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

ס. ףד
אר"ש. יעו' ה, אנהב רוסא ףא אכהד ובתכ ' סותהו "י שרבו , ריסא וכו', אנדא וכע"ם אפפ א"ר

"ב הרות "א בשר וניד,יע' המ ( לארשיה ) לוכי וניא הזו יוגה) ) לוכי 'בהז סותה קפסב הוה, דות"ה
הזב. וליקהש ה'ב'

"א,עו"ע בטיר יעו' "ם בירה םשב איבהש המ אר"ש יעו' , רוסא ידודציא המל וראיב יאו, דות"ה
ריתהל שי הרואכלש וירבדב ונש"נ יעו'ר"ן , ותכיפשב הברמ יוגה עויס עש"י שריפש "ד באר

. ותכיפשב ברועמ לארשיה חוכד

בכיל ותטישל ןידה המ קפתס "ןמ רבו , תיכוכז י לכב אקווד והזד "ן במר יעו' כבך, ךוסינ ךרד ןיא
אמ"י. תוהגהב "ש ייעו יגילפ ' סותבד שמ"כ יעו' , תיכוכז

ע"ב
? והו לעה אלא הלע אל אוה תמ יא השקו תמ, הלעש אלא ,ל"ש הלעו רובל לפנ .1

הזד הות"בהב' "א בשר ,יע' הבחרל ה כרא ןיב קוליחה רואבבו וכו' אעקפיאד אתיבח אוהה
השעמ דיבע הכראבד קלחמ "דש ירות יעו' , ףוטפט תועינמ קר הז הבחורבו , רכינה ךושכש

. הלעמלמ טעמ ץוחלל ךירצ קר הבחלב לבא , לודג

יעו' סות' ,יע' אכילל חיפטהל ע"מ חפוט אכיא ןיב קוליחה םעטבו , חכתשיאד וכע"ם אוהה
"ד. באר ,עו"ע וירבדב ןיי,יע' םש ע"ז אכילד "ה ארהמ איבהש המ "א בטיר

שר"י תטיש יהמ דכק' דיב,ויע'ב"י דדמב הד"ה ב תכ חי' ןמיס "ש ארבו שר"י, ,יע' הנקב ודדמ
תח"סזנ. יעו' דיב, דדמב

יע' םנמא , רשכ הייתשל םגד שר"י יעו' , הרישכהו השעמ היה הז וכו', הקר זו תיבחה תא לטנ
"ז. בדרו חל"מ "ש ייעו , הייתשב רסואד "אבי'ט' כאמ "ם במר

שר"ש. ,יע' אמט בזבש לכ שר"יד"ה

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

ע"ב
הלעש ומכ וניד ותעדב ףרוטמ הלעשכ םגד "א בטירל היאר ןאכמד בתכ "ס תחב .1

רת. ומ תמ דימו יח הלע םא וליפאד ובתכ דוע דכק'טי'ו ' זטבו תמ,

"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


