
סב"ד

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

מד. ףד
תכתמ לשבש מבל"מע"זח'ט' ראיב , תכתמ לשל ץע לש ע"ז ןיב קוליחה רואבב ןאכ, דות"ה

הז יפלש השקה םירתס ם חלבו , םייניע הפיב עב"ככו"כ ליעומ אל ןכלו התומ קלד רוזחל הלוכי
. תכתמל ץע ןיב לחקל ולכיש אבש רחא ןאכו יתיגה יתיא אבש םדוק ןאכ יתה' תא םיכירצ אל

. הרטעה לע תאז תודע שורדל ןינמ עדיוהי ןבו "אות"ח שרהמ ,יע' תודעל לי התיה תאז

דמל "י שרד לקשה תיצחמב יע' ושוריפו , תועוצרה לע יאקד "י שרפ וכו', שארב שי םוקמ
. רתכל םוקמ היה ןכלו , תועו צרה בל' םוקמ תוחפה לכל ךירצ הבוגבו שארה בחורל הנוו כהש

ע"ב
יוגה םע ץחורהד חכ' קרפ "א דרפב ראובמ אה , השקו וכו', ץחרמב ץחור היהש .1

? הלבנ םע ץחורכ

ןיבישמ ןיא רמא ש ומצע ירבדמ ול חיכוה אל המל השקו וכו', "ח בבר הוארמ .2

? ץחרמב

יעו' "א, בטירב ת,כו"כ ובושת ב' הזב לל כנד שר"י וכו',יע' םירמוא ןיא וכו', יתאב אל ינא א"ל
"םז'חי'. במרב ,וע"ע םהיניב דועו סרג "ף ירבו "ד, ירות

. וירבד ראיבש "א בטירבו "ד באר ',יע' סותבו "י שרפ ,יע' אכיא אהימ יונ

סב"ד

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

ע"ב
ימשה כרדבו , רתומ םדוק היה לארש יה םאד חס' ףלא "היס' יבארב חיכוה ןאכמ .1

םומ רוסיאה םעטש דמלש ונייהו , רתומ םיסנכמב םיכלוהש וישכעד בתכ גנק'א'

היהש וא םויה הרהטו האמחט ןיאש םיריתמ שיש שו"ך זט' יעו"שב"ח , תוצירפ

ד"א. קוחירב

המ "ם רהמ ות"ח,עו"ע יעו' , יאנפ ול היה אלש ןויכ א"לןכ ילואד ית' "א שרהמב .2

. ץריתש

"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 , רקוב ידימ ונתני תולאשה


