
סב"ד

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

זל. ףד
השקו , וישכעמ לוחיש הצורש היאר אוה ןמזה תביתכד שר"י וכו',יע' יסוי יב רכ ס"ל .1

? לוספ היהי טגה "כ לאד ןמז בתכש ןכתיד היאר וניא טגבד
הנהו חע:, ןיטיג רו"ן ' סותו ןאכ סות' יע' םעטהו , שדוח בי' רחאל אמליד וא .2
השא לכב א"כ השקו , היחיו סנ ול היהיש ןנישייחד רחא םעט בתכ ימלשוריב

? יכהל שוחינ הלעב תמש

ורימחהש ץנאש ' סותב בתכ ןתסירעמ תודנ םיתוכ תונב ליעל אתיאד אהו וכו', םינש שלש תב
. אמטמ יתממ קונית יבגל ייג לפדכ , ליעלדא אגילפד בתכ "ד בארהו , םייוגמ רתוי םיתוכב

ולביק ואל יבר הז ליעלש יש"א איבה "ן במרהו , ליעלד אישנה הדוהי יבר אוהו , האישנ הדוהי ר'
. וירבדב ונש"נ המ יעו' , ונממ ולבקו ריתהו ונב ןב האישנ ר"י אב וחא"כ ונממ

אשנת אל תמב םגד וכו', יתאב אל םא וישכעמ ךטיג יהז רהב בכ' ח' ןישוריג "ם במרה תטיש
קלח והזד ב'י' רשוי ירעש יעו' , לעופב יאנתה םייקתיש יעבד סכ"מ "ש ייעו שדוח בי' דע

. ערפמל לש הרוצב אבהלו ןאכמ לח זאו שדוח ה-בי' רובעיש הטג יאנת תמלשהמ

ע"ב
הטיחש יבגלו , הדידמ "יע"י שרפו , קחדה ע"י רבס מור והד, לכ אבור רבס רמ .1

? אנש יאמו םייניעל הארנה בור טוחש טכ.יש ןילוחב אתיא

כלן םדוקד ארקמ ףילי אל המל השקו וגו', יתלכאו ינ רבשת ףסכב לכוא ארק רמא .2

ףסכב םתאמ ורכת םגו םתלכאו ףסכב םתאמ ורבשת לכוא וישע ינבל רמאנש

? םתיתשו

אוהו תמכ אוה ירה תמב עגונהש ןויכ ותרמוח םאה רקח וי"דדנ' השמ ראבב ןירוביחב האמוט
עגונב ,נו"מ ותרמוח תמרוגה איה תמב רוביח ע"י ותעיגנש ,וא תמב עג ונכ אמטנ ןכלו וב, עגנ

אל. וא אמטנ םאה תמהמ תיז יצחב םיעגונ ינשב

מוט"מה'ב'ס"ל "ם במרהו , אתיירואד אנקסמל םג ןירוביחב האמוט וירבדל , ברקיד דות"ה
.' סותב "ם רהמו "א שרהמ יעו' "מ, סכו "ד בארב ייע"ש םירפוס ירבדמ אוה אנקסמלד

ט: ןילוחבו ןאכ, סות' שר"יו יע' הטוסמ דומיל יעב םג הזל םאהו , רוהט "ר הרב האמוט קפס
ג. הדנו

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

בתכ המלו הנש וא עובשב יגס הזלש , אמלי ד"הד ותב ב: תובותכ "א שרהמה ית' .1

ךיראת בותכיש יגס היהד בתכ םש םאר ינרקבו , וישכעמ לוחיש רמול אלא םוי

. הביתכה םוי בותכל ךירצ אלו שדוח בי' רחאל אוהש טגה תולח

סנ, ול השעיש ול עודיש ןנישייח שדוח ל-בי' אוביש הנתהש ןויכד ית' םש שרפמב .2

רסוא וניא היח םאי וףא תושיאה עקפ תמש ןויכ לעב לכבד ית' אריפש "י רהמהו

ותשא תא רוסאי אל םנמא היחי םא יתאב אלב טגה הנתהש ןאכ לבא ותשא תא

. ןנישייח ןכלו םוביל קקזת ו טגה לוטיבל םורגי לבע

ע"ב
םש ראת ירפבו , הדידמ אלב רכינה בור הנווכהד ןאכמ חיכוה אכ'ג' שדח ירפב .1

, רכינ יעב ןכלו המהבה רשכהל הביסה והז טוחש ובורה הטיחשבד קלחמ קס"ב

יגס יא וקלחנ הזב ןכלו ותורשכל היאר קר םה ןכ םמשכ םיבג ח ינמיס ןאכ "כ אשמ

. הדידמ ע"י

םעטה רקיעו אנקסמל אתכמסא אוה ארקד ןויכד ץרתל איבה המלש קשחב .2

םלצאש תומוא מ-ז' אוהש ירומאה ןוחיסד ארק איבהל ונפדעה תונתח םושמ

ונקי לק רבד וליפאד היפוגל ך רצנ םימ םתהד ארקבד ית' דועו , רוסיאה רקיע

חכ'. ב' םירבדב םש המכח ךשמ ,עו"ע ףסכב

"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


