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

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה גל. הדנ
דועו "ן במר יעו' , תואסרגה יפל ' סותו שר"י הפ איגוסה רואב יע' וכו', ויתחת יאמו

. וירבד םייקל ובתכש ךיא םינושאר

"ש. יוחו הדנ יחתפ תח"ס ?יע' הזב סה"ת לספנ אלש המו ,' סותב יע' ביתכ אשנהו מ"ט

"ד באר "מג'ג', ומטמ "ם במר ?יע' םוי דגנכ םוי תרומש לע אבה ןיד המו , םימי ז' אמטי

חמ', וס"ס תורהט דוד שדקמ יעו' א', הכלה לע םש חמש רואו ט'ג', ערוצמ ות"כ לע

די'. אמט יא הבקנ תדלוי לע אבב ןידה המ טל' םישורב יצע יעו' בע:, וטר' "אוס"ס וזחו

" למבו "מג'א' ומטמ "ם במר המ,יע' "ה דותו שר"י יע' ורואיבו וכו', םדא אמטמ אוה ףא

עב"ב. "נ לורעו "א בשר יעו' , ויתונויעמ יבגל ןידה המ יעו"ש "ש, ארה יפסות םש, מ

"ס. תחו הדש ימורמו א'ג', םילכ המלש תכאלמ ?יע' אמט יא הדנ לעוב לש ונוילע יבגל

'ומ"קוט. סותו ז'ט', תומורת "ז בדר ?יע' ופוגמ תאצויה האמוטכ יוה םאהו

ישל' תח"ס ,עו"ע ותטישל אוהש "מג'א' ומטמ "מ העש יעו' "י, שרפ וכו',יע' איהכ אמיא

"ם. במרה

םינושארב אפ.עו"ע םיחספב יסוי יבר ירבדמ ושקהש המ םהירבדב ,יע' תרפוס דות"ה

בקעי תואנ וש"ת יעו' אע:, ןמקל ' סותבו "ש ארה יפסותב רה"ן,עו"ע יחו' "א בשר "ן במר

אר"לח"ביס'גי' ,יע'יח' םתקולחמב ראבל הלתש המ יס'זכ' תליחת

א' ןמיס אר"ש יעו' "א, בשרב ןאכ ,יע' הבזב הריתס יבגל ולוככ םויה תצקמ ןינעב דוע

זכ'. בקעי תואנו קס"ה טל' תורעה ץבוק יעו' , הנוי וניברו "ד בארה תעד איבהש המ

"ם רהמ סות' רה"ן, יעו'יח' שר"י ?יע' השמש יתמו וכו' רותסתש והמ ערז תבכש תטלופ

תא וראיבש ךיא "ד בארה םשב םינושאר "ש,ע"ע שרו "נ לורע הדנ יחתפ יעו' "א, שרהמו

הז. קפס ארמגה האיבמ םגש במ. ןמקל ,עו"ע קפסה

ע"ב

תרתוסש במ. ןלהלו ןאכ םינושארה בור תעדו "נ, לורעבו , האור דות"ה ,יע' הכלה ןינעל

חמ'ד'. תורהט דוד שדקמ יעו' "א בטיר ,יע"ש דחא םוי קר

בז, לש כש"ז תטלופב קפסה לכש ר"ת תטיש איבהש א' ןמיס אר"ש ,יע' הלעובכ היד

יס'וכ'. םיארי יעו' קס"ז, חמ' דוד שדקמו םש, הדנ יחתפבו במ. ןמקל םינושאר יעו'

ןמקל "ן במר "ד,יע' בארה םשב םינושארבו , האור דות"ה ע"א ליעל ?יע' תרתוס המל

. ליעל אבוהש המ יעו' טל'א', תורעה ץבוקו א'בי', אתתעמש בש יעו' "שיס'א', ארו במ.,

לע "כ חאו ןנברד אברוצ לע קר לאש הליחתבש םירבדה רואבב וכו', עלקיא אפפ בר

"נ. לורעב יע' םימש ארי

הע"איע"שבי-גי'. תאמוט רדגב דועו טיק'אי' וזח"אוי"ד יע' רדגה רואבב , רבח יתוכ

"נ. לורע יע' םירבדה רואבב , ארות יאה ליכאילד אוער אהי

"ם במרה ןושל יעו' , ןאכמ חיכוהש המ "נ לורע ,יע' המורת ןניפרש אל אקיפס קפסאו

טיק' "א וזחו , ןאכמ חיכוהש המ ש"אגי' רשוי ירעש ,יע' םלועל ןניפר אלד "טגי'בי' הובא

חי'.

קס"ה. ב' ןיבזא " וזחו ב'א', םיבז יעו'ר"ש "נ, לורעו "ם רהמ ר"תיע' ירבדב , והנימרו דות"ה

ןניאש המו "נ, לורעו הדנ יחתפ הז?יע' ןיד טימשה "ם במרה המל וכו', ןיקודצ תונב

טיק'וט'. וזח"א יע' ץראה םע תאמוטב תואמט

"נ. לורעו "א שרהמ "א, בטירו "א בשר הל?יע' ןימאה ךיאו וכו', ותשא לצא םדקו

"א. בטירו "א בשר 'עו"ע סותו שר"י יע' האמוטה רואבב , ץראה םעד ארוניצ

' 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


