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וניצמש המו , אובל דיתעל קדשה אל רבס רד"א ללכמ ואל .1

,יבא םילשוריל ותולעהל אלש ידכ יעבר םרכ ריקפהש ה. הציבב

"ע לצו , הלטב אל "ע וכלש היינש השודק םושמ אוהש "ן במרה ר

? הנושארמ היינש השודק אמילא יאמב

ןכל, םדוק ול היהו וישכע ול ןיאש עא"פ רמוא רב"י רזעילא יבר .2

ןינעל אלו בל: ןיכרעב המוחה תליפנ ןינעל ירייא אלהד השקו

? הינימ ףילי דציכו דיתעל השודקה
ויה לכיהב םגד ז'גכ', הריחבה תיב "ם במרה דמל ןאכמו , ץוחבמ ןינוב לכיהבש אלא

. תוביתב םיסנכנ ןינמואה

ןיא ןכו אמ.), הכוס סות' ) יונב חבזמ יעב מו"מ תיב, ןיאש עא"פ ןיבירקמש יתעמש
קמעה יעו' "א), בשר ) לכיה אכילד ןויכ , הרזעה תותלד תחיתפ םדוק הברקה לש ןורסח

"ז. המזב םיבירקמ ןיא המל שדוחמ םעט אל' וכ' ארקיו רבד

מת'(הק"י ךוניחב ,כו"כ ןיאש הארנד "ז,יע'ע"זגי: המזב בירקהל בויח שי םא ןינעב
הזב. שי הוצמד וק"אר"הט. ןבא ירוט יעו' אי'),

לש הנושאר השודק יא די-זט' ו' הריחבה תיב "ד בארהו "ם במרה וקלחנ הכלהל
, סנכנה לע תרכ רוסיא אכילו "ד באר אל- "ם,וא במר "ל- תעל השדק שדקמו םילשורי

"ד. בארה תוישוקמ "ם במרה לע וצריתש "שונ"כ ייעו

ע"ב
ידכ יעב םאה םינפילו ינפל סנכנו םינפב אמטנש ימב ןייעל שי .1

? הייוחתשה
, ךליאו זט' תוא סשג' ךוניח תחנמ ןאכ,יע' שדחתנש האמוט חוליש ןידב , הרזעב אמטנ

ישודיחב ,כון לארשיו הייול הנחמב םג ךייש םא םש ןד ןכו , שדחתנ אל םילכבד בתכש

אמטנבד םידרפנ םיניד ב' םהד ןאכמ חיכוה אכ' ג' שדקמ תאיב "ם במרה לע רגה"ח

יהי. השה לע םינפ תאמוטבו , הסינכה לע ביוחמ ץוחב

. קפס תארתה ד ןורסח ןיא המל ורא שב םינושאר ,יע' ךירצ ןיא וא תוקלמל הייהש ךירצ

סב"ד

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

קיזחה ארזעש םושמ אוהד בתכש ו'זט' הריחבה תיב "ם במר 1.יע'

היהש ןויכד ראיב ח'ו' תוידע "ט ויותבו , הנשמ ףסכ יעו' , שבכ אלו

ח םהרבא רבד הנ'א', םיערז דוד שדקמ יפט,עו"ע םילא תושרב

תחת זא התיהש הקזחה לש הרוצהד םש לזאה ן באו "אי'ז-י,

שר"ש. יעו' , ןברוחה רחא םג בטהל אל םייוגה ןוטלש

קרד ץרתמ "א בטירהו "ן, במר י:יע' הליגמב םינושארה ושקה 2.ןכ

בי' לבויו הטימש "ד באר יעו' , וישכע ול ןיאש עא"פ ןוש להמ קיידמ

סד"ל ית' "ק ירהמבו סכ"מ יע' "ם במרה לע השקהש המ וט'

שה"ס לע רגה"ח יעו'יח' , המוחה פנל ןינעל קר ירייא אשרדהד

.' אעש

ע"ב
המ םישרפמב "ש ייעו ג', הכלה ןאכ ימלשוריב קפתסה 1.ןכ

אלדמ היארה "ז בדרלד הי וחתשה רועיש טקנד אהמ ותחכוה

סנכנ םא םגש הבתכ אלש הזמ ינפלו "פ, לופל הסינכ רועיש טקנ

. בייח

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

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

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

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


