
שת"פ ןוושחרמ סב"ד,גי'

" טאלב עשיבישי "
" תומוקמ יארמו ת"" ולא "ב"ש ימויה - ףדב סעדמאל "

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה טי. הדנ

. יריאמו "א בשר אל:, הכוס עב"ב, ןאכ סות' ,יע' קוריה עבצה ינימב , קוריה

קס"ב. ' חפק "ט דסו תפ"ש "מ, היפבם " במר "ן, במר ער"ב, ?יע' הכלהל וניד המו

"ש ארה יפסותו "ן במרו שר"י ?יע' רוחש רתוי המו וכו', ןאכמ קומע , תרחכ רוחש

. ריאמ תיב קס"א,עו"ע "ש תפו דס"ט :יע' םוחה ןינעבו כ.,

תוברל הימד ביתכדמ "ל ופיתד השקה "ח לצבו , השאב רוהט םד אכיאד ןלנמ

. תוכלה דודח יעו' ?יע'ית' םימד ינימ ד' קר

, רוהט םדל אמט םד ןיב םש ןודינהד עמשמ ןאכמו וכו', רבד ךממ אלפי יכ

?יע"ש הביז םדו הדנ םדל הדיל םד ןיב ןודינהש שריפש םש ירפסהמ השקו

"ס. תחו "ש ארה יפסות יעו' אע', וש"ת עבש ראב יעו' "ם, ארבו הע"ת "ן במר

ביתכד םיעגנ ראשמ יפט הז טקנ המל רנל ךורע יעו' וכו', ןבל ךפה ולוכ כו"ת

רוהט היב

? אמט "י הושרב האמוט קפס אמינ אל המל השקהש "א שרהמ יבר,יע' דות"ה

הס:. ריזנ רגה"ח יעו'יח' ב'א', אתתעמש בש יע'

ד'אי'. םיעגנ םש,רו"ש "ק מטישבו הע: תובותכ סות' 'יע' סותה תיישוק םצעבו

"קג'זי' מאיב למ"מ יעו' חפ. ןירדהנסב יע' איגוסה לכ וכו', םידגב תחירפל ןינמ

. לזאה ןבא יע'

ימקואל יצמ דוע המב "ס תחו רנל ךורע ,יע' יגילפ יאמב אכיל רוהט םד יא

. םתקולחמ

" וסיא חמש רואו , השמ ינפ ב'ו',יע"ש ימלשורי ,יע' הקלש אלא אוה םודא רוחש

בה'די'

הזמ, קדקדש המ גא"מוי"דח"בע' יעו' "י, שרפ וכו',יע' ותליחתמ אל הז רוחשו

דוע יע"ש

ע"ב

"ל שרהמ ?יע' יאמש תיבב ליעל ןכ ושרפ אלש המ סות', היל,יע' תיל בא"א

וי"ט ינדעמו

"א. בשרו "ן במר ' סותב הזב ,יע' לאללהמ ןב איבקע תטישל ר"מ דרי

המ דל'יע' ןמקלמ השקהש המ שר"ש יעו' וכו', ןנבר היל ירמאק ריפש יכה יא

הזב. ונש"נ

.,יע' דמק תבשב שר"י לע ושקהו , םיללח םד יוה יא הדנ םדב ונד , ביתכ דות"ה

ןאכ. רנל ךורעבו ,: גמק תבשב םש תח"ס יעו' , הדנ יחתפו "א שרהמ

"ן במר "ש ארה סות' ?יע' רוהט אוהש קורי םדל גמ"ש דמלנ ךיא ושקה דועו

"ארו"ן בשר

רנל. ךורע יעו' "א בטירבו שר"י הז?יע' אקווד טקנ המלו , טוחש רוש םד

ןיאש רחא םדב היילת יבגל ןאכמ קדקדל וצרש המ םינושאר יעו' , השארד אל

. יריאמו "א בשר ,יע' וחדש המ יעו' , םימדה יגוסב םיאיקב

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראה ו תורעה ל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


