
סב"ד

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

ג. ףד
אלא םינב םייורק םניא אלה השקו ונב, לע דיעמש בא שי םולכ .1
םייורק יכ םהילע דיעהל לוכי "ה בקה ןיא םאו , ונוצר םישועב

? ונוצר םישועש ןמיס , םינב
לוטיל םויה אלו םתושעל םויה וכו' ביתכד יאמ ביר"ל רמאהו .2
רמאש ומכו ןידה תרושמ םינפל הפ לכה ילוא השקו , םרכש

? הוצמ םהל ןתנ "כ פעאו וכו', חרטש ימ םדוקמ "ה בקה
אלא ע"ז היה אל רצנדכובנ לש ולספד ובתכ , אלש דות"ה .3

,או"כ םשפנ תא רוסמל םיבייח ויה אל ןידה רקיעמו , אטרדנא
? םשפנ ורסמ תמאב המל השק

ןוילגב ייע"ש חל., אס.בו"ק תומבי סות' טנ., ןירדהנס ' סותו שר"י ,ע"ע םינהכ דות"ה
.' מגה דצב

" שרהמ ,יע' הרותה תלבקב יגס ץראו םימש לש םמויקלש ושדחש המב , םיעגונ דות"ה
עמשמד תומוקמ המכמ ושקהש "ס תחו הירא רוג יעו' ןח., תיולו , ןתיא הפצמ א

. םהירבדב ,יע' םלועה תא קיזחמ אוה ידימתה דומילהד

םשו גנ: םיחספו גל: תובותכ ,עו"ע הטרדנא אלא ע"ז הז היה אלד וחיכוה אלש דות"ה
. שממ ע"ז היהד "ד ירות יעו' ,' סותב

ע"ב
הכוס "ש ארב ואבוה ) תועדה לע השקו , הכוסה ןמ רוטפ רעטצמ .1

לכל , אכה השקמ יאמ , הליכאמ אלו רוטפ הנישמ קרד ב'בי')

? הכוסב לוכאל םיכירצ ויה תוחפה

,יע'יח'ר" שארל די לש םימידקמד אהבו , ןהיתועורזב ןיליפת ןהישארב ןיליפת ןיחינמו
. עדיוהי ,עו"עןב לארשי לצא אלא אכייש אל שדוקב ןילעמ תרבסד רכאמטוג א

בקעי ןיעה לע איר"ף "א,עו"ע שרהמ יעו' , לארשי לע יאקד סות' וגו',יע' ךחכשא םא
. חמש וניאש היאר , ןברוחה תא וינפל םיריכזמש הזמד

בי"ע םוגרת יע' , ךונח והז "ט טמו "א, שרהמו "ל רהמ יע' וכו' "ר בשת דמלמו בשוי
דכ' ה' תישארב

הרותה ביתנ םלוע תוביתנבו , תודגא ישודיחב "ל רהמ ,יע' םימתר ילחג ותוא ןיליכאמ
פ"ב. רפסה תמיתח "ל הימש יעו'ח"ח וט', קרפ

. השעמל םירבדה םיארנו "א, שרהמ ,יע' םויב דסח לש טוח

םש. "ק מטיש יעו' םש, ףיש "ם רהמבו ל. תובותכ סות' ,ע"ע רמוש דות"ה

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

קר םישוע םניא תוללכב ילואד , ץריתו , בקעי ןויע ה השקה 1.ןכ

תודעה הלוספ םלוכל םיברע םהד ןויכו םהבש םיקידצ טעמ

. ןיעה תיארמ ,עו"ע םלוכל

דמלנ הז ארקמד ראיב הנוי הלעבו "איע'ית' שרהמה השקה 2.ןכ

לכלו , המי קלי ךייש המ וא"כ הכוס תוצמ ירמגל דטביהל

וסנתנ ןכלו , הליגר הכוס תווצמ היה אלד ראובמ םישוריפה

. ליגרה ךרדכ אלש איהש זומת לש המחב

םאד לוכי זכ:ד"ה ףדב םתטישל סות' :א. ןיפנא ירתב ץרתל שי .3

" הוסי "ם במרהכ אלדו ), יאשר תווצמ ראשב וליפא רימחהל הצר

לוכי דיסצו לודג םדאד ררוס וס"פןב "י ומנה תה'א').ב.ע"פ

ייע"ש. , הלק הוצמ לע וליפא ץורפ רודב םשה שדקל

ע"ב
יורת לודג םוח היהד ץריתו 'ד' מרת ףסוי יכרבה השקה 1.ןכ

םניא הוצמה תוביבח םהל שיש ןויכ לארשיל קרש ,וא ליגרהמ

אל. וכע"ם לבא םילכואשכ רעצב םישיג מר

"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


