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"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

דל. ףד
לע םג נכ"ל םיקפתסמ אל המל ,יול"ע םיאולימה ימי תעבש לכ השמ שמיש המב .1

? השמ שמיש ובש ינימשה םוי

קס"ד. םש "א גמבו אנת' ,יע'ב"חוא"ח ץנאשמ רה"ש ירבד תנבהב וכו', אצוי וניאש דות"ה

המו אר"ש ,יע' שארמ הלבק ךיר צ יאו 'ר"א, סותו ' סותו שר"י יע' הזב הה"ת , תועשל ןינעתמ
םש. "מ חלו א'גי' תוינעת "ם במר "ן,עו"ע במרה םשב םש איבהש

םאו אלב הל ס ירג תינעתבו , תינעת תליפת ללפתמ םילשה םאו , תועשל ןינעתמ אתכלה
קס"ז. "ב מבו ' בסקת וננע,יע'וא"חיס' רמוא יא הכלהלו הזב, נה"מ םייח תרות ,יע' םילשה

לע ית' המכ ןאכ תח"ס יעו' ר"ת, תעד לע השקהש המ גכק'ח' זט'וי"ד ,יע' אידרוד דות"ה
. וירבד

ע"ב
אלא הטיחשל הניאד רל"ל סד"ל םושמ "י שרפו , הדבוע אוה החיבז רמגב רמואב .1

ךותיח לש תואיצמ אה מל"דהז םג הרואכל ש ושקה אע: 'ב"ק סותב הנה ,ו ףוסבל

? ףוסל עיגהל או"צ המה בה תרסאנ ע"ז םשל תישענש ןויכו הלחתהב םג שי

אנש יא מו ירייא יאמב זטו' השמ יכרד בב"י םשו דיק', וי"ד רוט איאכ,יע' ירושפו ילו קיע םתה
. ןאכמ

ם. היניב נה"מ המ ףסוי תרופ יעו' , ארק המיא תיעביאו ארבס אמיא תיעב ,א שרפ יבגל

רקחש המ ח"בגל'ג', םהרבא רבד ,יע' לקסנה רושל ע"ז ילגע ןיב שרפ יבגל ארמגה קוליחב
. םינושאר תקולחמב תאז הלתו הזב

," והומכ םרח תייהו ד" ארקמ תאז םידמל ל: הר ומ תבו וכו', המואמ ךדיב קבדי אלו אכה ביתכ
חע'. "תוי"ד ודהמ "י בדונ יע'

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

ינימשה םויבש ןויכד םש המלש קשחה יתו' אי:, תינעתב ירא תרובגה השקה ןכ .1

בי'. ןמיס אר"ל ,ויע'יח' הנוהכ ידגב ןועט היהש טושפ וי"ר שודיק ןועט היה

ע"ב
הניאש ןויכו רסאיתש ידכ הדובע השעיש יעב הזב םגד וט'ב' "י הקה ץרית .1

. הדובע יצח קר השעש בישח ףוסבל אלא הטיחשל

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

. הליגרה תנוכתמ ל רוזחנ חא"כ דימ "ד סבש הווקנו , רחמ לש וםג םויה לש ףדב רוחיאה לע החילס


