
סב"ד

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

ב. ףד
המצע עה"ז לע יאק " וקדציו ןהידיע ונתי ד" ארק אה השקו , םמצעב ודיעהש תודע .1

עה"ז? ידבוע לע אלו , ונתי "יד"ה שרפדכ הידבועב הדיעמש
ודמל אל אלה םתעד אקלס המ השקו , איבוברעב וכע"ם ןיאבו ןיצבקתמ דימ .2

? הרות

ו.ס"ל ןמקל אוה קפסש ףאו , הדויו ךלייש םושמ "ייפ' שרבו , ןהמע תתלו תאשל רוסא
אר"ש) ו'יע' ףדבו ןאכ, "י( שרמ ראובמ הרקמ לכב "א),ו בטיר םשו:( אברדמ טשפנד "י שרל
"א בטירו "א בשר יעו' , הרוסא תבורקת תריכמ קרד ר"ת תעד ואיבה סות' ,ו רוסא מו"מ לכד
ובתכ םש ' סותבו , תונקל אלו רוכמל קר רוסיאה לכד בתכ "יבי: שרבו . ויתויאר ובשייש

א'. ןמיס אר"ש יעו' ןאכ), "ם רהמו "א שרהמ ,(יע' אכהמ וב רזחד

םניא ,ב. הביא ':א. סותב ובתכ , םהמע תתלו תאשל אלש םידיפקמ יא םויהש םעטה
ינש גי. ןמקל "ן במר ,עו"ע הרוסא תבורקת קרד ר"ת תטיש ול,ד. ףינחמ ע"ז,ג. ידבוע
דצמ רוסיאהש לקהל קפסמ ןניטשפ הב,ב. דומעל רוביצל אש"א הריזג :א םיפסונ םימעט

. הוועש תורנו הנובלו ןיי טעמ קר םיבירקמ ןיא םויהו רוע ינפל

ןויעבו , גוגמו גוג תמחלמ ןמז לע יאקד שריפ "ד בארהו וכו', "ה בקה איבמ אובל דיתעל
. חישמה תומי ירחאש אבה םלוע לע יאקד שרפמ בקעי

ע"ב
שופיל הברדא , םייוגה תויו כלמ לצא הז ךייש המ השקו ףא, ןורח שופילד ימקמ .1

? שופילו

המלו םה!, םינרקש םה?, םיטוש השקו וכו', םלועבש םיטוש "ה בקה םהל רמא .2

? םיטוש ם ארק

םהל רמא אל הזבש המו שדוק לשב ושמתשנד "א שרהמב ראיב אוה, ילש בהזו ףסכ
ידמול םללכבש ןועטל ולכי הנידמה ינוקיתל אוהש הזבש םייח תרות יע' םמצע ךרוצל

. הרותה

הפ לעבש הרות ונייהו , השמ םש רשא הרותה תאזו רמאנש הרות אלא " תאז " ןיאו
ראיב הזבו , הרותה למעו העיגי רקיע הבו לארשי תא הדמל אוהו ודבל השמל הנתינש

"הס"ת בקה לטונש םיאור םהד רכש לבקל םייוגה לש סה"ד המ ( ורתי (הע"ת יולה תיבה
"ה בקה םהל רמואו , םלצא תמייקש בתכבש הרות דומיל רכש ןילטונד םירובסו ודיבה

"פ. עבש הרות ידמולל קר אוה הרותה למע רכשד

םיאבש אבומ ןמקל ןכו , םימדוקה תורודה רחא ךלוה לכה םירבדה לכבש המו , ןנאו דות"ה
. הדובע תדובעו םייח תרות יע' הז ללגב ימור רחא סנכהל

. םירחא םינפואב שריפש "ד באר ,עו"ע םיעורה אלמו "א שרהמ "ם רהמ אנש,יע' יאמ סות'

אהד הל:,צו"ע הטוס סות' יעו' , ןתיא הפצמ "ש ייעו חפ., תבש סות' ,יע' ונילע תיפכ םולכ
הז. לע "ה בקה םהל הנעד ןאכ שרופמ

םיכירצ ךליאו ןאכמד רפסה ףוס םיבתכמב יולה ר"ז ןרמ ישודיח ,יע' םהל ןריתהו דמע
. רכש לבקל ידכ םהילע הלבק

השענ ורמא לארש שקרי ,וא ומייק אלש תווצמ עבש ואל הנווכהו , וניעימשי תונושארה
. בקעי ןיעב איר"ף , עמשנו

סב"ד

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

קוספה ףוס לע ארמגה תנווכו , ההימת ןושלב רמאנ הזד , םייח תרותב ץרית .1

. הדובע תדובע ,עו"ע םמצעב ןידיעמש וכ"ם עה לע יאק הזד תמא ורמאיו ועמשיו

הרות ידמול לש ם כרצ קפסל ידכ םלועה יניינעב קוסעש ימ לכד "א בשרה ראיב .2

,עו"ע םילבקמ ויה לארשי ליבשב ןיקסוע ויה תמאב םא ןכלו רכש, לבקל יואר םג

. תאז ןיאו ד"ה םירואבב שמ"כ יעו' , רכאמטוג יחו'ר"א "א, שרהמ

ע"ב
ודבע טפשמ תושעל " המלשד ארק קר יאק הזד יתו' , הילגנא ימכח סות' ושקה ןכ .1

השנוע תא הלבקש ןועטל לכות אלש הזד בתכ והילא תרדאבו "א, שרהמ יעו' וגו'",

. ןידכ אלש

אוה םלועב השענש המ לכ םצעבד הע"ת יולה תיב וסב"ס "ז ירגה יח' יע' .2

רותבש אלא , ורקש אל ךכ ורמאשכ אליממו , לארשי תלעותל תיטרפה ותחגשהב

אלב םג םלשל ךירצ הנהנש ףאו ) םתנווכ רתב םיכלוה הזב רכש לבקל העיבת

( לומג לבקל ידכ ה נווכ ךירצ העצבמה אוהו ןוילע תריזג לכהש הפ , ותאנהל ןווכתנ

בישהל םיקווש רמא המל ןבומ הזבו רכש, לבקל םיאבש המב םיטוש םארק ןכלו

ילש בהזו ףסכב ןכו ,? רכש ושקבי המלו , םתאנהלו םמצע ךרוצל לכהש תונוז םהב

. ותנווכב יולת לכה ןכלו ורצוי דיב רמוחכ םדאהו ןוילע תריזגב לכהד אוה,

"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 "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


