
סב"ד

ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

גל. ףד
? ןנוצ ע"י עלוב ילכש וניצמ ןכיה ווכ',ליו"ע יקיז והנה .1

? הליחתכל רוסיא םילטבמ ןיא אה השקו "י, שרפ םימ,יע' םכותל ןתונ לארשי .2

סות'ר"א ,יע' ןהידיע ינפלמ ףידעש ףא הרזחב רוסאל םעטהו , םתריזחב ןיבו םתכילהב ןיב
רותי"ד. יעו' , רוזחי יאדוש בורק םוקמב ירייאד

"א. בטירו "ן במר ',ע"ע סותב תוטיש שר"יו-ג' יע' איגוסה רואבב וכו', "ם וכעה תודונ

ירייאד שריפ "ן במרבו וכע"ם, לש וניי שריפ "י שרב ,? ירייא ןיי הזיא ,בו טיטל םימ קרוזכ השענ
"א. בטיר ,ע"ע לאר לשיש ונייב

חאר. שוריפ "כ שמו ל-דע: ןאכמ הקהש המ "ן במר וכו',יע' וכע"ם לש םינקנק

ע"ב
םאה רתיהל דצה המ ליו"ע , אחסיפב והב ישומתשיאל והמ אינוקד ינאמ ינה .1

? הלעגה היב ינהמו טעמ עלובש ללכ,וא עלוב וניאש םושמ

ברבא"ד. םישו "יעו"עב'יפר שרפ ,יע' דבעיד וא הליחתכל

יבגל סות' יעו' , ועקבתי אמש בתכ "ד בארבו שר"י יע' רוסיאה םעטבו ירש, דחו רסא דח אסניק
ףול, ע"ייק ץע תיבח ב רשכה ליעומ רב"ןיא "א,עו"ע בטירו "ן במר ,ע"ע הלעגהב סרח ילכ רשכה

ז'. תוא םש ישנא יע'יח'

'ה'. הלק וי"ד םירפא דיבו יעו'ר'ן, , שדוח בי' רחא ליעומד "ן במר ,יע' תימלוע הרהט ול ןיא

ירייא אר"שד יעו' , םויקל םסינכמ ןיאש םילכב יאקד "ן במר ,יע' ירייא יאמבו וכו', יבצח ינה
ירש. וכי"ם ידיב ושימשת תליחת יא ףאד םינושאר יעו' , םויקל םסינכמב

םש. "אאי'חי',יע'ונ"כ כאמ "ד בארו "ם במר "א,עו"ע בטיר גכ'בו ןמיס "ש ארב דות"הכיס,ע"ע

" שרהמ יעו' , תיכוכז יופיצב ירייאש וראבו , תרפועב ירייאד ראיב שר"יש לע ושקה , אינוק דות"ה
. העילבה ענומ וניא קד אוהש ןויכד םתטישל וצריתש מכו "י שרל ו צרית אל המל "ן רהמו א

םימי ג' יוריעב רתיה הזל שי יא וקלחנש "א בטירו "ן במר ,יע' אקורי אינוק

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

תובושתה
וד' שר"שכו "א שרהמ סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

ותופירח בור מ ןייב אלא , העילב םושמ וניא תמא "הדב ארה םשב "א בטירה ראיב .1

איצומו ילכה דוינפ הפרמש ע"יעייורג"פ םתנקת ןכלו , ילכה ינפודב ומעט נלבע

. חספב ץמחו ךסנ ןייב אלא ו ניאש 'גל' הלק ,וע"עש"ך םעטה תא

, ולטבל רתומ םעט אלא וניאו והשמ יוהד ןויכד , הנוי וניבר ם שב "א בטירה ראיב .2

ץר ית הז ןיעכו , ילכב שומישה ךרד והזש ףיסוהו "בד'ד', הרות "א בשרה כו"כ

ירבד ורא בשי המלש קשח 'יע' סותל םנמא שר"י, תטיש ל הז לכו , ומצע "א בטירה

ןויכ רתיהה םעט גכ'ש ןמיס אר"ש ,ויע' רשכה אלב םכותל םימ תנ ית נב ארמגה

. םגפל ו םעט תניתנ אלא וניאש

ע"ב
ףא הלעגה אנת' וא"ח רוטב ךירצהש הזמ ותייארו , ינשה דצכ םייח תרותב ראיב .1

הה שב המל הז יפל ץרית ןכו שר"י, ירבדב ןכ קיידש המ רכש,עו"ע ב ושמתשנ שכ

. לשובמכ שובכ ןיד ןיא םימי ג'

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב , ברעה תועשב - תובושתה ר, קוב ידימ ונתני תולאשה


