
שת"פ ולסכ חכ' סב"ד,

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

. םינפב וקדבנ אלו םינוש םירפסמ וטקלנ תומוקמ - יארמה , תושגדומ תולאשה דס. הדנ
ע"ב

קר הלות הז יבגל םג םאה אפוג שימשתה ןמזב האורש תויאר ןיד המו וכו', תקונית

קס"א. גצק' "ט דסו י', האוודאפ "ם רהמ ?יע'וש"ת הנשמב םישרופמה םינמזב

"ל דרה תוהגה יעו' , תקונית דות"ה ?יע' ןיפוצר תוליל יעב בל"ש ,יא תוליל ד' הל ןינתונ

םש. הדנ ימו

. הדש ימורמו הדנ ו:ימ תובותכ האלפה צומ"ש?יע' דע םהירבדב ב"ש וטקנ אלש המו

אי: ליעל "ש ארה יפסות ?יע' תוליל ד' ךותב התיח םא ןידה המו , הכמה היחתש דע

ןאכ. יריאמו

השא לכמ הנש יאמ ליו"ע , הכמה התיחש םדוק ףא תורוסאד ראובמו וכו', הנמז עיגה

ס"ק םש הנ',וק"א זפק' ברה זמ',וש"ע ןימינב תאשמ וס.)?יע' ןמקל ) התכמב הלותש

. הנורחא הנשמ יעו' זט',

ג:. םש "ק מטיש םש, תח"ס ד. תובותכ סות' ךכ?יע' תארקנ המל , הוצמ תליעב

"נ העב לע "מ העב תוגשה ?יע' שורפל ךירצ יא הוצמ תליעבב םד האר אל לי"עיא

.' טלשת זמר הדנ לה' יכדרמו גצק'א', דס"ט קס"ה, ג' השירפה רעש

"נ. לורעו קס"או-ב', םש דס"ט ,יע' רבאה תומיש דע ןיתממד "ד בארה ירבד רואבב

תוהגה ?יע' ןושאר הליל הל ןינתונ , אשירב ב"ש ןושלמ וניש המל ליו"ע , הלוכ הלילה לכ

"ל. דרה

. הדנ ימו תועושי ןסוח ?יע' םימעפ ג' התארב ןידה היהי המו , התאר וליפאו "י בנר רמא

זפק' ?יע'ב"י הלתת יתמ דעו ,' סותהו "י שרב םשו אי: ליעל וכו',יע' יוצמ קורהש ןמז לכ

בצ'. םש "ש הורעו "ט, כקס םש גי',דס"ט

"בה'גכ'-דכ', וסיא "ם במרו רו"ן, ןאכ לכ,יר"ף דות"ה ?יע' לאומש וא בר רתוי רימחמ ימ

"נ. לורעו צק'זע' דס"ט יעו' , הדנ ימו גפ', תונשיה "ת ושבו זפק' ןמיס ב"ח

תח"ס. יעו' יריאמ ?יע' והמ , תרחונ

"נ. לורעו "א שרהמ לע, דות"ה ?יע' םילכ וא םלוכ סורגל שי ךיאו וכו', האורו םלוכ יבג לע

םש. "ט דסו תוכלה דודח ?יע' וקלחנ המב םתקולחמ רואיב וכו', םימיב השמיש רמתיא

. הנטקב םג וקלחנ םאה הדנ יחתפ יעו'

?יע' ללכב דעו דעד ןניעומשאל אבד ץרתמ אלש המו , תוליל עברא ינתימל יל המל

. ןימינב תחתמאו רתסב ןתמ

"נ. לורעו "ש שרבו ,' סותו שר"י ?יע' רתומ הליעב הזיאמו , תבשב לעבימל ירשד

" בשר ו: תובותכ ?יע' רתיהה םעטו יאק המ לע , תבשב הב סנכהל רתומ הקוחד הצרפ

א'ה'. תבש "ם במרו דצש' "ש בירה םש,וש"ת "ק מטישב "ד בארו א

יעו' , תוכלה דודיחו םד?יע'שר"י אצמ תישילשב קרשכ ןידה המו םד, אצמו לעבו רזחו

יבר). דות"ה ,(יעו' הדנ ימו הדנ יחתפ , תועושי ןסוח "נ, לורע

םעפה רחא הקדב אל םאו יתא, הוה ארקיעמ םילותב םד הוהד אתיא םאד

טכ'. זפק' "ט דסו הכ', םירואיב זפק' ווח"ד ?יע' הנושארה

כש"ז?יע' התפיחו םד תפיט אצי אמש רמוא אלש המו , לאומשכ היל ימרתיא אמליד

. הדנ ימו "נ לורע "ל דרה תוהגה

תועושי ןסוחו "א שרהמ יעו' "ק, מטיש יעו"ש ו: תובותכ די:, הגיגח סות' ,ע"ע ינאש דות"ה

. הדנ יחתפו גצק'ג' דס"ט ןאכ,

?יע' םישדוח ט' ךותמ תוליל ד' יוהד השקו "י, שרפ ,יע' שדוח בי' ךותמ תוליל עברא

"נ. לורעו תח"ס

' 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


