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ט" אלב עשיבי "שי
"תמו"מ ושב " ימויה "ב"ףד סעדמאל "

טל. ףד
יבגל "ם במרה הנהו , ודשחיש דע ןתקזחב ןה ירה בו"ב וינבו ותשא תמש רבח .1

, והומכ וכו' בו"ב ןמאנ ם לועל ת"ח לכ אמתסב קר הז ןיד בתכ אל פ"יה"ב רשעמ
וכו'? תמש רבח ארמגב ותרוצכ הז ןידמאיבה י'ה' תורהט ומ"מליבג תוכלהב קרו

ןיא ןושל ושרדד ס' ותה ובתכ , םירשכ םיה ןמ הלועש םרישמו ול שיש ,וא לדגיהל דיתעו ול ןיא
ול ויהש יגסש עמשמו , םימב ןושלמ יובירהד בתכ אי'בי' ארקיו שמוחב "י שרו וילע, ןייע ול-

תח"ס. , לדגהל דיתעל דחאו להז דחא , תושרד ב' יעב ןכלו , הלעשמ ורשנו םימב

השקו , תינונמשה םעט תררועמ תיתליחה תופירח תמחמש ונייה אתינונמש היל אילחמ
ךירצ ןאכ המלו "ע לעמ הייהשב "פ לטנ יהנית יאהנ ןיעב תינונמש בד ח: ןילוחב ר"י ירבדמ

"ה. ארה םשב ו הנוי וניבר םשב "א בטירב ץריתש המ יעו' , תיתליחה תופירחל עיגהל

עמשמו רבחכ רבח שת אש ליעלד אהו , תוריבח ירבד ןהילע לבקל ןיכירצ וכו' ץראה םע תשא
"ש ארהו ירה"ף םנמא ל:, תורוכב שר"י , רבחל השענשכ ותשא התיהש ונייה , לבקל אד"צ

. הדובע תדובע יעו' , ליעלא גילפד םירבוסד םושמ ילואו הכלהמ וז אתיירב וטימשה

ר"ת תטישמ השקהש פ"אט' תיציצ תוינומיי מ תוה גה יעו' ודי, לע ןיליפת ול תרשוק התיהו
וא ותעי יסמ התיה קר אכהד יתו' , ןיליפתו תיציצ ןקתל הלוכי הניא הרישקב הניאש השאד
הזב קלחל שיד בתכ ד'ד' ןיליפת חנעפ תנפצבו , םחינהל ןיבל ןיליפתה תא ןקתל ןיב קלחנש
ןיב תפטוטל וויה ביתכד שת"ר ןיבל , הוצמה ףוגמ הזו וגו' םתרשקו ביתכד די לש ןיליפת ןיב

ןאכ. שר"ש יעו' , הוצמל רשכה קר אוה החנהה השעמו , ךניע

הזש ואיבה סות' שר"יוב ,יע' םהיניב קוליחה רואבבו , רתומ "ג פמח , דחא םתוחב ר וסא יבח"ת
הזש קלחמ הות"בד'ב' "א בשרבו , םייח תר ותו "א שרהמ יעו' , ותבורעת קר הזו רוס א ופוג
אל בלח המל ץר ,ובס"קח'ית אתיירואד ל"ח הניבג המל חיק'א' יעו'ש"ך , אתיירואד הזו ןנברד
"ש תפבו "א קער "ש ייעו , רכינ יוה "כ לאד ברעיש אמט בלח תצקל קר ןיששוח יכ אתייר ואד יוה

"י. בדונהמ איבהש המ

ע"ב
ןיאשכ םג םתוח אלבד עמשמו , ףייזמו חרט אל דחא םתוח אכיאד ןויכ ידדה יכ וא .1

אלב ללכ ףייזמ וניאש ובתכד ידשד בי.ד"ה ליעלד ' סותא השקו , ףייזמ חוור ול

? חוור

אש"צ וא , ינהמ בשויש אטישפ המ ליו"ע אט, פיש אמט רבד ורדעב אכילד יא .2

? בשוי וליפא

יוג דיב אצמנה ןיבל יוג, דיב חלש ןיב קלחמש חיק'א' יעו'ש"ךוי"ד , דחא םתוחב םירוסא
דוע. יעו"ש ותוירחאו יוד תחת ההוש ןאכד , לארש י יחבט בורב ןיליקמש

