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זי. ףד
תולאשה

בתכו , יאמדמ ינע רשעמ שירפהל ךירצש םימכחכ קספ ט'ג') רשעמ "ם( במרה .1

? ןלנמ השקו ינע, רשעמ שירפהל הנקתה תדמוע התיה אל ןכ, ילולש , רחא םעט

מ הליחת מ םירוכיב תאירקד השקו יבא, דבוא ימרא "י שרפו , םהילע ארק אלש דע .2

?" םויה יתדג "הו

דמלנ אוה קוספב ירה , הליחתב םירוכיב רכזוה המל השקו וכו', םירוכיב לכואה .3

? םירוכ בי ולא " ךדי תמורתו מ" ןורחא

דפ.) םיחספ ) הרמאנ אשרדה אלה השקו , םיעברא הקול וניא אמטב רבושהו .4

המלו לוספ לכ אלא האמוט אקווד אלו , לוספב אלו רשכב וב, ורבשת אל םצעו

? אקוודב אמט ןאכ טקנ

רשעמ לע םידושח ץראה ימע יא וקלחנש ייבא הדימעה אכה , םימכח ו רזעילא יבר תקולחמב
רנל. ךורעו ירא, תרובג ,יע' רחא ןפואב ייבא אמקוא דפ: םירדנבו ינע,

רמאנ תיזכ רועישש ( אלו אכ:(ד"ה תועוב סות'ש יע' םעטהו , ןברק ןינעל אלא תיזכ ורמא אל
תוחפב בייח דיזמב אוהש תוקלמ "הד מרה םשב ןאכ "א בטיר יעו' , ליגר ואל לע אלו , תרכ לע

גכ'. םיטוקיל וזח"אוח"מ יעו' , היבשחאד תיזכמ

ינבה לעמ טהל ונשכ דבל םאה תליטנב רוסיאהש טקנ וטק. ןילוח "י שרב , םינבה לע םא לטונה
לש ומעטבו גפ', וש"ת יבצ םכח יעו' , םהינש תליטנב קר רוסיאהד בתכ וש' "םל"ת במרה ם,ו
בתכ םש "א בטירבו , וקתנמ וניאו ואלל םדוק השע הד בתכ זט. ליע "יל שרב , הקולש הדוהי יבר

. השעל קתינה ואל לע ןיקול "י רלד בתכ "מ היפב "ם במרבו , ואלה םדוק אוה בויחה לכד

ע"ב
? ושרדלו ארקמה סרסל יעב וירבד ל אה השקו , דילית רכ"ש הימיא אדיליד .1

לו"ת השע לע תרפכמ הלוע אה השקו , ירפכמ ןכש ירימח םשאו תאטח הברדא .2

ול.)? אמוי )

תוכריפה לכד נפ"י ר"שיע' תרבס תמאב המו , שירדו ארקל היל סרסמ הידידל סד"ל יאמלד

ט'. השרפ ירפסה לע "ב יצנה קמע יעו' ואל, שיש רמאנש המכ דע קר הז

"ם במרה לע הנשמ דיגמ יעו' , השע רבכ שי דומלל אבש ולא לכבש ףאו ןידה, ןמ ןיריהזמ יכו
. וקליחש המ םש ךלמה רעשו רנל ךורע ,יע' ןיריהזמ "ג הכש ב'א', תורוסא תולכאמ

יעו' , היפוג ןועמש יבר והזד "ןס"ל במרבו שר"י, הז?,יע' ימו וכו', ןידה ןמ ןישנוע מל"ד וליפא
"א. בטיר

סב"ד

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

בויח אכיל ןידה משעירק סד"ל ראיב חמש רואבו , השקה ןכש סוקרוק "י רהמ ייע"ש .1

ביתכ ךשמהבד , ךירעשב ךירעשב גה"ש ללכב וניא ם יינעל ןתינ וניאש ןויכ ללכ

םייקל שדח םעטמ קר אוה בויחה לכו , םייקתמ אל הזו ועבשו ךירעשב ול כאו

ינש. רשעמב הריזגה

קרד ( אובת רפ'יכ (הע"ת הדמח ילכ יעו' א'א', םירוכיב הנושאר הנשמב השקה ןכ .2

דבא ימראמ קר ךכ רח ,או םויה יתדגהמ םיליחתמ ץראל וסנכנש הנושאר םעפב

יבא.

ןיואל אלא הנשמב ורכזוה אלש גי. ליעל ' סותה יפל "יית' נפבו , םינורחאב ושקה ןכ .3

רדסה ית'ש רנל ךורעהו , שודיחה לדוג יפל םידקהש י"ל אליממו שודיח םהב שיש

,(" והשרדו ארקמה סרס ") הלחתהל ףוסהמ איהש השרדה רדס יפל אוה הנשמב

ךות םירוכיב ), רוסיאה השענ ובש םוקמה תגרד יפל הנשמה רדסש ית' דועו

וכו'). ץוחב ,ק"ק האירק םדוק םיע לקה

, רוביצב ה אמוט ירהש אמטב שודיחה רקיעד וירבד ןכותו השקה ןכש רנל ךורע יע' .4

ןברק "ם( במרה לע חמש רוא יעו' , םצעה תריבשב רוטפ ןפוא לכבו רשכ ןברקהו

. אמטב אלו "וב" השרדה תא איבה "ם במרהש הביסה וזש בתכש י'א') חספ

ע"ב
ןויכ , הליחת תערזמ ה שאה רכז תדילבד אל. הדנ מגה' יפ לע רנל ךורעה ראיב .1

ארקמה סרס לש" השרדל ימד הזבו , הרוצה תא ינשהו רמוחה תא ןתונ ןושארהש

. םשרו דל ךיא הרוצה תא םיקוספל תתל ידכ ות, לי חתל ופוסמ ," והשרדו

ול ורפכתיש האיבמש ימל ח טב ומ קרו , הרפכל האב הניאד יתו' "א, בטירב יע' .2

הז. יפל בשייש המ רנל ךורע ,עו"ע םהילע רבעש הלו"ת שעה

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
ידימ ליי מב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תו חצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו נה"ל תבותכל השקב חלש םוי

ברעב תובושתה ףד תאו רקוב ידימ ליימב תולאשה תא לבקל ןתינ !! ץלמומו שדח

םוי, ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ היהי וב ןופלט וק חתפי בורקב זעב"ה
. תועדוהה ירחא ובקע - תולאשל תופסונ תובושת תונעל ןכו


