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"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

טל. ףד

יע' הכלהלו א'ז', תיציצ "ד בארו "ם במר יעו' ,' סותו שר"י ?יע' והמ , אתיירואד ןוילע רשק

גילפד מ"ד שי טפ.יא ןירדהנס ' סותו שר"י יעו' דמ', םש רגה"א רואבו יעס'גי-די' "עאי' ושב

.' בצק ןמיסל תוטמשהב תח"סח"ה יעו'וש"ת , המלש ןינב ,יע"ש הבר לע

ןאכ. "ק מטישבו םש "י ותבו , רמאו "ה דותב ד:,יע"ש תומבימ ושקהש המב רשק דות"ה

ןיטוחה תסנכהד וירבדמ אצויהו "א, בשרל םיסחוימה יח' יעו' , רוביח וניא תחא הפיכת

גמק' ריאי תווחבו םש, "ר מגדבו זטו' השירפ וי"דיס'ש',יע' רוטב הזב יעו' , רוביח וניא דגבל

ליתפ אוהד "א בשרל םיסחוימה יחב' ראיב , הלעי אלש "ד סהו , ןינמה ןמ הלוע ךרכ לש טוח

שר"י. ירבד אלול ואב"א ראבל שמ"כ תמא תפש ,עו"ע ראיבש המ "ז ירגה יעו'יח' , לידג אלו

גהונ הז ןיד א'ט'יא תיציצ סכ"מ) "ם(יע' במרו (בי:), ףסוי יקומנ שר"י, יעו' וכו', תלכת ייונו

. םתקולחמ תורבסב ראיבש המ "ז ירגה יעו'יח' , ןבלב םג

וא תוילוחא יא יאק המ לע םישוריפ ב' אל דות"ה יעו' וכו', עבשמ תוחפי אל תחופה

. תלכת ןיאש "ז המזב גהונ םאה "ע,עו"ע ושל "כ ונבו יע'ב"יאי' גהנמהו , תוכירכא

וט'. ןמיס "ש ארבו ' סותו שר"י יע' םירשק השימח תושעל גהנמבו

ב'. הכרב קמעו ץיוורוה אר"מ תוהגה יעו' , תיציצה לכל הנווכהד שר"י ,יע' אלכית היל ימרו

ע"ב

יח' יעו' , לידג אלב ליתפ ברל ינהמ 'יא מקתת יכדרמ יעו' , ןניעב ליתפ םלועל רבס ברו

. ןימודרג ןידמ רשכוי אל המל םש קחצי וניבר תטישל השקהש המ "ז ירגה

עו"ע , לאומש לש ושודיח רואבב ןבל, "ה דותו שר"י יעו' , ןתשפ לשב ןירטופ רמצ יטוח

, םנימב רשפאש ףא תיציצב םיאלכ ריתהל ' סותה רואבבו שר"י, יש' בושיב שדוקה תרהט

"י. שרל ס"ל המ שדוקה תוביתנ יעו' ד:, תומבי "א בשרהו "ן במרבו ןויכ, דות"ה מ. ןמקל יע'

,יע' תלכתה יטוח ללגב םיאלכ רבכ שיש ףא ןבל, רמצ יטוח דוע ןתיל רסאנ היהש המו

יבר יח' ז'ד',עו"ע תורעה ץבוק יעו' , רוסאש םירועישב יוביר יוהד 'ט' דסר ךוניח תחנמ

וי"טיס'א' גנוע יעו' םש, "מ סכבו ג'ו', תיציצ הזב,יע' "ם במרה תטישו יס'ה', תומבי לאומש

יס'ה'. םירפא תיב יעו' , םחורי וניבר םשב ,יע'ב"ייס'אי' ןתשפ יטוח ול ןיאשכ הכלהלו

ןורסח ןיא המל השקה טל' "סוא"ח תחבו ישמ, דגב אוהד שר"י ,יע' תיציצב ןיבייח ןיארישה

. שדוקה רזנ יעו' הזב, ןורסח ןיא הוצמ ישימשתבד יתו' ,?' ךיפב רתומה ד'ןמ

"עט'. שוטו אר"שחי' יעו' סכ"מ, ג'א-ב'יע"ש תיציצ "ד בארו "ם במרו :יע'יר"ף, הכלהלו

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ
ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצ נהל
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב


