
שת"פ ןוושחרמ דכ' סב"ד,

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

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה ל. הדנ
ןמקלד וליבטהמ תחא ףיסונ ילואד השקהש "ש ארה יפסות יעו' ,? ןייוה ו-ד' םיעשת

דצק'ה'. "ט דסו "א שרהמו ןוילגה םשב "ל שרהמ יעו' ?יע'ית' ןינמה ןמ םניאש ןנירמאש

"ד. ירותו שר"י הז,יע' יפל ץוריתה ,ןכו אישוקה רואבב , והייתדיבע יאמ שמחו םיעשת

"א בשר שר"י ?יע' הלילב האבש רמא אלו הזל ךרצוהש המו "מ, שהיב ונינפל תאבש

"מ. שהיב ה"ט ינהמד ןאכמ חיכוהל הצורש המ הדש ימורמ יעו' "נ, לורע "א,עו"ע בטירו

"א בשר "ן במר ,' סותו שר"י ול'?יע' אלו תוליבט הל' םתטישל בישחש המו וכו', "ה בלו

"נ. לורעו "א בטירו

"ן. במרבו "א שרהמ ' סותב הזב וכו',יע' ןמקל איתאד אמק אמוי

"ן. במרו "ד ירות ,ע"ע הנימ עמש דות"ה

הנר' "ד המורתבו זצק' השמ יכרדו :יע'ב"י הרדג , הוצמ הנמזב הליבט

ןינעל ' טצק ב"י ןכו םש, 'בו"י דנקת זצק',וא"ח בוט"יבו"ח , עמשו דות"ה :יע' הכלה ןינעל

.' העק ךוניח אכ', אמוי הק"י "תו'ו', הוסי חל"מ "ם:יע' במרה תעדבו , תבשב הליבט

טכ. "נ לורעו תח"ס יעו' ח. אמויו . אכק תבש שר"י הז:יע' ןידל רוקמ

אכ' וא"חופ' קחצי תיב ?יע'וש"ת םידקהל הוצמ שי ןיידע ןמזה רבעשכ יא

, הדלי אל אמש הדנל בשת אפיסב המל השק ,או"כ אילש הליפהד "י שרפו , תלפמה

, הדנ יחתפ םש, "א קערות ג'ז', תוינשמה לע םישדח סות' ?יע' דלו אלב אילש ןיא אלה

חיק'ו'. "אוי"ד וזחו

דצק' יתלפו יתרכ קס"ה, םש וזח"א ?יע' םיעברא םוי אוהש םיעדוי ךיאו , םיעברא םויל

.' טסק תח"סוי"ד יעו' קס"ב, םש "ד ווחו ג',

שמ"ת "נ(ע"ש לורעו הדנ יחתפ "בז'ו',יע' הרות ?יע' ןנישייח םוי הזיא דעו וכו', אמ' םויל

"א). קער תיישוק

ע"ב

"ס. תחו "נ לורע יעו' צב"ע, חינהו השקהש המ "ל שרהמ יעו' דל'וכו', םוי הארת םאש

"נ. לורעו "א בטיר ?יע' םישעמה ינש םיבשייתמ ךאיהו , ארטפלקב השעמ

"א. בטירו שר"י ?יע' ךלוה הנשמב קלח הזיא לע וכו', אמתסמל אמית יכו

. עדיוהי ?יע'ןב רבד לכב זמורמ המו וכו', המוד דלוה המל

. ןאכמ חיכוהל וצרש המו טי. ןיכרעו זל. תוחנמ ' סותו שר"י ?יע' ויליצא והמו , ויליצא יתש

"ס. תחו "ל רהמ יע' ושוריפ , קולד רנו

"א. שרהמ ?יע' ןאכמ דומילה ךיאו וגו', םדק יחריכ יננתי ימ

. דועו , הרש ייח ךלמילא םענ , ףסוי ץע רנל ךורע ?יע' םעטה , הרותה לכ ותוא ןידמלמו

. הדנ ?יע'ימ אקווד הזה רדסכ המלו , ותוא ןיעיבשמו וכו' הרותה לכ וחכשמו

"ס. תחו "נ, לורע "א שרהמ ?יע' הדילל התימ םידקה המלו , הדילה םוי ,הז התימה םוי

"א. דיחבו קיש "ם רהמ ?יע' ןושלה לפכ והמו , עשר יהת לאו קידצ יהת

הנוי וניבר ?יע' ךמצע ינפב עשר יהת לאו תובאב ןושלהמ השקו , עשרכ ךיניעב היה

. עדיוהי יעו'ןב , המדקהב אתתעמשו ןאכ רנל ךורע , הנשמב םש

המכח ךשמ יעו' ח"בגצ', רזעילא ץיצ ?יע' לשמה רואבב וכו', בטומ הרמשמ התא םא

' 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


