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תומוקמ יארמו , תוראה , תורעה

ותטישל "י שרד "ז ירגה יח' יעו' י, ריייא תואטח הזיאב שריפש שר"י ,יע' תותמה תואטחב

ןאצ יעו' ,יע"ש, התמ הניא הילעב ורפכתנש םדוק האצמנ ו הדבאש תאטחש אכ: הר ומתב

שר"י. ירבדב וסרגש המ ןתנ קחו םישדק

ושקהש המ םש רנל ךורעו "א, שרהמבו , רושב טע:ד"ה ןירדהנס סות' ,ע"ע וליפא דות"ה

הזש רנל ךורע ייע"ש "ח עבב ןידה יוניע ןידבו "תה'ח', הוסי ךלמה רעש יעו' ר"ת, לע

דל'א-ב. ח"ב םהרבא רבד יעו' "ד, בארו "ם במר תקולחמ

,יע' ןילוספ הברהב יפ' וערי עב"בד"ה ןלהלו , לוספ םע רשכ שריפ , וברעתנ שר"יד"ה

.( איביו 'ע"בד"ה סותב ) םישדק םדו שדוק ה תרהט

, ושקהש המ סות' ,יע' סנקב הדומ םושמ ורוטפד שר"י ,יע' םילעב יפ לע ,וא דחא דע ע"פ

רואבב תוריאמ םינפ יעו' ם, היניב נה"מ םיחבז םדבו , םתקולחמ רואבב שדוקה תרהט יעו'

םש. "ק מטישבו לע אמ:ד"ה סות'ב"ק ב"קיס'ט',עו"ע ןמייה רגה"ש שר"י,עו"עיח' תטיש

"םו במר תקולחמב יולת הזד פש"א יעו' וכע"ם, גרהשכ הד"ה ער"ב ,יע' םדאה תא תימהש

יעו'רש"ש. "ד, באר

,עו"ע םירפא וניבר םשב דכ. תותירכ ובתכש המב ןאכ,עו"ע ' סותו שר"י ,יע' עברנו עבורב

"ש. שרב ןאכ

"מד'ד',יע"ש וסיא "ד בארו "ם במר יעו' , דבל דוחיב תרסאנד עמשמ שר"י ןושלמ , הצקומב

"ז. בדר ב

המ דוע "א,יע"ש פשו זנ'ו' יתילפ ,יע' וצוריתו םירפא וניבר תיישוק ,יע' הפירטבו דות"ה

. שדוח בי' ןיתמ אלנ המל הז יפל וצ ריתש

תרהטו תמא תפש ,ע"ע םשל הרימא ךירצ 'יא סותו שר"י ,יע' אוהש ימ םשל ברקי הז

.( הזיאל זל.ד"ה ןיבוריע אר"ש שר"י,(עו"עותס' תעדב שדוקה

תרודהמ ) םש םיטוקילה רפסבו "קו'ו' מהוספ "ם במר יעו' , םיטשפ "יב' שרב ,יע' ורכמיו

.( לקנרפ

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