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המ. ףד
םמצע םהש ףאו ע"ז םישענ םמצע םירההש המב שר"י לע וקלחנ םהיהולא דות"ה

מ., ןילוח סות' יעו' ןהכ), הארמ הגה' (יע' ןאכ ר"י תטיש יעו' , תבורקתל נ"מ שי םירתומ
הק"ייס'זט'. עו"ע

שריפש הירא רוגמ איבהש שה"ס ינוילג יעו' שר"י ,יע' םדא די תסיפת הב שיש ינפמ
המ יע' , דחא רבדל בשחנ וניא אליממו רופחי םא םישרושבו וב זוחאל רשפאש

. וירבדב ראיבש

ע"פ וריתהש הארנ איבנ ע"פ וצריתש המבו , שדקמה תיבמ ושקהש המ לכ, דות"ה
ובר םשב גלר'ית' "תוי"ד ושב "ס תחב ,ו דבענ אלש רמא איבנהד "ןומ.יפ' במרב ,ו איבנ

ית' בכ'ב' תישארב המכח ךשמבו , רהל השענ חא"כ קרו קמע היה הליחתבד נר"א
. ורתי רפ' "א דיחל דוד ינפ ,עו"ע םירהה לע דובעל םייוגה ולחה קחצי תדיקע רחא קרד

וחיכוה םינורחאה םנמא , רסאנ דבענשכ קרש ודמל אנת 'ד"ה סותבו רה, יופיצ
יבא "ש ייעו , רסאנ דבענ אלה םגד הישמשמ ללכב אוהד בתכש "םע"זח'ז' במרהמ

.' חכת ךוניח תחנמ ע"ז,עו"ע ןידכ םיינש הקול םגש ירזע

ע"ב
" ארות ,עו"ע ןיערג ועטנב וא ןליא ועטנב ירייא 'יא סותו שר"י וקלחנו וכו', ועטנש ןליאב

"ד. ירותו ש

" נחמ תוהגהבו 'ד', המק יעו'ש"ך "ןרו"ן, במר ךכל,יע' הלילתמ ועטנש ןליאל היל יעבמ
. רפסה ףוסב אבוה ירה"ף לע א

"לדןיד שרהמה םשב וט' םש השירפבו ומק' הל,יע'וי"ד יאנג םש יוניכו ע"ז שוריש ןידב
ןידב לבא שרשל ןידב קר והזד בתכו הילע המתש יקס"ב םש זט' יעו' אב"י, קר הז

. וילע קלוחש םש ףסכה תודוקנ יעו' וחב"ל, םג והז יאנג םש תונכל

תו הגהו ולת'ב', נמ"ח םש,יע' הל תונכל ךירצש הז ןיד ריכזה אלש "םע"זח'ט' במרהו
"ם. במרה לע םש "א קער

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

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב , ברעה תועשב - תובושתה , רקוב ידימ ונתני תולאשה


