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תפצרל םי וושב קרש ראובמ ופ. םיחספב הנהו , םינפלכ המוחה יבועו תונולחה אנינת

ויהיש ריכזה אלו םתסו הז ןיד איבה ו'ט' הריחבה תיב "ם במרה הנה ,ו םישודק םה הרזעה

" ברהד ובתכ 'ד' בסש ךוניח תחנמב ןכו "ז בדר ,וה סוקרוק "י רהמ "דו באר ,יע"ש הבוגב םיוש

,עו"ע םיוש םניאב תוברל אבד ץרתל ונלכי "כ לאד םיחספד איגוסא יגילפ ןייגוסד דמל ם

גס'ד'. וי"דח"ד השמ תורגאבו םש, לזאה ןבא

אפיסמ הז דמל וצב' םינהכ תרותבו , הברה תוריצח התביר הרותה , דעומ להא רצחב

לכ תא האיבה אל מגה' המל שדוקה תרהט יעו' "ם, יבלמב ייע"ש ,' שודק םוקמב ' ארקד

דכק'. "תוא"ח ודהמ "י בדונ ,עו"ע קוספה

ו' הריחבה תיב "ם במר ,יע' םיאמטל ןנברד רוסיא שי וירבדל יאו , ינאש הליכאל אבר רמא

םילק םישדק טחוש ידן הי הי המ םינורחאה וקלחנ דוע ןתנ, קח יעו' "ז בדר יע"ש ח',

םילספנ םא ןכו זכ'ז', דוד שדקמו א', אתיירואד ןוותאו ופק'ה', ךוניח תחנמ ,יע' תוכשלב

ךלמה רעשבו , ןתשודק רדג ב ינת ד"ה הרוא ןרק יעו' ו'ח', הריחבה תיב חמש רוא יע' אצויב

'ג'. בסש ךוניח תחנמו היב"בו'ח',

ןיטחושו ק"ק הב םילכוא שדוקל תוחותפה תוכשלד ב'די' ינש רשעמ אתפסותה ירבדב

עמ"שג' הנשמ יעו' די'ט', דוד שדקמ ,יע' ןייגוסכ אלד הזו , האמוט םושמ הילע םיבייחו הב,

םש. "ב ערה שוריפבו ח'

זי:ד תועובש סות' יעו' , לכיהה חתפ תייאר א"צ הזבש ונייהו , הליכא ןאכמ ימס אניבר רמא

ןאכ. ןתנ קחו הרוא ןרקו שר"ש, םש ,יע' ןיאו "ה

תפש , שדוקה תרהט 'יע' סותבו השקהש המ "ק מטיש יעו' שר"י, יעו' , ינאש העש ישדק

. המלש תלועו תמא

חל:, ליעל "ז ירגה ול,יע'יח' ספה רדגבו ,' סותו שר"י ,יע' המחה תעיקשב לספנש םדל ןינמ

ח"אבי'. ךורב רוקמ עו"ע

ראובמה יפ לע ית' דמ-וי "אטי' וזחבו , הדות שר"י,יע'זחב לע ושקהש המב , ןיינמ דות"ה

לכו תלעומ הניל ןיא וכל"ע חבזמה שארב םיאצמנש ןמז לכד טנ. םיחספב "י שרב

ע"ד,,עו"ע המתש המ דכ'ה' אר"לח"ב ' יחבו שדוקה תרהט ,עו"ע ודריש רחאל תקולחמה

. לוגיפ ןידב נ"מ ושריפ אל םש אר"ל יחב' זט'ב',עו"ע דוד שדקמ , המלש תלו שר"ש,ע

םדוק לימ יעבר ג' דע םוי ןיידע איה המחה תעיקשד ר"ת תטישל וצרית ש המב ואב"ד,

הכ' אר"לח"ב "ד),ויע'יח' ברגה ירועיש הזב,(יע' ךיראהש זי' ןמיס הירא תגאש "כ,יע' האצ

ב-די' ץמח תליכאב הז יפל ןודל איב הש המ "קד'ה' העמ ירזע יבא יעו' תר"ת, טיש רואבב

ייע"ש. תושמשה ןיבל העיקש ןיב

ע"ב

שר וש ראיבש לאינד תדמ יעו'ח וכו', ישילש םויל לכואה וכו', ישילש רואל בשוחה רמתיא

ןמז. רסוחמכ בישח הליל םאה ט. הגיגח וקלחנש המב םתקולחמ

יעו' ט., תוכרב לצ"ח יעו' , לוגיפ יוה תוצח רחאל חספה לע בשחמ םאה ןדש הרוא ןרק יע'

חספה תליכא תווצמ םויק אלא , ונמזל ץוח וניא תוצח רחא חספ תליכאש יס'ד' םש הק"י

. רקובה דע רתונ יוה אל ןברקה דצמ לבא , תוצח דע קר איה

"י,וע" נפו לצ"ח םש,עי"ש ' סותבו ג. םיחספ ,ע"ע םימלשה תליכא ןמז לע םיקוספה דומילב

קלח השמ תורג וא"חוצ',או אנינת הדוהיב עדונ םש,עו"ע "ם יבלמבו םוצז' ינהכ תרות ע

וק"טוט'ג'.

ב"ב, לכל לכאנד "קי'ה' העמ "ם במר הזב,יע' םהידבעו םהישנ ןידו , םינהכל לכאנ רוכבה

. קלוח אי: םירדנ "א בשרבו

דנ:בו"מז.ד תבש "א בטיר יעו' , הנוהכ תונתממ וניא הז יפלו שר"י, ,יע' םדא לכל רשעמהו

. הנוהכ תונתממ קלחכ ןהכל ןתינ רשעמ

, תמא תפשו תוריאמ םינפ ,יע' ותטיש בושיבו ,' סותבו "י שרב ,יע' דחא הלילו םימי ינשל

.' סותה ירבדב ונדש המ ,ע"ע ןתיא הפצמו

, וירבדמ קדקדש המ בנ ףד חס פ ןברק "ז ירגה ןרמ ,יע'יח' וייונמל שר"יד"ה

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