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גע. ףד
,וא ןיצרתמ ןידדצה ינששכ םג הז רוסיא יא ןדש תמא תפש יעו' וכו', ןיקלוח ןיאש ןינמ

. וליפאו "ה דותמ טושפל שמ"כ ןימינב דיב שמ"כןכו םש תוהגהב יעו' , רוסא עב"כ קר

תוחנמה לכל ' ןרהא ינב לכל ' ףרצמ ךאיה "י שרב יעו' , היהי ןרהא ינב לכל וכו', ת"ל

גנ. ןישודיק יעו' םש, הע"ת "ן במרו "י שרבו "א, בשרל םיסחוימ ,ע"ע ליעלש

. הרוא ןרק ,יע' םינהכ יבגל קר הז רוסיא טקנ "קי'זט' העמ "ם במרבו , וקלחי אל לוכי

"ם. יבלמ יעו' יכו, דות"ה ד. תומבי םש,ע"ע 'יר"ד סותו ' סותו גנ. ןישודיק דות"הת"ל,יע'

. ןיליטמ דות"ה : טמק תבש יעו' שיא, דות"ה םש ןישודיק שיא,יע' דות"ה

. המלש תלועו הרוא ןרק יע' םצוריתב , אהו דות"ה

לש'לכ יובירה תא ךירצ היה אל שאה ןמ לש טועימ אלבד והמת , שאה ןמ דות"ה

. שדוקה תרהטו הרוא ןרק םישדק ןאצ חבזה תכרב ,יע' וצרת אלו ,' םנברק

תלוע ,יע' הרפכל איתא הבדנ תחנמש ראובמו וכו', רפוכ רשא םתוא ולכאו דס"א

גכ. תינעת ןתיא הפצמו ירא תרובג יעו' ו., םיחבזבו ןאכ המלש

רפסמ איבהש המ ,יע"ש תוחנמ ירייש תליכא בויח דמלנ ןיינמ ןדש "ז ירגה ישודיח ע"ע

חכ-טכ'. הוצמ "ם במרל תווצמה

ונב תאו ותוא יבגל ומכ ) הטיחשכ יוה הקילמ םאה ןודינב מק"ל, איה הלבנ דס"א

א'ג'. ללכ אתיירואד ןוותאו ח"בוי"דיס'ז', רזעיחאו ח"בח'י', םהרבא רבד '),יע' ודכו

המ ' סותב יעו"ש , שדוקה תרהטו חבזה תכרבב םשו דמ: םיחבזב סות' דות"ההז,ע"ע

. תמא תפשבו םישדק ןאצ ,יע"ש הילע ושקהו שר"י תסריג ואיבהש

תנקסמ יפלש חבזה תכרב יעו' "י, שרפ יע' , השאה תא וב שדקל וליפא איה ךלש

םישדק ןאצו , המלש קשחו דוד יעו'די רגה, לזג לע קר וניא הז גנ. ןישודיקב אגוסה

דמ:, םיחבזב

ח"באי'ג' םהרבא רבד יעו' "כ, חאל הקולח םדוק ןיב לגה לזגב וקלח וליפאו דות"ה

טס'ע"ב. תורוכב לה' יולה םייח וניבר יעו'יח' דמ:, םיחבז הרוא ןרקו , רבדב ונדש דועו

' חעשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב- םייח גה"ר על"נ

ליימב ףדה תלבקל gmail.com@76529350527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ךילא חלשיי ףדהו וז, תבותכל השקב חלש

ע"ב
,וא תולועל ושענ רבכ שדקהה תעשב םאה הנווכה המ ליו"ע וכו', תולוע "ם וכעה ימלש

ח"אאי' ךורב רוקמ יעו' , תולועל םניד הנתשמ זא קרו הברקהה תעש דע םימלש יוהד

ובילש ארבסמ דמלנש וא הל'' הלוע ובירקי רשא ד' ארקמ דמלנ םאה םירבדה הלתש

ןאכ. שר"י ירבדב בוטו רשיבו אנ' ךלמ תעורת יעו' , םימשל

. הדות חבז ,עו"ע תמא תפשבו "י שרב ןאכ ,יע' םייוגהמ תוחנמ יבגלו

"ז. ירגה יעו'יח' לרע םושמ "י שרב יע' םעטהו , םלכואו רחא לארשיל ןנתנ

ידי תאצל ןברקה תא ול ןתנ יוגהש ירייאש שר"י יעו' וכו', לארשי םהב רפכתיש תנמ לע

ליעלד ךורב רוקמב ,יע' הלועל ךפהנ ושידקהש דימ "כ לאד ןכ שריפ הרואכלו , ותבוח

ןאכ. שדוקה תוביתנו תמא תפשבו

המ יעו' ,יע"ש ארקמ דמלנש םעטה יפל לכה הזש הרוא ןרק יעו' , אביקע יבר אה

הז. יפל "ם במרה לע השקהש

רשכ ןברקש , ןימומ לעב איבהל םילוכי ןיאד ארקמ דמלנ רבכד ושקה שיא, דות"ה

ז. הרומת סות' יעו' , םהירבד לכב "ז ירגה ,יע'יח' םינפוא המכב וצריתו , איבהל םילוכי

א םילקש ימלשורי ,עו"ע הבדנ םהירדנד רמול אבש תמא תפש םש,עו"ע םישדק ןאצו

. םישדק ןאצבו םישרפמב ,יע"ש םדאמ וברתנד 'ד'

םירדנב קפסה תא ןאכמ טושפנ ןברק איבהל םילוכי וכע"ם םאד ושקה םינורחאבו

"ם? וכעל תוחילש ןיא אלהש , אנמחרד וא ןדיד יחולש ינהכ הל:יא

המלש תלועו הרוהט החנמ , המלש קשח ןתנ, קח , םישדק ןאצ יע'

יעו' "ג, הירל אלא תופוע םיברמ ןיאד הארנ איגוסב תנקסמו וכו', תופועה תוברל ןינמ

יעו' "ז בדר ?,יע"ש ףועה תלוע םג םילבקמד קספו רכ"ע קספד "קג'ב' העמ "ם במר

. הרוא ןרק

"א. פשו שר"ש הרוא ןרק יעו' יכה, אס:ד"היא ריזנ סות' יעו' וכו', אנימא הוה םתהמ יא

םייוגה ןיאד ב: הרומתב 'ר"ג ישלד השקהש "ז ירגה יעו'יח' ב"ד, וניקתה םירבד העבש

ייע"ש. , אישוקה ןבומ אל תדחוימ ב"ד תנקת אכהו םהיתונברק םע ןיכסנ ןיאיבמ

םש, הרומתבו "ק מטישבו יאו, דות"ה ,יע' םיכסנ ןיאיבמ םייוג םא תקולחמה רקיעו

.( הנשמ םחלב "קג'ה',(יע"ש העמ יולה יר"ז ןרמ יע'יח' הזב "ם במרה תעדו

םיכסנ טעמל ' חרזא ד' ארק ךירצ המל פל"ז תמא תפש יעו' , התרבח לכו הלוע בא"א

המ. םיחבז הרוא ןרק יעו' , םמצע ינפב

"א. בשרל םיסחוימה ' יחבו "ק מטיש ,יע' ותבדנל ותבוח שיקמ


