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וט. ףד
תולאשה

לע השמ השעד ןכשמה תיישעמ ןידמלד בתכ , תורודל ושעת ןכו שר"יד"ה .1

ןירדהנס םוקמב השמד בתכ זט: ןירדהנסב "י שרד השקו , םינקז םיעבש יפ

? יאק

,או"כ ותמגודכ תושעל שיש דבאנש ילכ לע רמאנ ארק אה השקו , ושעת ןכו .2

לע הנובשכ םג הזה, רדסכ תושעל ךירצ הרזעה לע ןיפיסומשכ קר המל

ןכ? תושעל ול היה שדחמ םוקמ ותוא

היה, אל השמ לצא לבא , הילכח ןב הימחנמ דמלנד שר"י יע' תודות ית שב 3.ו

? המל צו"ע

ב'ס"קא'. ןמיסו א', ןמיס דוד שדקמ יע' םילכה שודיק ןינעב וכו', ה שמ השעש םילכה

ע"ב
יל קופית השקו , תבשד ארקמ דמלנ שר"יד יעו' וי"ט החוד "ק מהיב ןינב ןיא .1

? השעו ל"ת החוד השע ןיאו לו"ת, השע אכ "טיא ויבד אהמ

המלו , אמרג ןמזהש השע תווצמ יוה אד"כ השקו , הלילב "ק מהיב ןינב ןיא .2

םישנו םישנא וכו' תונבל םיבייח לכהו א'בי' הריחבה תיב "ם במרה בתכ

? רבדמה שדקמכ

שחול ןידב הז רבד ריכזה אל "םע"זאי'בי' במרה המל השקו ונש, קקורב .3

? הכמה לע

"ש. שרו "א שרהמ ,יע' תרצעב םחלה יתשב שדקמד רשפא אל המלא

.' ביקת ךוניח יעו' , םייח תרות יעו' "ל, שרהמו "ח בבו שר"י ,יע' םיעגפ לש ריש

אבה דומעב תובושתה

סב"ד

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

וד' שר"שכו
םיאולימה ימי תעבשב , ןכשמב היה םיניינע ינשד "סותי' תחה השקה ןכ .1

לע היה זא ינימשה םויבו םיעבש דגנכ לוקש היה קר דבל השמ יפ לע היה

. שממ םינקז םיעבש יפ

תושעל שי ןינבה רקיע םינובשכ םג תמאבד בתכ ח"בא'ח' יולה תיבב .2

םוקמ , שדקמ יל ושעו לע יאק ושעת דןכו בתכ "ס תחב םנמא הזה, רדסכ

. המוחה תא אלא םוקמה תא שדקמ וניא םוקמ ותוא לע הנובשכו , שדוקמ

ל-ב' וכרצוה אל ומוקמב עובק היה אל ןכשמהש ןויכד ראיב "א שרהמב .3

תליכא ידי לע הרזעה לש היה שודיקהד בתכ א'ב' דוד שדקמהו , תודות

הזל. ךרצוה אל ןכשמה חשמנ ש ןויכ השמ ימיבו , הדות ה ימחל

ע"ב
, הנבו רבעב םימעטה ןיב נ"מ בתכש "ש ייעו הצ'ה' ךוניח תחנמה השקה ןכ .1

,עו"עוגר תקולחמ אוה לו"ת השעב ויש"ט הז רבד ית'ד אוהו הק"יי'ב', יע'

הל'ב'. תומש "ם ארו הירא

לע םישנא ואוביוד ארקמ דמלנ ןכשמבד טצ',ית' ח"ה לאיכלמ ירבד "ת ושב .2

ןאכמש הוצמש ית' גכ'ה' א' תשחרמבו , ןכשממ דמלנ שדקמו םישנא

, אמרג ןמז ירקמ אל , ןמזה רחא לטבתמ אלו םלועל הנמז ךשמנ ךליאו

ןכלו רוסיא השעש אלא הוצמה םייק ירה ויב"ט הנב םאד ית' "יי'ב' הקבו

מז"ג. ירקמ אל

תבכר מב "ש ייעו , רוסא דימתו קוליח ןיא רוסיא ןינעלד בתכ ' טעק בה"חוי"ד .3

נשה. מה

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


