
שת"פ טבש סב"דו'

" טאלב עשיבישי "
" ימויה – ה"ףד לע " תומוק מ יארמ "ו" תולא "ש

טכ. תוכרב

יעו'נפ"י. הס' וא"ח שדח ירפ ?יע' שארל רוזחל ווה"ל א"כ השקו , תועש שלשו םיתש הב ההשו

הביתה ינפל רבועה דל. ןמקל בותכש המ םע המו , ותוא ןילעמ ןיא תוכרבה לכב העט

אר"ה. ,עו"ע זחאש םוקמל רוזחל עדוי וניאשכ ירייא ליעלד "א בשר ?יע' ויתחת רחא רובעי העטו

יכה?יע' רמאנ אל םיתמה תייחת ריכזה אלו העטש ימ המל השקו אוה, מין אמש ןנישייח
םש. וכק'ב"ח,זט"זמו"ב וא"ח רוט ה'ג' ימלשורי יעו' , ומצע ללקל הצור אלש ינאש אכהד רת"י

ןאכ יריאמ יעו' תוכרב ט' לש תויהל םיכירצ ר"ה תוליפת לכש ןאכמד דל. ר"ה רואמה לעב יעו' ימ, דגנ רד"ה עשת ינה
םש. "א בטירו

פ"דה"ג. ימלשוריה ןושל ,עוי' לאננח וניברו "ם במרל היפ"מ ?יע' רמוא דציכו , הכרבו הכרב לכ ןיעמ

"ה. ארו רת"י, "א, שרהמו "י, שרפ ?יע' יאק הכרב הזיא לע , וטפשי ךתעד לע םיעותהו

' יתהו "ש, צומב ונניבה ןיללפתמ ןיאד הכלהל קספנ ןכ םנמא , אישק וכו' ונניבה ללכמ ללכנו

ותעדש "א בשרב שר"י.עו"ע ירבד לע שר"ש "גוא"חיק',עו"ע מרפו ב"ח שובל יע' ורואיבו רת"י :יע' ארמגה תישוק לע

. םייניע חתפו לצ"ח יעו' , ונניבה םיללפתמ ןיא םימשגה תומיב קרש ייבא רב יביב ברכ הכלהד

"א בטירו "ן במר ח' ףד הדנ סות' יעו' , ונניבהב הרמאיש ושקה אל "כ ויצומב המל ושקה , הללכנו ותד"ה

שיר מו"ב הבר הילא גמ"א יעו' ירה"ף, תטיש רת"י, :יע' ונניבה םירמוא יתמ הכלהה ןינעב דוע , טייל דות"ה
. דבעידב אצי "גיא הומיב "שוא צומב ונינבה ללפתהש ימ לש ןידה המ "זא' בשמ "ג מרפ יעו"ש , הכלה רואב יעו"ש יק',

יעו' , ינפמ דות"ה ?יע' הליפת עמושב הרמואל לוכי יאו , ותוא ןיריזחמ ןיא תעדה ןנוחב הלדבהו

רת"י. ?יע' הירחאש הכרבה תא ןיידע ליחתה אלשכ ןידה המו םיקלוח שיש דצר' בוט"יוא"ח

יעו' , הליאש יבגל םג ינהמ רת"ייא יעו' , רוזחל או"צ אצי דבל לט ריכזה םאד ובתכ (עב"ב), העט דות"ה
ג: תינעת ירה"ף לע יעו'ר"ן , םירוביגה יטלש

ג:. תינעת "א בטיר יעו' , ובתכש המ סות' ,יע' הליפת עמושב הליאש יבגלו



טכ: תוכרב

"ף זירב ג:,יע"ש תינעת "א בטירו אר"ש "א בשר אה, דות"ה ?יע' רזוח ןכיהלו , הליפת עמוש רתב רכדאד אה
יעו'נפ"י. , םירוביגה יטלשו

"ש, ארו רת"י םינושאר יע' םידומ ליחתהש םדוק הנווכה הרואכלו , הדובעב ר"ח לש ריכזה אלו העט
דיק'ס"ו. "י בוטו "י, נפו לצ"ח יעו'

יעו"שב"חטו"ז. בכת'ס"א "אוא"ח מרו יעו'ב"י "י, בשר ?יע' ריכזה םא קפתסמ םאו

"ח. לצו אר"שיס'זט' יעו' סות'ר"י, ?יע' םהיניב קוליחה המו וכו', ירמאד אכיא

ויהי תרימא ןמז יבגל ןאכמ חיכוהל ןתינ יאו וכו', םינונחת רמול ליגרש אלא ןרמא אל

רת"י ?יע' ןוצרל

ןיאש ףא ר"י ירבד ושריפ המל לצ"ח יעו' "א, שרהמ יעו' תויועמשמ יתש תללוכש ארמגב ,יע' רוביעה תשרפ
. ותומכ הכלה

המו "ה לשה םשב איבהש המ לצ"ח ?יע' ללפתיש תנווכה ירה השקו "י שרפ ,יע' אצו ך נוקב ךלמה
. וירבד לע ףיסוהש

" שוטב אבוה גרובנטורמ "ם רהמ רת"יב., דק:, םיחספ סות' ?יע' ךורבב תחתופ הניאש םעטה : ךרדה תליפת

יעו' בב"ח, דנ.יע"ש ףדב תרכזומהמ תרחא הליפת איה םא לר'א' המ'יע'ב"י עבש ראב וש"ת עיק'ו'

ןויצל ןושאר יעו' רפ"חיק'ד', ?יע' האיבה אל "ם במרהש םעטהו לצ"חל.

. ינפמ 'ע"אד"ה סותמ השקהש המ ,יע'נפ"י הליפת עמוש אב"י

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
ל- תונפל ןתינ םוי ידימ "ל אודב ףדה תלבקלו תוראה ו תורעה תובוגת ל

0527652935- רפסמל םירדסה ןיב gmail.com@7652935וא


