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

גמ. ףד
ה תבכרמו םימה תוראב רפ"ח "םע"זז'ח' במר ,יע' ןתיא הפצמו "ם רהמ ,יע' הכלה דות"ה

םש. הנשמ

אר"ש. ' סותו "א בטיר ירה"ף, לע ע"ב,ר"ן ןמקל "ן במר ,ע"ע תלת דות"הש"מ

סורגל "י שרמ איבה "י רתב תח"ס,ו ,יע' תורוצ סורגל שי אקוודבד שר"י ,יע' תונבל תורוצ תומד
"א. בטיר יעו' , תונבל תרוצ

הז ןיאש ךוניחהו "ם במרהמ חיכוהש טל'א' ךוניח תחנמ יעו' , לכיה תינבת תיב םדא השעי אל
םנמא , ארמגה לש אנקסמה יפל הזד ראיבו שדקמ ארומ םושמ אלא יתיא ןושעת אל ןידמ

לע "ארו"ן בטיר יעו' , יתיא ןושעת אל םושמ רוסיאה הזב גשם ראובמ דנ: אמויבו עב"ב ' סותב
קר םהב רוסיאה ןכלו , שימשתל םתיישעש ןויכ םירחא ע"י ושענב םג ןירוסא ולא מד"מ ירה"ף

ינש. תיבכ קר וא ןושאר תיב תדמכ גם רסאנ םא י' ןמיס ם ירפא תיב יעו' םתודימכ ושענב

ןויכ רמול דדיצו רצח, תינבתכ רסאנ אל המל היב"בא'ג' דוד שדקמ יעו' , הרזע תינבת רצח
. יתיא ןושעת אל והזש ה' תיב ארקנש המב אלא הזב ילת וניאש החד ךא , ןינבב בכעמ וניאש

ןויכ לדוג לכב םינק עבש תרונמ תושעל הע'דןיא שרוש "ק ירהמ יעו' , הרונמ תינבת הרונמ
םילכב קר רוסיאה דנר'גי',דלכ נמ"ח יעו' , םייח תרות יעו' , ההבוג שרפתנ אל הרותבש

. שדקמב ויהש םילכ גצ' לכב אלו , םתרוצב הרותה הדיפקהש

ע"ב
וישכעד 'כ' אמק יעו'ש"ך , רשנו הירא םדא רוש םהד שר"י ,יע' םינפ העברא תומדב אלא

וליפא רוסא היראו רושד ' אמק בב"ח יעו' , דחיב םלוכ תיישע ב רוסיאה לכו , בורכל רוש הנתשנ

תולזמ ה-בי' לכמהשועשכ קר רוסיאה זבה םגד קס"ל, "שש"ך ייעו , תולזמב םהד ןויכ "ע נפב

. דחיב

,יע' וירחא ועטי אלש םעטה בתכש "םע"זג'י' במר ,יע' םדא תרוצ רוסיאבו , יתוא ןושעת אל
"ן, במר יעו' , תורוצ נ"מב-ד' יאמ רוסא דבל םדאש רחאד עב"א סות' יעו' ,' חכק תח"סוי"ד

הל'. "טח"בוי"ד ירהמבו

םשו 'ע"זג'ט'), להב "םל"ב'(ןכו במר ע"ז,יע' תושעל רוסיא שי יאו , םדבועל איהה אינת יכ
אכיל םדבועל אלש הרוצ תיישעש ןאכמו , רתסא תליגמ יעו' וילע, קלחנ תוגשהב "ן במרב

דמלתהלד ץוריתה רחאלד איבה גר' ח"ד עורז רואב םנמא ג'אי', םש "ם במרה ,כו"כ רוסיא
. הרוסא םדבעל אלש היישע םגו ית'הז החדנ , השע

םתוא ש ןוילעה רודמבש םישמש ןיב הזב קלחמש דנ. אמוי סות' יעו' שעוול, םירחאד ר"ג ינאש
"םע"ז במרהו , ןותחתה רודמב םישמשמ ןיבל ול, ושע םירחא וליפא ותיבב תוהשהל רוסיא שי
רגה"א רואבבו ןאכ. ירה"ף לע רב"ן יעו' טל'ב', ךוניח תחנמ יעו' הזב, קליח אלש הארנ ג'י-אי'

אכ'. ' אמק

עמשמש אל עב"אד"ה ןאכ ' סותמ (ליו"ע תטלוב דאם ת רוצב רוסיאה לכש דנ. אמוי סות' יע'
"דע"זג'י'. בארהו "ם במרה וקלחנ ןכו , םיקלוח "ן רהו "ן במרהו "א, בטירה ),כו"כ רוסא רויצ םגש
ןכו הדבו על תישענ הניא לבא תטלוב הרוצ אףשהיו הרואכל הנה הזה, ןמזב תובוב ןינעלו
םדא תמכחו ח"באי' רבד בישמ "ב יצנה קספ ןכו , לקהל שיו ותיב הקיזחמש המב דשח אכיל
תוחפל שיד הזב ורימחה םינורחאב םנמא חי', ' אמק רגה"א רואבב עמשמ הפ'ו',וןכ ללכ

. רבד אמע יאמ יזח קופו , טעמ הרוצה

"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 , רקוב ידימ ונתני תולאשה


