
סב"ד

" ימויה ףדה "-" טאלב עשיביש "י
" ארמגה ירבד קמועב ןויע וש"תמו"מ-ל"

דל. ףד
, חטש ןב רכ"ש הל תחכשמ ימנ תושפנ ינידב , אחא ברד היל תיא יאד .1
ןילאוש תושפנ ינידבד זל. ןירדהנסב איה תשרפמ הנשמ אה ' סותה ושקהו
? תושפנב ינהמ אל דמואש חכומו , םתיאר דמוא ע"י אמש , םידעה תא

,יע' ךפיהל סד"ל שאגימ יעו'ר"י , רוטפ "ע רלו בייח רל"א עקרק ידיע עיבשמ והינייב אכיא
קיש. "ם רהמ

. ףסוי תרופו "ש שרו "א שרהמ יע' םירבדה רואיב וכו', תוחדל שי ןאכמו לע, דות"ה

יתכא אה , השק הפירט דחאו םלש דחא םיתמ ב' ונינפלש ירייאד וצריתש המב דות"היא,
"ם רהמבו , םינושארו "ן במר ,יע' העידי אלל היארב יגס "ג הכו ונינפל הניא הפירטהשכ ךייש

קיש.

ע"ב
רמול לוכי האולה ךרד ול ןתנש ועמשש םידע ול ןימכה םאד קספ ד' ףיעס טע' וש"עוח"מ

, ןאכמ רבדה תא חיכוהש אי'ח"בה"ג) רעש ) תומורתה לעבמ אוהו וכו', ןועריפל םלבקש
םש. תוביתנו תוצקו טע'ו', םימות יעו'

,' אמר "םוי"ד דשרהמו "א שרהמ "ל שרהמ יכיה,יע' דות"היכ

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

וד' שר"שכו
יס' רחא ח"ב ףוס ) תשחרמבו קיש, "ם רהמבו "ן, במר 'עו"ע סותה ץורית יע' .1

רד"שןב השעמ ןוגכ ,א. דמוא יגוס ב' שיד קלחל בתכ יס'ח') םיטוקיל טל'

יתש ףרצל ךירצש ךכ ןיכס םא אצוי "כ חאו הליחתב ץר והוארש חטש

דחא השעמ עש"פ םוקמ .ב. תושפנב ינהמ אל הזו , דמואה ליבשב םישעמ

םגש רמול ןתינ הכ"ג , םיפאנמה ךרדכ םיבכושב ומכ , דמוא תונבל ןתינ

. ליעומ תושפנב

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


