
שת"פ ןוושחרמ סב"ד,

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

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה אכ. הדנ
ונרמאש המ םע הז בשייתמ ךיא תח"ס יעו' , האמט ךכ ןיבו ךכ ןיב רמוא הדוהי יבר

. קפס אוה ר"י לש ונידש חי: ליעל

הז. ןיד וריכזה אל "ע שוטה המל קס"ו ' חפק דס"ט יעו' , רפע ןימכ

שר"ש. וכו''?יע' םד ןהמע שי םא ' רכזוה אל ןאכש המו וכו', הפילק ןימכ תלפמה

םדא תניב ?יע' רימחהל הצורב קר ,וא בויח איה הקידבה םאה ליו"ע וכו', םימל ליטת

. םדא תמכחב יעו"ש , םינושאר תקולחמ אוהש הלעהש המ ס"ו םישנה תיב

השירפה רעש "ד בארל "נ העב ?יע' םימל ליטתש ורמא אל הכיתח יבג אשירבש המו

יעו' , רואמה לעבו תיבה תרמשמו תיבה קדבב "אב"זש"א,יע"ש בשרל תיבה תרותו זי',

םש. ירזע יבאו "בה'די' וסיא "םיע' במרה תעדו 'ס"קזי', חפק "ך שבו ג', ןמיס אר"ש

"ש). הותו "אונו"כ(ש"ך מרבו 'ה', חפק ,יע'וש"ע האמט חומינ אלש ףאו הקדבש םינפוא

שר"ש. ,יע' םימב הקידב ינהמ אל םשש םעטהו , םיגד ןימכ תלפמה

המל םהירבדב יעו' "א, בשרו סות' יע' , םתקולחמ רואבב וכו', לאומש רמא רא"י

"ארו"ן בטיר "א בשר "ן במר "י,יע' שרל היאר ואיבהש המ יעו' , קפס "פ הכל וניא םימכחל

וטר'זי:. "א וזחו תופירט שיר הניב ירמא "ןיע' במרה ירבד רואבבו

רה"א. יחו' "ן במר שר"י ,יע' הייחדה רואבב הל, ינתק ןאמל הרוחשו המודא אלא

"םה'גי' במר א', ןמיס "ש ארב :יע' הכלהלו , יגלפימק םד אלב רבקה תחיתפל רשפאב

"ד בארל "נ העב ,יע' הילע גילפו תותליאשה ירבד איבהש המ "ש ארב מב"מ,ע"ע םשו

. יריאמ יעו' זרה"ה תוגשהב םשו א'זט' השירפ

,' חפק וכו',יע'ב"י רבקה תחיתפל רשפא וכל"ע ןנירמא אלו ןנירמא יתמ םינפוא דוע

אנינת "יוי"ד בדונ ?יע' אמטמ ע"יד"איא החיתפו דצק'א', "ד ווחו ןאכ, הנורחא הנשמ

וזח"אגפ'ב'. ,עו"ע לקנרפ גהב'ר"ב םשו כק' ףוס

סות' ?יע' הדיל תאמוט שדחל הרותה הכירצ המל םד אלב רבקה תחיתפ ןיא םא

ןאכ. הנורחא הנשמו דצק'א', דס"ט םש, שר"ש י., תותירכ

הנשמבו , האמוט קפס יוהד ת"ק תעד אתיירבב אלה השקו וכו', יאנת ינהד אתגולפב

הל'ב'ב'. ח"א תשחרמ "ןר"ןרו"א,עו"ע במר ?יע' ירמגל הרוהטד רבס

ע"ב

םג איהש קפסמ תונברק ב' איבת אל המל (עב"א) וניאו דות"ה יעו' וכו', ןברק האיבמ

. הדנ יחתפו דצק'ב', דס"ט "נ, לורעו "ש ארות ,ע"ע הבז םגו תדלוי

וכ:. תותירכ "נ לורע וחמ"כא'ז',יע' "ם במר יעו' שר"י, המ?יע' םעטמ , לכאנ וניאו

םש אכ',זר"ה "ס ווהקית רעש "נ העב ?יע' אמט םד היהש רמא ימ השקו , לכאנו האיבמ

םש. "א קערו שר"ש חי: ליעל סות' חנק',עו"ע "ק ודהמ "א קער "ת ושו י' תוא תוגשהב

"נ לורע "א, בטירו "א בשר "ן במר םינושארב ליעל יע' ושקהש המב , רשפאשב דות"ה

. ןתיא הפצמו , יטועימל "ה דותב

. הרותה לכב ר"מ תטישכ טועימל שוחינ אל ןאכ המל תח"ס יעו' וכו', הערוק

הזב. קפתסנש המ קס"ד כק' וזח"א ,עו"ע יריאמו "א בטיר ,יע' תרפופשב םד האורה

"ש. ארבו "בה'זט' וסיא "ם במר ' סותו שר"י ,יע' דומילה רואבב , תרפופשב אלו הרשבב

'ג' חפק דפ',ב"י "טוי"ד וינוע קס"ג, גפק' וק"א ברה ,יע'וש"ע תרפופשב האור ןינעב דוע

.' אעק תח"סוי"ד יעו'וש"ת קס"ד, "ד ווחו

"ש. ארות יעו' זנ: ןמקל "א בשר ?יע' תושרדה יתש ןידמל ךיאו יתרת ש"מ

ינבאבו תח"ס, ?יע' תרפופש טעמל ליעל ךרצנ אה השקו , הכיתחו ריפשב אלו הרשבב

יתש'. המ ?יע' ץצוח וניא ונימב ןימ ירהש השקה גלת'ז' וא"ח רזנ

יע' ? הכיתח והינייב אכיאד רמא אל המל השקו , והייניב אכיא ייולפ ילפד אלא

"א. שרהמו "אר"ן בטיר "א בשר "ן במר םינושאר

' 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


