
שת"פ ןוושחרמ סב"ד,זי'

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

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה גכ. הדנ
. תוכלה דודח ,עו"ע וירבד רואבב "ם רהמ ,יע' יכהל שר"יד"ה

מ- תינפומ איהש אפידע ג"ש שי אה , אכריפ אלב השקו , אכיא אכריפ יאמ אכהו

רנל. ךורעו "ש ארה יפסות ?יע' םידדצ ב'

"ן במר יע' ? המהבמ חיכוי םישוע אלש המו , םייחמ אמטמ ןכש םדאל המ

. דצה המב דומלל ןתינ אלהמל "נ לורע יעו' "א, בשרו

. תויח "ץ רהמ ,עו"ע הבקנ וא רכז הזב ךייש המ "נ לורע יעו' רה, תומד תלפמה

"נ. לורע ?יע' הדיל ביתכ המצע הבד "ל ופיתד השקו וכו', חור תלפמה

. הדנ יחתפ "אעו"ע בטיר וכו',יע' הנפומ יוה אל המית יכו

הדנ יחתפו "נ לורע "א בטיר יעו' , הלבק ירבדמ ד"ת אלו דמ"ת הרות ירבד םינד

הזב. ללכה המ

הלוגע וניע לגלג ןיבל הז ןיב קדקדל שיש המ שר"ש יעו' וכו', ןהיניעו ליאוה

,יע"ש ןמקלד

ןכ קספש "בי'י' וסיא "ם במרה לע השקו וכו', שחנ תומד תלפמה התעמ אלא

. חמש רואו סכ"מ ?יע"ש ןייגוסמ עמשמכ אלד , הכלהל

"נ. לורעו "א שרהמ יעו' "א בשר נ"מוז?יע' אקווד ריכזה המל , התוחאב ירוסתיאל

ואיבהל הצר א"כ המל "נ לורע יעו' , קחש אל המל שר"י יעו' , ךוחיג ידיל ואיבה

"ח. צרהמ יעו ? הזל

" בשר ?יע' ותטישב הלבגה ר"מוא לש ומעט יוה ,יא םייקתמ ונימבו ליאוה אלא

"א. בטירו א

ע"ב

. ארמגה יתב' הזב,ןכו ושקהש המ "נ לורעו שר"ש וכו'יע' ייחד ס"ד יאו

אקווד ןפוא הזיאב וזח"אוי"דיק'ה' יעו' יאמ, המב יעמב םדא וכו' הינימ אעב

. קפסה רמאנ

תלבנ וא המהב תלבנ ןיד הל שי םאה קפתסהל שיו וכו', הנוי תומד הב אצמו

דנק'ח'. נמ"ח .יע' ףועה

המו הזמ, חיכוהל בתכש המ טס. ןילוח ירה"ף לע ,עוי'ר"ן אכיא אהימ הסרפ

הז. ןודינב הדנ יחתפו רוש רוכב הזב,ע"ע ' סותה םע קלחנש

וניא ונינפלש "י שרבו וילע, קולחל ובתכש שר"י םשב םינושאר יעו' רש"מ, דות"ה

. שרופמ

"ש. ארה יפסותו סות' שר"י ר"מיע' תעדב וכו', תרוצ לכ רמוא ר"מ

המצע דצמ אתיירבה לע ושקה אל המל "א שרהמ יעו' וכו', םינפ תרוצ יביתימ

. הדנ יחתפ יעו' ר"מ?יע'ית' םע וקלחנ המב דחא רבאב יגס ןנברל םאש

םש. הנשמ ףסכו הנשמ דיגמו "םי'ט' במר יע' הכלהלו

?יע' הכלהכ וניאד השקה "ן במרהו היח, הפירט רבס "ז יפלו וכו', בוקנ וטשו

לוגד ,יע'וי"דגל'ש"ך הליבנ וא הפירט טשווה תבוקנ םאה ןידה םצעבו , וירבדב

ןרק יעו' םש סכ"מ "בי'אי' וסיא "ם במר יע' הכלה ןינעלו "ש, ובתו וכ"פ הבברמ

במ. ןילוח הרוא

' 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


