
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה ירבדב " הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

ח. ףד
תולאשה

קלח םהל ןיאו תולקוש םניא םישנ אה רפכתת ךיא השק ,ו תדלוי אמאו .1

? רוביצ תונברקב

האב ערוצמ תאטחש ראובמ אצ: תוחנמבד השקו היל, רפכאד היעגנ םתה .2

? רפכל

דימ תונברק תאבה םדוק רתומ הז אלה השקו , להקב ייורתשיאל ןברקו .3

? הליבטו תחלגת רחא

תאטח םיאיבמ הז אלבד עמשמו , המחה תעיקשל ךומס היל עדיתיאד .4

םירמוא ןיא הז םעטמש ומכו ) לוספה תיבל ןברק איבמ אה השקו "כ, הויעב

"כ)? ויעב הדותל רומזמ

"ם רהמ ,יע' רפכמ ריעשה ןיא תוקלמ םיבייחש ןויכש םצוריתב ובתכ , תוירע יוליג דות"ה
הוורעה לע אבה לכ "ם במרה יפלד ' חפק ךוניחה ירבדכ ןאכמ חיכוהל איבהש המ קיש

. תוירעל הבירק לש ואלה לע םג הקול

גגושב גרוה םגש זי'ז' ןירדהנס חמש רואה חיכוה ןאכמו היל, עדיתיא אלו גגושב וכו' פש"ד
" ייעו ול, עדונ אלשכ אקווד ריעשה תרפכ ןכלו , הרפכ ול היהיש ידכ תולגל ךירצ םידע אלב

. הרפכה ירדגב דוע ש

.' סותה ירבדב הברה ונש"נ המ וכ: תותירכ עבש ראב יע' תדלוי אמיאו דות"ה

ןיאש אסריגה החדו , םירפצ ב' איבמש ותלוקש אסריג התיהש "י שרב יעו' , ערוצמ אמיאו
"א בשר יעו' ינע, ערוצמ איבמש הנוי ינבו םירותל הנווכהש שריפש "ן במר יעו' , אלוק הז

"א. בטירו

ע"ב
ימינפל ותוא םישוע ויה דחא ריעש קר היה אל םאד ובתכ האמוטל דות"ה .1

ינש אלה השקו הזב), קלוח "ם במרהש וי"כה'ג' תדובע "ז ירגב (יע'

הז? תא הז םיבכעמ םיריעשה

תמש ימל םג אוה התימ קורימש ןאכמ חיכוהש 'זכ' דסש ךוניח תחנמ ,יע' תקרממ התימ

. ונמזב תמש ימל ריעשה יתי לתב נש"מ ץרתל ארמגל היה "כ לאד , ונמזב

יעו' , רפכינו ד"ה ליעל ' סותה ירבדל םירתוס וירבדש "ל שרהמ ,יע' הנימ א קפנו דות"ה
"ס. תחו םייח תרות

סב"ד

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

וד' שר"שכו
, תולקוש םניאד םושמ ףסומ תליפתמ ןרטופל בתכ ט' אמק "א קער "ת ושב .1

קלח םהל שי תולקוש ןיאד ףאד ןאכמ חיכוהל בתכ זס' רוא ידומעב םנמא

. רוביצ תונברקב

תאז הלתו הזב שי תוקולח תויגוסד יתו' גנ' סיגנעב "ר זרגה יחב' השקה ןכ .2

רישעהו ומשא איבהש ינע ערוצמב הדוהי יברו ןועמש יבר תקולחמב

תברקה תעשכ איבמ ןכלו רישכהל םהינש "י רלד , ןברק הזיא וקלחנש

אבש קולח ןברק אוהש ללגב וישכע אוהש יפכ איבמש "ש רלו , םשאה

. רפכל

הנחוכהו להאב סורגל שי ילואד יתו' וכ. תותירכ עבש ראבב השקה ןכ .3

םדוק ינימש לילב רבכ רתומ אלהד , השק תצק הז םג לבא שימשת רתיהל

ה'. גנ סיגנעב "ר זרגה יעו'יח' , ויתונברק תאבה

"פ(צו"ע הבל םישדק ןיאיבמד רכ"ש איגוסד יתו' , השקה ןכש ףסוי תרופ יע' .4

וכל"ע ןירוסיימ ןגהל אבד ןויכד בתכ לאלצב תכאלמהו ב'), הלאש ליעלמ

. ןיאיבמ

ע"ב
, חלתשמל דחאו ימינפל דחא ושעיש הנווכהו םיריעש ג' היהד םיצרתמ שי .1

, ימינפה תא בכעמ חלתשמד ,יו"א םיבכעמ תמאב דחא םהל ןיאשכד יו"א

. חלתשמה תא בכעמ אל ימינפ לבא

ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
"ח עשת

ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל
םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב חלש

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

0795255901- וקה רפסמ
. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה - רקוב ידימ ונתני תולאשה


