
סב"ד

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

ול. ףד
אלד סירס םגד ביק'א' טה"ז תעדכ ןאכמ חיכוהש תח"ס וכו',יע' ךלמ גב תפב לאגתי אל רשא

. ןנבר גולפ אלד תפב רוסא תונתח היב ךייש

. םינורחא "א,עו"ע בטירו "ן במר "ד בארב ,ע"עית' ןמשו דות"ה

ידימל ת ואבש דע ונממ ולביק אלד גכק' בה"י בתכו , סחנפ רזג וכע"ם ןיי לעד זמ' "א רדרפ יע'
. ולביק ןכ םהמ המל תח"ס יעו' , ללהו יאמש

לודגה ב"ד הלטבל לוכי לארשי ללכב הטשפשכ םג הריזג לכד ובתכ אנקסמל , ןנתהו דות"ה
גייס םושמ םהש תוריזגל אמגוד קר והזד בתכ ב'ב-ג םירממ "ם במרבו , רבד חי' דבלמ רתוי
םש סכ"מ יעו' , הלטבל א"י הטשפש הריזג לכד רימחה םש "ד בארבו , לטבל א"א םתואש

. הלטבל רשפא דבל הטשפ אלשב "איא בטיר יעו' , יריאמבו

ע"ב
השקו ו"ם, כעד דוח ייא ורזגו וכו' ידימל ת ותאו , היונפד דוחייא וליפא רזגו דוד אתאו .1

דוד? תריזג ב ללכתו הייונפ ללכב הניא וכע"ם המל

ראיב ךסנתנ אמש םעטב יגס אלד אהו , ןהיתונב םושמ ןניי לעו ןניי, םושמ ןנמשו ןתיפ לע
בתכש "ד בארל איבה "ן במרב ,ו ןהיתונב םעט ילול היל ןנישייח יוה אלו טו עימ הזש "ם בשרה

. הריזגל הריזג יוה אל המל ןכו יתש' המ "ן במר ,עו"ע האנהב רוסאל אכהד אמעט יעבד

השקו דבל האיב לע הקולד חע. ןישודיק "ן במר יעו' וכו', תונתח ךרד תושיא אתיירואד אלא
. תושיא ךרד יעב יאדו לבא ןישודיק תסיפת אד"צ טעמל אבד תוט' תורעה ץבוקב יתו' , אכהמ

בו"ש השירפ יעו"ש םש, "י בבו "עזט' הבא רוט יעו' "בבי'א-ב, וסיא "ם במר ,יע' הקול המ םעטמ
לכד ןאכ ארמגה םע רדתסי ךיא וזח"אד'י' יעו' , תונז ךרדב םג הקול חקת אלמ רוסיאה יאד

. תונתח ךרדב רוסיאה

"ץ,עו"ע בעי ,עו"ע לארשי םש היה אלה םש ונד ךיא "ד באר יעו' , ורזג םש לש דוני תיבב תונז
םש םש היה יא םירו טה לעב "ש ייעו דכ', חל' תישארב "ת העו םש "ם במר ונ. ןירדהנס סות'

.' הכק "עח"ב הבא "סוש"ת תחב ןכו , אתיירואד ךרס הזב שי וזח"אד'א'יא יעו' , ומצע

חיים תר ותה ראיב , היוגה לע אבה לארשיל , לארשי תיב לע אבה וכע"ם ןיבש קוליחה םעטב
נ"מ. אכיל תילארשיל יוגה ןיב לבא , שורפל השק לרעל תלעבנהד םושמ

יעו' ןאכ, "י שרמ עמשמ ןכו , ורזג אב"א קרד קליח בפ. ןירדהנס המר דיבו "א, גשנ םושמ בייח
"ם במרו 'יר"ד סותבו ןהכ, ב קר ךיישד ןירדהנסב ו ןאכ ' סותו שר"י יע' הנוז רוסיאבו , המלש ןינב
יולתד ןירדהנסב םש רנל ךורע יעו' , היוגה לע אבה לארשיב םג אוהד בתכ "בבי'ב-ג' וסיא

. לאר יבש השדק היהת אל רוסיא שי םאה א'ד' תושיא "ד בארהו "ם במרה תקולחמב

יע'ב"י רבדה רואבו , הלבק ירבד אוהד בתכש בכ'א' "ב וסיא "ם במר אד"א,יע' אתיירואד דוחי
הרותב שרופמ וניאש דמה ותטישל "ם במרהד בתכ ב'א' הטוס ךלמל הנש בכ',ומב "ע הבא

. הלבק ירבד ארקנ

סב"ד

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

ע"ב
תוירע ידיל אובל לוכי אלש ןויכ תירכנבד ץריתו בכ'א', "ע הבא השירפה השקה ןכ .1

"י רהמבו , הריזגה ללכב יוה אל חיכש אלש ןויכד בל:ית' ןישודיק "ן רבו דוד, רזג אל

ל כמו על"ז, ןב דילומש ןויכ םהיניעב רומח היה ש רוזגל ךרצוה אל הזבד ית' אריפש

אבריקה דצמ קר אלו , הריבעל ששחה דצמ רוסיא םג שי דוחיבד הארנ הז

. הרוסאה

"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


