
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיביש "י
" ארמגה ירבד קמועב וש"תמו"מ-ל"ויען

בל. ףד
תולאשה

םרוגה רבדו הנשמ םתסכ הכלה אד"כ השקו וכו', ןוממל םרוגה רבד רבס רמ .1

םרוגב כו"ש ימרגב בייחמד רכ"מ הכלה ןיקסופ ןיקיזנב וליאו , ןוממכ ואל ןוממל

? ןוממל

תח"ס. ,עו"ע ריאמ וניבר םשב אר"ש סות' ,יע' ושקהש המב יאו, דות"ה

אלל העו ב שה רחא ןמא ורמא ןיב קלחמש שאגימ יעו'ר"י בב"ד, הריפכ בל"ד ץוח העובש
, קלוחש י'זי' קרפבו ה"י םש "ד באר יעו' ט'א', תועובש "ם במרה תעדב "מ סכה ראיב ןכו , ורמא

"ם. במרה תעדב "קוי"דוס' ודהמ "י בדונ יעו'

קוידב םירבדה יתש ואוביש ןכתי אלש הנווכהד זי. תורוכבבו ןאכ שר"י ,יע' םצמצל רשפא
"א. קער "ש ייעו הז, תא קודבל תורשפא ןיא ונל קר דחי ואוביש רשפאד יגילפ םש ' סותבו , דחיב

אלו , ןוממל םרוגה רבדב וקלחנש םיאור ייבא ירבדמש רואבה "י שרל וכו', ייבא רמאה ארבסתו
ש םירמוא ואל םירוטפ יוניק ידעש כמך םיאורש הלאשה "א בשרלו , בייחל לוכי דחא דעש

וזכ. ארבס אלנארמ דחא דעב םג ,או"כ הריתס ידע םע ףרט צהל םי יואר

יעו' , התבותכמ ר טפיו תומתו התשת ממ"נ אלה בייחתי המלד ' סותה ושקה , םידומ לכה דות"ה
ןיא הארש דע שיש עגרבש ףדו' הטוסב ראובמ ירהד ושקהש דועו ג'גכ' הטוס ךלמל הנשמ

. המלש קשחו שר"ש ,יע' םירבדב לפלפש המ ,עו"ע לעבל דיספה וא"כ התוא ןיקדוב םימה

"ן במרב םנמא ח', תוא ח"ו אנ' עשר המורתה רפס ,יע' רוטפ ןיקיזנב ,הו"ה םרוגד םרוג יוהד
"א. בשרה תעדב .1 הבושתב שמ"כ יעו' םהיניב קלחמ ( ימרגד סרטנוק )

ע"ב
ל ודגנכש 'ב"מה.ד"ה סותב ראובמ אה השקו עבת, תשמד אמיל ימ היל אמילו .1

דבל הזבו ותודיע ינהמ יאדו אתיירואדמ ,או"כ ןנברדמ וז העובשד ארתב אצורית

אל.)? ליעל ) אפפ ברל ן ברק ובייחל יגס

לע דושח ודגנכש ןאכ או"כ , העובשה ןמ רטופ עייסמה דע אלהד , השק דוע .2

? תעבתשמד רמיי ימ ותנעט יהמו , עובש אלב עבותה ל וטי העובשה

לוטיתש ידכ תמש הל דיעיש דיעה תא העבתש "י שרפו , התימ דעב םידומ לכה .3

םאד זיק. תומביב ראובמ אה השקש אלא , ןברק בויח שי הז לע קרד , התבותכ

דחא עבד הד"ה "א בטירה ב תכו תנמאנ הניא יתבותכ תא ונתו ילעב תמ הרמא

ךכ? דיעמ ש

רמיי ימו םישרויה דימ התבותכ ילטלו העובש יעב אה השקו וכו', םידומ לכה .4

? תעב תשימד

תוטישה ד גנכ הייאר הפ שי םאה אר"ש ' סותו "א בשר וכו',יע' אבא ברד אכסנב ם ידומ לכה
. ליעלדכ תעבתשמד רמיי ימ ןיעט אלדמ , לוטיש םדוק העובש איצומה יעב אבא ברד אכסנבש

. ומוקמ םש דל.יכ ארתב אבב ךרואב דוע יע' אבא ברד אכסנ תייגוסב

יעו' , םהינפל ויהש תואסרגה יפ לע וירבדב דשונ המ "א בטירו "א בשר "ן במר יע' ןוגכ שר"יד"ה
ז'ג'. אתתעמש

" קער יעו' , עקרקה ןמ אלא תיבגנ הבותכ ןיאד ראיב "י שרבו , בייח עקרק ידע עיבשמ הנימ עמש
ייע'"ש. , עקרקהמ "םג" תיבגנש המב יגס היה הרואכלד "קגנ' ודהמ אוש"ת

סב"ד

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

הזו דיגמ "הז יעבד , ןוממל םרוגב יגס אל העובש יבגלד ץרתמו "א בשרה השקה ןכ .1

םרוג בישח יא םג אליממ אקיזיה ירב וניא תודע בד ק לחמש שר"ש יעו' " בייחתמ

פטי. ערג ןוממל

ע"ב
העובשה לע דושח ינשה ץ וריתה יפל שםג ןאכמ חיכוהו בצ'י' םימותה השקה ןכ .1

ךירצ ינשה המל והובייחש רחא אוה ס' ותה ובתכש המ לכו , םלשלמ רוטפ

אתיירואדמש אוה ןכ יאדו ןנברדמ דושחד ץרתמ חל'ג') (ח"ג יולה תיבהו , עבשהל

. איבוקב קחשמכ ןנברדמ קרש ולאכב םג םידושחה לכב יריימ אלה ייבאו , רוטפ

אניד אכילד חיכוה ןאכמו אס'), םיטפשמ תובושת ) תוינומימ תוהגה השקה ןכ .2

תאצמנ "כ לאד רטפהל תורשפא אלל עבתנה תא בייחיש םוקמב עייסמה דעד

"י בדונו "א קער "ש ייעו , ומצע תעדמ בצ'ח' שב"ך יפע"א,כו"כ לע ןוממ איצומ

"תוח"מזכ'. ודהמ

ץוחמ ותעבת אכהו ןמאנ וניא ךכ בב"ד רמאב קרד ץרית "עקז' הבא בקעי תיבה .3

לכש היאר ןיא תאז ןושלב דעה תעיבתבד דנ' תודע הניב ירמאה בל"ד,כו"כ

. ןוממל התנווכ

בתכ יריאמבו , העובש אלב תלטונד תונוזמה לע ירייאד יתו' "ש, ארותה השקה ןכ .4

"ס(וש"ת תחבו תע, בשמד רמיי ימ אכיל םייחמ הלטנ אלש יאדול בורקש ןאכד

. העובש אלב תלטונ הדושח השאד בתכ הע') וח"מ

.5

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
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 "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


