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תולאשה

הכוס תושעל בתכו הכוסב הניש המל ,ולי"ע בלול לוטיל אלשו הכוס תושעל אלש .1

? הכוסב בשיל אלו

? תוריפב רסאנ םאה ליו"ע וכו', יתיאר אל םא ילע םלועה תוריפ לכ ורסאי רמואב .2

רמואה יבג חכ. םירדנב וניצמ אה , ינהמ יאמא השקו , םשא תרות תאטח תרות .3

? אכה אנש יאמו , ינהמ אלד םויה רמוא ובלבו ילע םלועה תוריפ לכ ורסאי

ד'וט',יע'בונ"כ, תועובש "ד בארו "ם במר יעו' וכו', רשע לכוא אלש העובש רמאד ןוגכ ימנ אכה
בי'. םירדנ אהןר יבר תנשמ יעו' אמ'ב', ח"א תשחרמ ע"ע

יעו' ,' זנשת זמר יכדרמ ?,ע'י עודיה תא םייקל עבשנ וכו',וב םדאל עודיה תא תונשל עבשנ
"א. בטיר

תא לטבל עבשנב ללכ נ אה , ומצע ינפב הטקנ המל ליו"ע וכו', ינודעהו ואוב םידעל רמא
ויות"ט. ,יע' הווצמה

, הלח ותעובשד בתכ אי'ג') ללכ "ש(וש"ת ארב , ןנברד הוצמ ןי נעלו , הוצמה תא לטבל עבשנ
השעו םוקב השעמ תושעל ןיבל , לחש השעת לאו בשב רובעל ןיב םיקלחמ "ן רהו "א בטירבו

לח. אלש

יעו' , ללוכב הוצמה תא לטבל העובש ינהמ םאה דכ. ליעל "ן במרו רואמה לעב יע'יר"ף
. ינהמד ד' הכלה ימלשורי

, רקש תעובשב רבוע גל'נב"א עוד י וניאב םג "פ כעד ראובמ "י שרבו , םדא ינב ל-ג' רכינש אוהו
קיש "ם רהמבו םש ,יע'ונ"כ הנטק איהש שמשה לע בע שנ יבגל בכ', ה' תועובש "ם במר יעו'

זוע,צו"ע. לדגמו "ד בארב םשו פ"אה"ד וירבדב ןאכ,עו"ע

,? ורבעי הז לע םג הרותה לע םירבוע אליממ םא העובשה רוזעי המ ושקה , עיבשהשכ דות"ה
"ס. תחו "ץ בעי תוהגה שר"ש, "א שרהמ יע'

ע"ב
, והיילע הולביקד ינשה םצוריתב יתו' הנד, ךאיה הרובדמ ושקה תעובש דות"ה .1

יוה אכהו אתועירל יתרתב הולבק ינהמ אלד בכ'א' "אוח"מ מרב ראובמ אה השקו

? הדיחיו השא

אבה דומעב תובושתה

סב"ד

תובושתה
סות', ומכ ' מגב םיאבומה ולא דבלמ , םישרפמה ירבד תיצמת תא איבהל ונלדתשה

וד' שר"שכו "א שרהמ

תיישעב םג הוצמ שיש ןאכמ חיכוה טנת'י') (וא"ח רזנ ינבאה .1

ןיעכ בתכש "ש שרב ח.),ויע' ףד תוכמב ליעל שמ"כ ,(יע' הכוס

. יושעה ןמ אלו השעת ןיד יבגל םהיניב נ"מ איבהו הז,

יוה יאמא "כ לאד רסאנ אלש חכומ הרואכלד "א בטירה בתכ .2

ענמהל לוכי וניאש ותס' יע' לח אל תמאבש המו אוש, תעובש

חרופה למגב םירבדה ולת המל אד"כ השק קר תוריפה לכמ

םירוסאד ג'ה' תועובש "ם במרה תעדו "א, שרהמ יעו' , ריואב

. ןנברדמ

תועובש הנשמ םחלב יתו' זיק', וש"תח"ג בל "יןב רהמ השקה 3.ןכ

שרפל ול כי אל אכה לבא , ותנווכ שרפל ול היה םתהד ב'די'

עבשנ ןיב קלחמ ו' תועובש םירפא הנחמבו , השמ דחפמ

אלש עבשנל , ןווכמש המ קר ותעובשב ללוכד אכהד תושעל

. לכה ללוכ אמתסבש תושעלנ

ע"ב
אדח יוהו תיחמומ הדיחי התיהד יתו' , תויח "ץ רהמה השקה ןכ .1

נ. הדנ ' סותהמ איבהש המ יעו' , אתועיר

צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ

ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש ליימב

תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!
םוי. ידימ תובושתהו

0795255901- וקה רפסמ
. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה - רקוב ידימ ונתני תולאשה


