
שת"פ טבש סב"דח'

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

אל. תוכרב

זמרה המו . אתרוויח אתיגוזד אסכ יבג ןמקל וסרוגל שיו ט"ס וזש הארנד בתכ "ש שרבו "י, שרפ ,יע' ארקומד אסכ

רפ' "ה לשו פ"אזי', תובותכ שי"ש יעו' 'ב', סקת מר"אוא"ח יעו' "ח, לצו "א שרהמ ?יע' אקווד תיכוכזמ סוכ תריבשב

יס'ת' המשל הרות "ת ושו "ח, צרהמ , עדיוהי ?יע'ןב תיחשת לב םושמ הזב היה אלש המו . םיטפוש

ןבו , בקעי םאו קחצי הדש , םענ ירמא "א, שרהמ , והילא ןיע ?יע' הלפכ המלו הרישה םעטב וכו', ןנתימד ןל יוו
. עדיוהי

ןברוחה תעב קר והזד "ן במרה םשב רת"י ?יע' רוסיאה יתמו הזה, םלועב יפו קוחש אלמיש םדאל רוסא
"ז. הועה יניינעמ קוחש ויפ תואלמל רוסיאהד ראיב ביבאה שדוחבו קס"ז, ' סקת יעו'ט"זוא"ח "ז, הועב ןושלמ הילע המתו

תביש תא ה' בושב ' ארקד אשירמ חיכוה אל המל השקו וכו', ה' לידגה םייוגה ורמאיש ןמזב

. הדיתעה הלואגב אלו תולואג ראשב ירייא ארקד אשירד "א, שרהמ ןויצ?יע'

קר היב"כ וא ץחרמל סנכי אל םגד דא"כוהו"ל השקו , םעטה שר"י ,יע' הקוספ הכלה ךותמ

וא"חגצ'ג'. המלש תמכח יעו' אמ', "ד,יס' המורת ?יע'וש"ת הקוספ הכלה ךותמ

אר"ש. תכרבו ביבאה שדוח , המלש ינפ :יע' תואמגוד ג' ואיבהש םעטהו , הקוספ הכלה ימד יכיהו

וניאש םושמ וא המהב לכאמ םושמ וא םימעט זס:ב' תוחנמ שר"י ?יע' רתיהה םעטב , הלש ץומב הס ינכמו
תוחנמב םש בוטו רשיו אכ', ח"ב םי יקיפא דוע הזב ,יע' ינשה שוריפכ יפ' ןאכו , תיבה ינפ האור

םש, ירא תרובג טנ:, אמויו בי: הליעמ ' סותו שר"י, רת"י,עו"ע ?יע' ןנברד המ"תוא וז הליעמ וכו',יא םד זיקמה
ןאכ. ןתיא הפצמו לצ"ח יעו' ופ., םיחבז םהרבא תחנמ עו"ע הליעמב םש ארזע תנקתו הרוא ןרק הק"יע"זבי',

יעו' "י, נפו "ל שרהמ ןנברו דות"ה :יע' הכלהלו "י, רתו "ץ בשר יעו' ירו"ף שר"י, :יע' ושוריפ , אתיירבכ דיבע ישא בר
. הוצמ לש החמש ךותמ היתוכרבו ,קו"ש שאר דבוכ ךותמ איה ( הדימע ומש"ע( תליפתד ראיבש "א רגהל והילא תונש

"א. שרהמ םה?יע' ימו , םינושארה םיאיבנב וניצמ ןכש

ןיקדקדמ שיו רגל"א, םענ ירמאו "א שרהמ ?יע' הכלה רבדה תא וא וריבח תא ימ תא והר, כוז ךכ ךותמש
.( טאלב עשבישי הב( רהרהיש ידכ אישוקה תא קר ול רמאיש ' ךותמ ' ןושלמ /( הלאש ימשר (וש"ת

"ח צרהמ "ץ, בעי תוהגה ,' הלר תח"סוי"ד ?יע'וש"ת הזב שי הכלה רבד הזיא השקח וכו', לבבד אתיניצ ינה
חק'. ח"י קחצי תחנמו , ףסוי ץע , עדיוהי ןב

חצ'א' "קב"ח מטיש רת"י, ?יע' רבדל היאר רמא אל המלו וכו', רבדל ןמיס

צ' העיצקו רמ יעו' "א, רגהל םענ ירמאו ירה"ף לע בה"ח תוהגה ?יע' הליפתה עצמאב זז ךיאו וכו', תיוזב וחינמ

טיבי יתמו שר"ש, יעו' , תונולחה ויהי ןכיה "עצ'ס"ד שוט יעו' דל:, "י רתו שר"י :יע' םעטה , תונולח וב שיש תיבב

