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

טמ. ףד
האוולהב ירייא ארקד רחא השקו תטמשמ רוביד וליפאו .1

ארק יעב יאמאו , העובש בויח אכיל בוח עקפש ןויכ
? העובשה תא תטמשמש הזל דחוימ

ןיא אה ליו"ע , םשאו שמוחו ןרק םלשמ , ומצעמ הדוה .2
? עשר ומצע םישמ םדא

נו"מ ריכשה לע העובש ןילגלגמ ןיא המל םימעט ב' ואיבה ןילגלגמ לכל דות"ה
ימנ לטונו עבשנ ודגנכשב דצ'א'יא שב"ך יעו' , ןילגלגמ יא ןילטונה תעובש לכל

. ןילגלגמ ןיא

סות' יעו' אי'ט', תוריכש "ם במרבו "א, בטירו שר"י ול,יע' חותפל והינייב אכיא
יעו'וא"ש זכ:, ןישודיק "א בטיר יעו' , ןנברדל המ"ת הע שוב ןיב קוליח שי אר"שיא

וט"טא'בי'.

, טמשמ וניאש ומש"יט'ח' "ם במר יע' הב, רפכש הוולמ לש ןידה רקיעב
רואבב "מ סכו "ז בדר יע' , העובשה תא תטמשמ ירהש וילע המת "ד בארבו

. םתקולחמב ראיבש המ ט'ו' םש חר"ה יעו' "ם, במרה ירבד

, םירמושה ינידמ ןיד והזש "קב"קוק: מטישב "ה מרה ראיב בנג, תנעט ןעוט ןידב
םש "ד בארה השקהו , לפכ םלשמש בנגש רמוש שיש ד'י' הבינג "ם במר יעו'
עיגהל א"צ הבינג השעמ השעשכד םש םישרפמה וראיבו טוט"ג, וניא אלה

ג'אי'. הליזג ירזע יבא יעו' , םירמושב קר רמאנש טוט"ג לש שודיחל

ע"ב
רכש אשונ ,וגו"אד לאושד חס התא המ עדוי יניאמ ץוח .1

דבא רמאש םנח רמוש רמא שר"ידאל יעו' וכו', רכושו

השקו , םירמושה תעובש םושמ בייח םש ד ולכאש הדוהו

? םירמושה תעובש ןידמ םבויח ימנ ולא ירה

התמ רמואש לאוש תוברל אבד המלש תכאלמ יעו' וכו', עבשנה לכ ללכה הז
עב"א. שגימ יעו'ר"י הכאלמ תמחמ

יעו' סות', יכה,יע"ש יא אסריגה םשד גצ. יעו'ב"מ ווה, השלש ווה העברא ינה
"סשם. תחו , םייח תרות אמ', םירמוש "א נחמ

ח'ב' ימלשורי יעו' , וקלחנ המב שר"י וכו',יע' ןיעיבשמ םיניידהש העובש לכ
ןידה המ קפתסמש וזח"אוח"מו'י' יעו' , םישרפמ ייע"ש ןנחוי יברו בר תקולחמ

לב"ד. ץוח עבשנב

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

וניא וב רפכש ןוממש "ן רהו "א בשרה םינושארה וצרת .1

,(יע' רפכש המ לע עבשהל בייח היה ארק ילולו טמשמ

עבשנשכ "א בשרב בתכ נ"מ דועו ומש"יט'ו') חר"ה

ערופ ינא "כ פעא רמול הוולה בייח היה זאש ערפיש

, הטמשנ העובשה םגש הז ילול ינא, טמשמ ול רמאישכ

רגה" רואב ,יע' עשר ומצע םישמ תונוממבד ןאכמ חכומ .2

ןפואבד בכ'ב', תורעה ץבוק יעו' טצ', זפ' וח"מ א

ןיא ןנירמא ןיידע ןוממ בויח תרצויה איה הפוג הריבעהד

וכו'. םישמ םדא

ע"ב
רמוש בויח ןידמ וניא תמאבד יתו' "ן, במרה השקה 1.ןכ

. וירבדב יע' ןלזג חבוי ןידמ אלא

"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 "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


