו "י שרפו , לכאי אל דיזמב

חיש'א' יעו'ב"ח דימ, רתומ "ש צומש רו"י םינואגה תטיש ואיבה םינושארבו רל"י, גגושב

. ושעיש ידכב וכל"עא"צ , רתיהב הלוחל השעשכו קס"ב, "א גמבו , םתקולחמ רואבב

"א שרהמ יעו' שר"י לע המת "ל שרהמבו "א, בשר יעו' יבר, דב"ה "י שרפ יע' הדוהי ריב תעדב

ס"ל דועו "ם במרהו "ף ירהו רכ"מ, הכלהד ירומ "ה דותה ובתכו וכו', הידימלתל בר ירומ יכ

רוסיא ןינעלו קס"א, "א רגהב יעו' חיש', "חב- בהו בה"י וקלחנ "ש ארה תעדבו רכ"י, הכלהד

קס"א. םש שובלהו "ז בשמבו קס"ב ,יע"ש ןנברד

תמחמ הצקומ ריתמד רכ"ש ימקואל רשפא ירה וקיתשה המל "א בשר יעו' היל, קיתשמו

. םיידיב החד אלשכ רוסיא

ע"ב

קרד ית' "ק מטישבו ית' ,יע' תבש יצחל הצקומ שיד מל"ד השענ המ ושקה ןוגכ, דות"ה

אנינת "א קער יכה,עו"עוש"ת ןנירמא וחפתש םיקומיצו תורגורג ומכ הנתשה ופוגש רבדב

גק'כ'.

דועו סות', יעו' "א, שרהמו "א בשר יעו' ץצק, יתמ םישוריפ שר"יב' יעו' , תעלד ול ץצקש ןוגכ

חיש'ח'. רגה"א רואב יפ'יע'

הרדקה חינהש רחא הכיתח ףיסוי אמש ששחהד "א בשר יעו' , תבשב הלוחל לשבמה

. םירועישב הברמ קר הזש םדוק תוכיתח הברה חיניש אלו את יירו אד רוסיא אוהש

תעדו , רבחמ םושמ רוסיא ןיאד עמשמו , המהבה יחלב רבוחמב ירייאד שר"י ,יע' םיינישהו

. תועושי ןסוחו םש ובת"ש יעו' , רבוחמ םושמ רוסאל שיד ו'ג' שובלב יע' רוטה

לע תילטמ תפיטע ומכ רכיה עד"י אר"שרו"ן יעו' וכו', יכהמ ןניעמשו , אמליד שר"יד"ה

וז. הכלהב בשייל שר"י הצר המ קיש "ם רהמ יעו' ירש, המיגפה םוקמ

, אתירבל הנשמהמ הנקו רוצ לע דימ התשקה מגה' המל לצ"ח יעו' וכו', הנקו רוצ אלא

יעו' , רוצו הנקב הטיחש רסאי םעט הזיאמש םתס ושקה אל המל השקה הירא בלבו

. אלא "ה דותה לע שמ"כ ,עו"ע בקעי תראפת

. בקעי תראפתו לצ"ח "א שרהמ ,יע' הליחתכל לכד טושפ ןאכד אהו וכו', לכב יהנימרו

אוהש ןאכ דות"ה אל,יע' הליחתכלש םעטהו , דבעיד אלא אייח בר רישכמ אל ןאכ דע

. לוספ אייח ברל םג ורקיעמ רבוחמבד ןאכמ חיכוה "א בשרבו , סורדי אמש םושמ

יעו' , היהש דות"הוא יעו' , םדא ועטנ אלש יקופאל אבש שר"י יעו' וכו', וילאמ הלועה הנק וא

עב"ז יסוי יברו ןנבר תקולחמ תא דימעהל ךיא וקלחנש המב םתקולחמ הלתש הירא בל

. הטיחשל ע"ז ןיב םיקלחמש ףיש "ם רהמו בקעי תראפת יעו' המ:,

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
םוי ידימ ףדה תלבקל ,וא תבחרומ ו תנקותמ הרודהמ " טאלב עשיבישי ל"

םוי. ידימ לב"נ, םכל חלשנ ונאו 7652935@gmail.com-ל השקב חלש


