
סב"ד

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

חי. ףד
הבברמ לוגד ה תקולחמל ןאכמ חכונ השקו היב, החימ אלד הגירהל ות שא לעו .1

? תוברע ללכב התיא םישנ 'יא אער ואב"ח "א קערו
המל השקו , םיברב תוליהק ליהקמו , הרותב קסועו בשוי התא ךילע יתעמש ינאו .2
המ השק דועו , םיברב תוליהק ליהקמד לודגה רוסיאב יגס םירבדה ךל-ב' רצוה
? רובעי לעו גרהי ש ןידה דימת איסהרפב אלה "ב הועה ייחל ינא המ "ת בחר לאש
שמום היל אמיל השקו , תונוז לש הבוקב יאתחא אבתיד אתלימ יב אליז א"ל .3

? םייובש ןוידפ תווצמ

נעכיוני. קוספ דחא לכל אכן שי ןכיה "א שרהמ וכו',יע' ואציש העשב

רומח ושנע היהי ךיא סות' לע תושקהל הברהש ןפ"י ירדהנס "י אפת יעו' , םשה תא הגוה דות"ה
דוע. ייע"ש , היקר יפב הישרדימל נ. םיחספב אבר רבס ךיאו , השע ללכמ אבה ואל קר והזו כ"כ

רוסיאה םהב ד וירבד וראבו "ה, יוהמ הנושד "א שרהמ יעו' י"הו-א"ד ריכזהל ןיאש ' סותב םש דוע
וכו'. דוי , םאולימב רמול קר

םדא רמגש העשמד ' זיקת יס' גרובנטורמ "מ רהמ ' ושתמ אבומהמ "תלי"ע בחרד השעמב
צו"ע. רבד ל היאר איבמו ללכ ןירוסיב שיגרמ וניא ושפנ תא רוסמל ותעד

"ה בקה ןיאד ול השק ,יכה הכונח תורנל הנווכהד שדוחמ טשפ "א שרה רנעינ,יע'מ יאמד אהלא
ליצה אל רד"מ הביסה הזד "ץ בעי תוהגה יעו' "ל, רהמ ,עו"ע םהייחב םיקידצה לע ומש דחיימ
ןי. רוסאה תיבמ ומצע ריתמ שובח ןיאש ללגב ווכ',יו"א ריאמד אקלא תרימא ע"י ומצע תא

ע"ב
תוריזגהמ לצנהל תנמ לע ירכנכ תוארהלד זנק'ב' "עוי"ד ושב קספ ןאכמו וכו', והיימקמ טהר

גכ'. תוא רגה"א רואב ייע"ש , רוסא ירכנ אוהש רמולש ףא ר תומ

יס'חי'ק'. אתפ רחי אלו פלפבו ירה"ף לע רב"ן ',ע"ע סותו יע'שר"י רבדה רואבב , םוקרכ

יעו' תח"ס, ייע"ש ע"ז, יתב םניאש ו. הליגמ סות' יעו' , ןילבזמש 'ד"ה סותו שר"י ,יע' תוירטארת
לאוש ,עו"ע רימחהו ע"ז היהש םוקמב תסנכ תיב תונבל ןדש המ במ' וא"ח תח"ס "ת ושב

בע'. ודה"קח"ג מ בישמו

. םייח תרותבו "ד בארב "ש,עו"עית' שרו "ם רהמו "א שרהמ יאמ,יע' דות"ה

לע אי"ף רה לוצםי,יע'יפ' םיאטח םיעשר ןאכ: שי תונושל וכו'ו-ג' ךלה אל רשא שיאה ירשא
פ"ב. םלוע תוביתנ "ל רהמ ,עו"ע בקעי ןיעה

הבושת ירעשב פ"ב,ר"י םלוע תוביתנ "ל רהמו "א שרהמ ,יע' תונצילה תונגבו , ץצולתמה לכ
"ה הגהב ב'יפ"ג רעש ןושלה תרימש יע' םניהגב לפונ םעטבו פ"ה, םירשי תליסמו זעק', ג' רעש

רגה"א. םשב

סב"ד

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

החומ התיה ותשא םא יכו תושקהל שי תמא בד םישרפמ יתיאר .1

ושריפ ןכלו , וירבד כ הכלהש לה רמוא היה אלה , רזוע היה וב

לעד ןבומ הז יפלו ות בב התחימ שאל המב השנענ ש הנווכהד

. תוברע םהל שיש יאדו םישנה תווצמ

השע לעש ול רמא הליחתבש , אלפנ ןפואב יכדרמ דמחב ראיב .2

המית יא םגו , רובעי לעו גרהי דמשה תעשבש ןידה רמאנ אל

לבא ומצע ןיבל וניב דומלל יגס הזל , רוסיא הז הרות לוטיבש

" הועה ייחל וקלחל לאש ןכלו , השע קר יאדו והז םירחאל דמלל

םורגל לולע ש לל גב "ב הועב וקלחל ששחש שריפ עדיוהי ןבבו ב,

םג הז יפלו , ךקיחב ולוס"ת שיגדמ ןכלו , ףרשהל הרות רפסל

סופפל ר"ע תבושתכ נעה אל המל בקעי ןיעב םינואגה ושריפ

םא וישעמ שיחכהל כיול םשש אלא , םיגדהו לעושה לשמ םע

םע אוה הפ לבא , םהמע יתרבד ם תס רמולו השעמ ספתנ היה

ז'. שורד ףוס שבד תורעי דיב,עו"ע ס"ת

, ןהימד ידכמ רתוי םייובשה תא ןידופ ןיא םושמ י"ל הרואכל .3

לכב תודפל לוכי ומצע תא םדאהד בנר'ד', ייק"לוי"ד םנמא

תבורק התיהד צו"ל , ובורק הד"ה קס"ד םש יעו'ש"ך , םוכס

רתוי ןתיל לוכיש ותבורקכ בישח ותשא ןויזב םושמ קרו ותשא

. והילא ןיע , הימד ידכמ

"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 תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