וימדש םושמ יא רוסיאה םעטב תאז הלתו , ןבלה יט וחב ןידה המ ןדש קס"א גמ"אכ' ,יע' תלכת
ןידה היהי המ וירבדל ןדש חיק'א' ראת ירפ יעו' "א, בשרכ המ"ת ר וסיא הזש כשר"יוא םירקי

. לודג חוורב ןנברד רוסיאב

םש "ד בארהו , תוצרא ראש כד"ש הכ' אי' "א כאמ "ם במרה תעדו , אירוסב וכו' ןיחקל ןיא
תקזחב לארשי לכ םוקמ לכב לבא רמאנ אירוסב ,דקר יגילפ םינושארה בור ןכו תוגשהב

. והודשחיש דע םירשכ

לכאמה לע דיעמשכ ונייה ןירוסיאב ןמאנ דחא דעד , תורשכה יניינעב לודג דוסי ראיב "א בטיר ב
ןייוצמ בור יכ ליעומ טחושל הכימס בתכ ,(מו"מ םידע ב' יעב דושחל תונמאנ תקזח תתל לבא
םידע אש"צ תורשכב קזחומ והמ אי' טיק' "ש הורע יעו' בא"נוי"דד'), וכו', הטיחש לצא

. ורישכהל

. שממ והאור ביתכ אלהד הנשמב הז ןיד ראבתנ ךאיה , המלש קשחו שר"ש ,יע' אנינת דות"ה

וניאו טצ: ןילוח אמלעב העיז יוהד אמט גד םע חלמנש ןיששוח ןיאש המו וכו', תירט איה איוז
ורוס יא לכד יע'ר"ן דבל תיבליכ ע"י ריצ רתיהבו "ן, במר , הנוש ןתחילמש דועו , ןנברדמ קר רוסא

. םהירבדמ

ונימ ריכהל קר "אג'גכ' כאמ במ"ם רלו , רוהטל אמט ןיב ריכהל וניה "י שרל רכינ ה רדשו שאר
עב"א. ליעל "ן במרבו םייח תרות יעו' "ד, בארה םשב "ן במרה גד,כו"כ לש

סב"ד

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

ודשחל תורשעמב ץראה םע דשח ןיב קוליח שיד ב'בי' יאמד לאקזחי ןוזחב ראיב .1

שוחל שי אליממו , ןהיתורי פ לע םיסח ויהש תורשעמב דשחהש , תורה טב

"ם במרב םש ראובמ אלה תורהט לבא , וסוחי ימנ ותיב ינב לעבה תמשמש

םתומ ירחא םג םתיב בינ םירבח לבא , םיאיקב םניאד תוצרא ימעב דשחהד

. םיאיקב וראשנ

ע"ב
ול שי לבא יפסכ חוור ול ןיאש ונייה ידדה כדי ץרתמ חיק' שירב םש ראת ירפה .1

לזה,כו"כ תויאר איבהש "ש ייעו , ףייזמ אל דחא םתוחב ןכלו זבה אתוחינ וזיא

ס"קל"ו. םש "ח רפה

הזל םעטהו , ןפוא לכב הבישי יעב ד בתכ יכדרמבו בפ', ארוד ירעשב קפתסמ ןכ .2

אלד בתכ ארוד ירעשב םנמא , ילכב אמט בלח םש אמ ש ןנישייחד "ח רפה ראיב

. םהיתורזגב םימכח גולפ

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב , ברעה תועשב - תובושתה ר, קוב ידימ ונתני תולאשה


