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

טי. ףד
ונישי והמ ןייעל שי ןכו , יתית יכיהמ השקו , םהרבא הז וגו', שיאה ירשא .1

? םיציל םיאטח םיעשר , תונושלה
רמא וכו', ץפח ובילש םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיא רמאו יבר שירפ .2
קוליח והמ ליו"ע , ץפח ובלש םוקמב הרות םדא דומלי םלועל אבר

? םהיניב נ"מ המו תונושלה
? ןושלה לפכ והמ ,צו"ע םימי ךיראי אלו היחי אל .3

לש"ה ?יע' יגילפ םאהו , שיאכ ורצי לע רבגתמש ימ ירשא , שיאכ הבושת השועש ימ ירשא
א'. קרפ הבושתה רעש המכח תישאר ,עו"ע עדיוהי ןבו חנק', ר"ה תכסמ

, סרפה תלבקב ןורסח ןיאד ראובמ ,ו רבדה םעט םש הנוי וניבר יעו' וכו', םידבעכ ויהת לאו
. סרפ לבקל ע"מ אלש ןפואב איה הדובעה תרוצ אלא

בשחנ ןיא הזש ללכ הנבה אלל הנווכה ןיאש וירבדמ ראובמ שר"י,ו ,יע' סירגיל םלועל
"א. רגהד הימשמ ףסוי ץעב שריפ ןכו שר"ש, יעו' "אוא"חנ'ב', גמב ראובמכ דומילל

." הרות " ךרע חמקה דכו "א שרהמ יעו' חל., ןירדהנס ' סותב ושוריפ יפג,יע' לע הליחתב

ליעלד וכו'" םלועל ד" תורמימש סד"ל "א שרהמ יעו' , הלע ירבעו אתלימ אהל ןנבר יעדי
הז. לע יגילפ

בי'זכ'. ילשמל רגה"א רואב דנ:,עו"ע ןיבוריעבו ןאכ "י שרפ יע' ךורחי יאמרה דייצ

ע"ב
שרדמב אבוה הזל המוד השעמ הנהו וכו', ייח יעב ןאמ ידנסכלא בר זירכמ .1

, וירבד לפכ אל םשו , תורייעב רזחמה ל כור היה זירכמה םש קר קיו"רזט'ב'

? םהינב קוליחה והמ ,ליו"ע יאני בר קר אלא , ולצא םלוכ וצבקתנ אל ןכו

ןויעל וליג, כיפ דימלתה עם דמולש "א שרהמל , הרותל םיתע עבוקש "י שרל , ותעב ןתי וירפ
הזל. ונמז עיגמשכ םירחאל דמלמשכ אוה "ל רהמלו גחב, גח לה' דמולה לע יאק בקעי

ןתיש ,וא שממ שילש הנווכה םאה םינושארהו שר"י וקלחנו וכו', ויתונש םדא שלשי םלועל
ומר'וט'. "אוי"ד רגהב ,יע' ודומיל תליחתב הז לכש יעו'רבמ"ם ול, יוארה יפל דחא לכל ןמז

עיגהש ימל - היגורה לכ םימוצעו , הרומו הארוהל עיגה אלש דימלת - הליפה םיללח םיבר יכ
םעה ןומהל תוארוה הרומש אשירד פ"ח הרות יתנ"ע "ל רהמ יעו' , הרומ אלו תורוהל ונמז
םימוצעו לןוש טקנ תה"ח ילודגל תורוהל לוכיש אפיסו , הליפהו םיבר ןושל טקנ םלישכמו

. לואש ירבד יעו' , היגורה לכ

"ח תהד רגה"א םשב ףסוי ץע לוב,יע' י אל והלעו רמאנש וכו', ןילוח תחיש ' יפאש ןינמ
, ירפה לע רומשל דעונש לעה ומכ איה ןילוח תחישו ירפ, ארקנ ודומילב ורובידו ץע ארקמ

. תוריפה ואריי אל םילע בורמש רהזהל שיו

. בקעי ןיעב בקעי ןויעו "ף אירה יע'יפ' ול אקוודו ול, ןיחילצמ

בתכ הזב, וקלחנ אכ. ןמקלש המו וחב"ל ףא עמשמו עקרקל רבוחמב םהל ןירכומ ןיא
םהל רוכמל רשפא תונליאד , תודשמ תונליא ינאשש וא , שרפמ רדהו םיתסד "ן במרה

. ןנברד המ"תוא ןליא תריכמ םאה "ף) ירהע רב"ן( יעו' , וצצקיש רחאל

הס'ד' וזח"אוי"ד יעו' יוגל, ןמזל הריכמב ןידה המ קפתסמש וכת'ד' ךוניח תחנמ יע'
. אתיירואד רוסיא אוה חיכוהש

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

וד' שר"שכו
דיחי היהש םהרבא לע ןנישרד דיחי ןושלב טקנדמד בתכ םולש הוונב .1

תצע םהמ קחרתהש םירבד ובג' שיש טקנד ראיב ןיעה תיארמבו , ורודב

הז - םיציל בשומו , םדס ישנא - םיאטח ךרד , הגלפהה רוד - םיעשר

ןושל דחא לכב טקנ המל "א שרהמ יעו' אב"אע"ה, קר היה הזו םיתשילפה

"ל. רהמ תודגא ישודיח וז,עו"ע

לע רביד אברו דומלל הצורש תכסמו רפסב ירייא יברד ראיב "א שרהמב .2

המ יעו"ש אל, וא בכעמ םאה יגילפש בתכ הדובע תדובעב ,ו ץפח ובילש בר

. דחא לכ לש רוקמה

עשוהי ימיבש םינקזש הק: תבש מגה' ע"פ ראיבו הדובע תדובעב השקה ןכ .3

תוכיראש רמול הארנ דועו , םינש אלו םימי ' מגה םש תקיידמו םימי וכיראה

תונש לש יברימ לוצינב אוה םימי תוכיראו , םייחה תונשב איה םינשי

. םייחה

ע"ב
ותנקת והמו אטח אל ןיידעש ימב ירייא ןאכד די'ב' ארקיו רקי ילכב ראיב .1

רמול אבו , ליכר ןושל לכור וארק ןכלו אטחש ימב ירייא םתהו , אטחי אלש

הז. יפל םיטרפה לכ בשייש יעו"ש הז, לע הב תוש ושעי דציכ

"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 - רקוב ידימ ונתני תולאשה


