
שת"פ תבט סב"ד,ד'

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

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה ע. הדנ
דמ: תומבי סות' ק"ו?ע"ע ךירפיא אה ארק יעב המל ושקהש המב איה, דות"ה

ןאכ. "ס תחו םש, "א בטירו "א בשר םש,ע"ע "א שרהמבו

. הדנ ימו רתסב ןתמ "נ, לורע ,יע' תמו דות"ה

הנורחא הנשמ ןכ?יע' תושעל בייוחמ םאהו ? ןפוא הזיאב ינע, יוהו םירחאל ויסכנ בתוכ

גכש'. תובותכ םירועיש ץבוקו די'גי', םיעגנ

חכ:,יע"ש ןיטיגמ ושקהש המ איבמו דות"ה ,יע' קפסה לע אבה ףועה תאטח איבמו

"ש. שרו "א קער "א בשר סות'

"נ. לורעו תח"ס "א, קער הזב וכו',יע' םשא אכיא ירהו

' סותו "ש ארה סות' ?יע' הנוש םדה תלבק אה השקו , הבדנ ימלש אהי םשא ואל םאו

וע:. םיחבז

ע"ב

' סותב םשו הנ: ןישודיק יעו' "נ, לורעו ' סותו שר"י ?יע' הכימס ןועט םשא םאה , הכימסו

חי'ג'. םישדק דוד שדקמ ,עו"ע הנקמו נפ"י

םיחבז "י הקו ם, יעורה אלמב םשו גל. םיחבז סות' יע' וחוכ לכב הכימס יעב יא ןינעבו

םש. המש תלועבו וע: םש סות' המ'ו,עו"ע

ןאכ. רנל ךורע יעו' , םישדק ןאצ ,יע"ש ושקהש המ הק: תוחנמ סות' ,יע' הפונתו

אלו , םתליכא ןמז טעממש םושמ אוהד שר"י יעו' , לוספה תיבל םישדק איבמש ינפמ

רנל. ךורע יע' םהילכוא טעממש םושמ

טס:. ליעל תח"ס יעו' "מ חלו סכ"מ וחמ"כה'י',יע"ש יע' וז איגוסב "ם במרה קספב

ןאכ דות"ה ,עו"ע ץרתל ולכי הרואכלש איבהש המ תח"ס וכו',יע' רמוא דחא בותכ

טס: ליעל "א שרהמבו

. הדנ ימו תוכלה דודיח ןיד,יע' רזג רחאל הבושת ינהמ יא ונדש המב ןאכ, דות"ה

"נ. לורעו תח"ס , תוכלה דודח ,יע' הבושת ושע אל ילע ינבש ןאכ בותכש המב

. הדנ יחתפו "נ לורע "ץ בעי תח"ס, "א, שרהמ ,יע' בותכ דות"ה

תח"ס טס: "א שרהמ ?יע' התוא ונב רשא םויה ןמל ביתכד אהו וכו', אשנש רחאל ןאכ

"נ. לורעו

"נ. לורעו "א שרהמ ,יע' ושקהש המ ןיאו דות"ה

? םדוק היהש והילא היחהש תיפרצה ןב לע ושקה אלש המו , אמטיש והמ תימנוש ןב

. םייח םימ ,עו"ע הדנ יחתפו לצ"ח "זח"וב"אגר', בדר שר"ש, יע'

"א, שרהמ ,יע' ןקיפס רואיב ? ןיכירצ ןיא וא יעיבשו ישילש האזה ןיכירצ "ל תעל םיתמ

תא וכרד יפל ץרתמ שוריפ לכו זלש', תח"סוי"ד וש"ת , הדנ יחתפו "נ לורע תח"ס

. האזה ךירצ היה אל תימנושה ןב המל , םיתמ דות"ה תיישוק

ןכ. וניא ולזמבש ימל ונייהד טס: ליעל "א שרהמ יעו' וכו', םכחיו םדא השעי המ

. ןמינב תחתמא ?יע' תונוממ ינידב קוסעי : העק בב"ב ורמאש המו , הבישיב הברי

ןינע םהל רמא אל שארמ המל חי' וא"ח רפוס בתכ וש"ת יעו' וכו', הברה ורמא

. הליפתה

. בטיה לשמנה ראיבש "נ לורע ,יע' ויבהואל רגשמו וידבעל הדועס

. םירבדה ןיבג' רשקה ראיבש רנל ךורע יעו' , עדיוהי יע'ןב ורואיב , הנומאב ןתיו אשי

בצ. ןירדהנס "א שרהמ ולש,יע' רשועהש יממ םימחר שקבי אלא

' 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