"א רגהל םענ ירמאו גמ"א, הצ'ב'בו"חצ'ס"ג,יע"ש ?יע'ב"י םהב

וכו', םירהצו רקובו ברע ' רמאש דודמ היאר ואיבה אל המלו , לאינד ידי על שרופמ רבכ

"ח לצו ?יע'נפ"י ןמקל איבמש ומכו



שר"ש ?יע' דבעידב קר אוהש םירמואל השקו הלודג החנמ אוה הרואכלו , םירהצו רקובו ברע

ימורמו נפ"י "א, שרהמ עב"זז:?יע' הזב יגילפ רבכ אה השקו , ללפתי "כ חאו ויכרצ םדא לאשי לוכי
. הדש

"ז. דספב קר אוה וכו' יתומצע לכד גיק' ונאפמ "ע מרה ?יע'וש"ת הליפתב עעונתהל שי יתמו , תוענ היתפש קר

יעו' , הליחתכל יואר ןכח ירשד "א בשר ?יע' וינזאל עימשמשכו , ותליפתב ולוק היבגהל רוסאש ןאכמ

ראב בל: הטוס יעו' דכ: ליעל ?יע' רוסיאה םעטו רגה"א רואבו גמ"א אק'ב'יע"ש יעו'ב"א , אתפסותהמ איבהש המ יריאמ

פ"ו הליפתה רעש "ט יבמל ולא' תיב ל-ה'?יע' וקעצש םימעפ המכ וניצמש המו םש, "א שרהמו עבש

, םיניע חתפ "א, שרהמ ?יע' הרוכישל הנח תא ילע בשח המל ולוק, היבגהל רוסיא שי םאש , השק
אק'ב'. וא"ח המלש תמכח יעו' בי', הוצמ ,לש"הר"הרנ שאר תכרב

(יע' שדקמל סנכהל רוסא רוכישש ללגב החיכוה ילוא השקו , ללפתהל רוסא רוכשש ןאכמ

דימ תאצל הל רמא אלש הממ דועו זעב"נ, אלו םינפתו לארשי תרזעמ קר רוסא הזש "קא'זי')?י"ל מאיב "ם במר

אל: תוכרב

?יע' תוכז ףכל ןודל ךירצ ולא תא ול שיש קימ יכו השקו , שדוקה חורו הניכש ךבג אכיא ואל
. הרוכיש ותורקל העטו , הרשכ תויתואה ףוריצ לביקש לאומשב םש והילא לוק

תגורע '?יע' םייקנ םתייהו ד' ארקמ הל ףילי פ"גמ"ב םילקשבד הש וכו',קו רבדב דשחנל ןאכמ
. עידוהל שיש וב ודשחש רחא ןיבל וב, ודשחי אלש תושעל ןיב קלחל שי דועו וא"חזי', םשובה

תיב נפ"י, ?יע' אושל ה' תקיחמל םורגת ןכו המ"ת? דוחי רוסיא םע המ השקו , רתתסאו ךלא

ב' יעב אהו , ילעב הנקלא ינפב הרמאש המו בק', "עח"ב הבא תח"ס ,וז"ת הדש ימורמ וטק'ד', "ע הבא ריאמ

. אשנ תשרפב הרותה תכונחו ןיקסיד "ל ירהמ "א, שרהמ ?יע' םידע

"ב רהמ תוהגה יעו' םש, "ג הנכ יריישבו בכ', ג' הטוס "ם במר יעו' איה, ךיא וכ. הטוסב אסריגה ר"ערו"י,יע' תקולחמב

םש סות' ?יע' חוירב ודלייד ומצע תטישל ןכ השקמ אלש המו וכו', תורקעה לכ וכלי ,א"כ גרובשנר

לצ"ח. , אשנ הרותה תכונח ןאכ, "א שרהמ , הטוסב

בל. תבשב "א שרהמו דיסחה סות'ר"י ?יע' יולת הז המב , התימ יקבד וא התימ יקדב השלש

יעו'ט"זוא"ח ב', תוא וי"ט ינדעמו אר"שיס'ח' , םישוריפ סות'ב' שר"י, ?יע' דומילה ךיאו וכו', בשיל רוסאש ןאכמ

. םהיניב קס"בנה"מ ט"ז םש יעו' , םימעט ב' יריאמו "א בטיר ?יע' רוסיאה םעטו קס"א בק'

ול רמאש המו לצ"ח, ?יע' רזב הרישכ הטיחשש הכלהה ונממ המלענ ךיאו , טוחשלו יתיל ןהכ

ה' תוא ארקיו הדמח ילכו גיק', םיטוקיל ןתנוהי שפנ , ארקיו הרותה תכונח 'יע' תרמאק ריפש רמימ '

ידגב םינהכה ושבלי אלש ארוסיאמ ישורפאל אב אה השקו תא, ךבר ינפב הכלה הרומ

בל', י' םיאלכ חמש רוא , ידוקפ רפ' "ת העו טס', תח"סוי"ד "ץח"אה',וש"ת בעי תליאש ?יע םיאלכמ םייושעה הנוהכ

' חלק ןשדה תמורתו הרומ דות"ה "ח,עו"ענפ"י, לצו "א שרהמ "ק מטיש ?יע' ןטק היהש תורמל התימ בייחש המו

' 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


