
סב"ד
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ארמגה ירבדב " הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

די. ףד
תולאשה

ביתכדמ היל קופית , בכעל הנש יעב המל השקו , בכעל בותכה וילע הנש .1

ס:)? אמוי ) תבכעמ הקוחו , םירופיכה םוי תדובעב " הקוח "

יטפשמ ראש םע דחי ןירדהנסב ינש קרפב האנמ אל השקו , ךלמב אלא .2

? הכולמה

חל. תוחנמ סות' יע' ןכ, ןנירמא םישדקב קרש רבדה םעטב , בכעל בותכה וילע הנש
ד: םיחבזו

ןרהא לצא "כ לאד , ויצלח יאצוי אלו ותשא קר ללוכ ותיב הרואכלו , ותיבל דחאו ול דחא
ןאכ,צו"ע. "א שרהמו "א בטיר יעו' ב.), אמוי ירא תרובג ינש?( יודיו היה אל ןהכה

איבהל ךירצ ןיאש הרותה וילע הלקה הזב המל םעט ונתנ םינושארב , דרויו הלועב הז ירה
אוה םש םינקז תעדל , הוצמב קסוע אוהש םושמ והז ה'ז' ארקיו "ן במרל , העובק תאטח
. רהזהל השק האמוטמש םושמ אוהש בתכ גכק' ךוניחבו א, טחה ןמ הנהנ ןיאש םושמ

ע"ב
םלעה לע בייח וניאו ימנ טקנ אל המל השקו , שדקמ םלעה לע בייח וניאו .1

? שדוק

אוה ירה "ג הכבד השקו , שדקמ םלעה לעו האמוט םלעה לע בייח 2.ל

? קסעתמ

קוניתד חס: תבש ר"י תעדלד השקו , הרותה לכב והיינילד אתיימק העברא 3.ו

תעדלו ובר, תיב תעידי ךירצ םוקמ לכבד אצמנ , רוטפ םייוגה ןיבל הבשנש

? הרותה לכל הווש אצמנו ובר תיב תעידיב יגס ימנ אכה יבר

תעדל או"כ , העידי המש ובר תעידי רמאו וכו' יברד אבילא אכירצ אל .4

איבה אי'ב' תוגגש "ם במרה המל השקו , העידי המש ןיאש טושפ םיקלוחה

? יברכ הכלה ןיא ירה , הכלהל וז קפס

םינושארב יעו' , תומחלמב "ן במרו "ד באר רואמה לעבבו "י, שרפ יע' וכו', אפפ בר יעב
ןאכ. רה"ח תטיש ואיבהש

יעו"ש , קפסמ ןברק איבמ וניא םירופיכ רסוחמ וניאש ימד אי'ב' תוגגש "ם במר יעו' , וקית
ב'ז'. תותירכ לאקזחי ןוזח ,עו"ע רבדה םעט ראיבש חמש רוא

סב"ד

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

וד' שר"שכו
לע אלו תודובעה רקיע לע הרמאנ הקוחהד יתו' "א בטירה השקה ןכ .1

ולש וניא הז הברקהה תעשבש רורב זה הנהד בתכ יולה תיבבו , החי קלה

השענ אל ירה הזו , ונחקי שידקמש ינפלש יעבד אלא , תאטח אוה ירהש

. הקוח רמאנ אל הז לע אליממ ו ןבל ידגבב

. ותוחכונ תא ךירצ קר ךלמה יפ לע וניאד ץריתו עב"ב, "א בטירה השקה ןכ .2

ע"ב
היהיד םש ' סותה יפ לע יתו- ירה, "ה דותה לע טי. ןמקל "א קערב השקה ןכ .1

קרד חי'ב' ןירדהנס חמש רוא ,עו"ע הנהנש םושמ העובק תאטח בייח

אמטנש ןוגכ תאטחב בייחתי אלו השעמ ילב היהיש ךייש שדקמ םלעהב

. היווחתשה ידכ םש ההשו שדקמה

אלו העובק תאטחב קר קסעתמ רוטפ ןיאד יתו' םש, "א קער השקה ןכ .2

עדי אלש ןפואב אוה קסעתמ ןיד לכד םיקלחמ שי םנמא , דרויו הלועב

ףוג וניא ש דקמה אכה לבא וכו', ותוחא תאצמנו ותשא ומכ רוסיאה ףוגב

היהי אלש אמט לש ופוג לע אלא , שדקמה תואמטל רוסיאה ןיאד , רוסיאה

. עדוי ופוג תאמוטמ אכהו שודק םוקמב

תמועל , םיטרפה לכ םע יעב ובר תיב תעידי אכהד צד"ל "א בטירה בתכ .3

ובר. תיבמ רבדה רקיע תעידיב יגסד הרותה לכו תבש

ןמיס םיטוקיל וזח"אוח"מ יעו' , ויצורית יעו' םש, סוקרוק הר"י מה השקה ןכ .4

דכ'.

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


