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ע"י ףיקהל ירש ףקינה לע רוסיא ןיא םאש ובתכ לעו 'ד"ה סותב .1

ןויכ קוליח שיש ,וא םהל הווש הניד השא םאה ליו"ע יוג, וא ןטק

? איה אבויח תב התומצעבד

, תואפ המכ ריאשהל ךירצ ןקזבו שארב המל השקו , ךנקז תאפ .2

? תחא האפב יגס הדשבו

ובתכ שיו , הליחתכל רתומ אוה תועדה בורל , ןקזב רעת ןיעכ םירפסמ ןידב , ןקזה לעו
ללכ,יו" ןקזב עגיל ןיא הלבקה יפ לע "א), בטיר ,יע' דועו ןיעה תיארמ ) הליחתכל רוסאל

'ה'. אפק "ט האב , ץראל וח"ל ןיב קוליח הזב שיש א

ע"ב
איה הריבעה אה השקו , אברדכ יתלכא אלו יתלכא אמלשב .1

? השעמ אכיל הבו עבשנשכ

הרתמ הארתה לכב ירה השקו , הארתה המש אל קפס תארתה .2

, הנמילשיש םיעדוי ונא ןיאש וליפא ךכב ידו הריבעה תליחתב

לוכאל עבשנש המב איה הריבעה תליחת ירה אכה הו"ה

? קפס תארתה בישח המלו לכא, אלש עגרו עגר לכ תכשמנו

? אמתס דגנכ אמתס יוה אה השקו , חכשא אנירחא הימתס .3
אברכ שרוד וניא רו"י הב תרזוח ארמגה םאד "ס תחב השקה וצוריתב , אברדכו דות"ה

יעו'נפ"י. "א בטיר ,ע"ע רחא ןפואב ית' ןכלו וכו', ר"י רבסק אלא "ל לווה

אבה דומעב תובושתה

סב"ד

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

ריזנ ' סותבו בל, "יןב רהממ איבהש המ ' סותב ןאכ "א שרהמ 1.יע'

הזב שי םא 'ח' אפק יעו'ש"ך , הרוסא השאש שוריפב ובתכ זנ:

. התחשהל שארה תפקה ןיב קלחל

הלכת אל ביתכ םתהד וצריתו "א, בטירהו אר"ש ' סותה ושקה 2.ןכ

אליממו הלוגע תויהל הלוכי הדשבש דועו , תחאל הנווכה עו"כ

"א בטירה ית' דועו , הדשה ףוס הנווכה האפש תויהל בייח םש

ןקזה תאפו , תואפ ל-2 הנווכה ע"כ ופיקת אל ביתכד ןויכ שארבד

. שארה תאפל השקוה

ע"ב
ואל ב בייחתה ל ידכ םא קיפסמ ואלב השעמ ש ןאכמ וחיכוהש שי .1

םדאה לע רוסיא השענ העובשה תמחמש ,יו"א השעמ ךרצנ

. ואלה לע הריבעב אוה השעמהש אצמנו , העובשה לע רובעל

וליפא רככה לכאיש עגרבד ינאש אכהד םירועיש ץבוקב ראיב .2

תלחתה וליפא םניא םיעגרה ראש לכש ררבתי , ןורחאה עגרב

תארתה יוה הז אלבו עגרו עגר לכ לע הארתה ךירצ ,או"כ הריבע

. קפס

קפסמו קפס יוהו םהינשכ ןיקסופד יתו' , ןתיא הפצמב השקה 3.ןכ

. ןיקלמ ןיא

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו נה"ל תבותכל השקב חלש םוי ידימ ליימב

ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!
םוי.
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