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

זנ. ףד
, האנהב ףא רסואש דמלש רב"ן יעו' , וטימשה ירב"ף וכו' לגרב ןיב דיב ןיב ודדמ
קליח רב"ן ןכו , םהיניב קלחמש אר"שיס'ח' יעו' חנ., ןמקלד וריזחהו םעט ומכו

. לארשי ךרוצל השע אכהד םהיניב

סות',עו"ע ,יע' רתומ לגרב שרופמ ביתכ אהד ןושלה השקו , רמא ימ לגרב
. ארמגה לש הה"א רואבב "א בטיר

עגנד ובתכ ' סותבו , אבילולה ע"י ןייב עגנד "י שרפ ,יע' םריבב יוהד אדבוע אוהה
םינושאר דועו "א בשר יעו' ,' סותה תוישוקמ שר"י לע ץריתש יעו'ר"ן , שממ ודיב

. םהיצורית 'יע' סותה יפ' לע ושקהש

. ץישפיל הילדג ר' תוהגהבו "א בשרב םיצורית ,ע"ע םילודג דות"ה

ןיי םישוע ולבט אלו ולמ אלש םינטק אנקסמל םאהו , תוחפש ינבא המגרת
וקלחנו "אאי'ו', כאמ "ם במרב יעו' , םישוע ןיאד "בה'א' הרות "א בשר ,יע' ךסנ

קס"ג. םש זטו' דכק'ט' סכ"משו"ך יע' וירבדב םינורחאה

ע"ב
שר"י,ע"ע םשב ואיבהש המו , יקופאל דות"ה יע' הזה ןמזב יוג וב עגנש ןיי ןידב
קלחל ארבסהו גכק', יעו'ב"י םש, "מ סכבו "אאי'ז', כאמ "ם במרבו "שיס'ז', ארב

ע"ז. עדוי אלש ללגב אלו עגמל ןווכתמ ןיאש ללגב ירש קוניתש , קונית ןיבל וניב

עב"ב ' סותו ןאכ שר"י ,יע' תבורעתב אקווד ירייא םאהו וכו', ינובזל אבר היירש
שר"י. םשב שריפש המ "א בטיר יעו' "א, שרהמ ייע"ש

"ן במר יוגה,יע' דדמל הז ןיב קוליחה רואבבו וכו', ב"ח אנוה בר הילע גילפיא
השוע םתהד בתכ "ן רבו , ךסנלאב אלש וישעממ רכינ רתוי םתהד "ש ארו

"ש ייעו ןייל, ןווכתנ ןאכד וירבדמ הארנש "אבי'ז' כאמ "ם במר יעו' , לארשי ךרוצל
דכק'ט'). (זט' הילע קלחנ המב םישרפמ יעו' "ד, באר

"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


