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זל. ףד
. םלוכ תא ךירצ המל שמ"זזכ'א' מפ"ג ,יע' ןימי דיב ןיליפתד םידומיל ג' ואבוה ' מגב

וידי יתשב טלוש ףאד ןאכמ קדקדש בל' "ע ושה לע ןוילגב "א קער ,יע' ןימיב הביתכ המ

. לאמשב חינהל ךירצש ומכ ןימיב בתכל ךירצ

. בייח עורז ול יאבשי תק ולחמ איבה זכ'ב' השמ יכרד סות',בו ,יע' םדיגה תא תוברל

"יבו"חזכ'ו'. בוטו "ש ארו סות' ,יע' לאמשב ותכאלמ ראשו ונימיב בתוכ ןידב , רטיא

ה" איבמד ןאכ ' מגהמ ,צו"ע ןישאר ב' םע םדא "ז הועב תואיצמב ןיאד ובתכ דות"הוא,

. יכדרמבו הרוא ןרק וזכ,יע' ת

ע"ב
יעו' נ"מ, יאמ הפירט אוהש התיה אישוקהש ' סותל השקו , אנמחר אלת תלוגלוגב

. שדוקה תרהט יעו' צ"ע ןיידעו , םינורחאב

המו יולג, םוקמב אהי אלש םושמ וא הציצח םושמ יא םינושאר יעו' וגו', תואל ךל היהו

. שדוקה תרהט ,יע' תואל ךל םוקמב ןמקל רמאש

םוקממ ליחתמ השעמלו םש, הכלה רואבבו בוט"יזכ'ט' יע' ומוקמ היאו , שארה הבוג

הזל תחתמ היהת אל הלוכ ארותיתהש יעבד ןחלושה תרגסמ יעו' , תורעשה תחימצ

. םיקלוח שיו

יעבו םש ץיצ חינמ "ג הכהש ןויכ ותחדפ רמול ןכתי אלש "ץ בעי תוהגה המ,יע' דות"ה

. ןיליפת םג

? תויציצ קרג' ול שישכ הוצמ םייקמ יא תוטישפב רמאק אל המל השקו , והייניב יאמ

םייקמ יא וקלחנ קר תויציצ ד' יעבש וכל"ע רורב היה הזש "א בשרל םיסחוימה יחב' ית'

. םירחא םינפואב וצריתש "טיס'א' וינועו תמא תפש ,עו"ע תחא תווצמ ד'

יעו' , ךפיהל שריפש המ הרוא ןרק יעו' שר"י ,יע' והייניב אכיא תופנכ שמח תלעב תילט

,יע'ית'. םהיניב נה"מ הזד רמול המ"ת השקהש "א בשרל םיסחוימה יח'

בויחד ןאכמ חיכוהש המ ר"י םשב ' דמקתת יכדרמ וכו',יע' היטוחד אנרק קיספיא

, והלוכ צ:ד"ה תומבי סות' ,ע"ע השיבלה םדוק אלו השיבלה רחא ליטהל אוה תיציצ

ר"אוא"חד'. תנשמ ,יע' האצוה לע וריהזה אלש המו הז, שודיחב ןדש גמ"אגי'ח יעו'

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב ףדה


