
סב"ד

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

דכ. ףד
ךירצ היהש יאדו ויבאל היה חווירה םאש טושפ הז הנה , אניתנ ןב אמדד השעמב .1
היה חוו רה הפש ,או"כצ"ל הוצמ רבד לע זלש' םידיסח רפ סב ראובמ ןכו וריעהל

? וריעה אל המל ןב, לשמ אלו בא לשמ אוה בא דוביכ יא השק ,ו ומצע אמדל
אלש ע"כ הדליש ןויכ אה השקו , הרצונש העשמ אמאל ןירמשמ ויה לארשי .2

? העברנ
ם תקולחמ ילת זטק: םיחבזב אה השקו הוה, תמ"ת םדוק ורתי מל"ד אחינה .3
עמש םש רזעילא יבר תעדלו אבו עמש העומש וזיאב םיאנתה תקולחמב

? רזעיל יבא רל ירייא ןאכו אב, תמ"ת םדוק ותטישל ףוס,עו"כ םי תע ירקמ

היה ורכשש בע') הנומאו תמא ) קצוקמ "מ מרה ראיב ,ו המודא הרפ ול הדלונ תרחא הנשל
ליבשב הברה כ"כ םלשל ןכומ יוגש הזב לארשי לע רצונש גורטקה ןקתל ידכ המודא הרפב

, תילכש אל איהש הוצמ ליבשב וליפא ם לשל םינכומ םהש וארה המודא הרפה ,עו"י הוצמ
. תילכש הוצמ ליבשב אלא םליש אל אוהו

ותוא אלא " ןושל ה קודקד ראיבש "א שרהמ ,יע' יתדספהש ןוממ ותוא אלא םכמ שקבמ יניא
. יתדספהש ןוממ

. ורדעב הדלונ ביתכד רוסרס קר היהד רמול ,יע'יפ'ר"חצו"ע,או"א ןובז לארשי רגתמ םתה

תרבעתמש ינפל דימתד שוחל ןיא המא לע לוע תיילע ןינעל "אד שרהמה ראיב , שוחינ דות"ה
. רכז הלעי אלש רומיש ךיר הריצי משעת קר ילואד השקהש שר"ש יעו' רכז, הילע הלע

ע"ב
רע"ש וארבנש םירבדה ןיב הנמנ אל המל השקו , הריש ורמאש , הנרשיו יאמ .1

? ןותאה יפ ומכ "מ שהיב

תרות יעו' "ש, שרו "א שרהמ ,יע' הנבל הקינמה לחר היהד שר"י ראיבו , בלח הלט לאומש חקיו
. םייח

םיכירצ ןו ראה יאשונש ה'ח' רבדמב הבר שרדמ הכלה ודמל ןאכמו וכו', ןורא דגנכ םהינפ ורשי
ב'גי'. שדקמה ילכ "ם במרב קס פנ ןכו ןורא יפלכ םהינפוךליל

זמרנ הפיא ןמקלד םיקוספה לכב ראיבש המ "א,עו"ע שרהמו ' סותו שר"י ,יע' אמתי ארומזמ
. םיתשילפ השעמ

" בארבו , אשנתד ארקנ אל המל "א שרהמ יעו' , םישנ ךרד ןוקירטונ אוהד בתכ אנתשד שר"יד"ה
. עדיוהי ,עו"עןב םיבר הב ושד ןושל אוהד דיפ'

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

אר"ש ' סותבו , דספה אלו חוור תעינמ קר היהד ץריתו "א בטירה השקה ןכ .1

איה אישוקה לכו ןב, לש חוור לשב רתוה אל ויבא רעצלד בתכ אל. ןישודיקב

, הכלה ירדגב דומעל ךירצ ןכלו , ונלצא בויחה המכ דע ונממ םידמל ןישודיקבש

. הדובע תדובע יעו' , הכלה ירדגב אלו ולכ יפש לע השע אוה ד םירמוא ונייה "כ לאד

יפלו , תרקענ תעברנשמ םימעפ בור קר דלת אלש חרכומ וניאד "א בטירה ראיב .2

ודלי ךיאו ףועו היח המהב לכ לע אבש "ר הדאמ בכ: ליעל ונשקהש אה הרותמ הז

. ןתיא הפצמ יעו' , תרקענ דימתד ודמלש סות'ומ: יע' םנמא חא"כ,

בתכש "ש ייעו "י, באר םש ס ורגל שיד יתו' , רלדא ר"נ ובר םשב "ס תחה איבה ןכ .3

איה ירק"ס תעו משש ןכתיש ראיב ומצע אוהו אל, וא וז הטיש ומכ הכלה נש"מיא

תמ"ת. רחא בא קר אובל ול המרג

ע"ב
ארבנ זאש עדיוהי יע'ןב רבדה שוריפו , ןותאה יפב לולכ לכהש "א בטירה ראיב .1

וטקנש "ל רהמב ןכו "ד באר יעו' ע"ז), ץרית אוהש המ ,(יע"ש רובידה חוכ "ח עבב

. ןותאה לש ומכ רומג רוביד התיה אל וז הרישש

"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 , ברעה תועשב - תובושתה ר, קוב ידימ ונתני תולאשה


