
סב"ד

" טאלב עשיביש "י
"בוש"תמו"מ ימויה "ב"ףד סעד מ "אל

חל. ףד
ןודקפה תעובשב קר וז תקולחמ יבר הנש המל ליו"ע וכו', רמוא ר"ש רמוא ר"א .1

? תודעה תעובש יבג ליעל היל נתא אלו
לכ לע בייח וכו' ךל אלו ידיב ךל ןיאש עבשנ םאד קספ ז'י') תועובש "ם( במרה .2
רמא םאד בתכ ה'וכ'-זכ') תושיא ) ןישודיק יבגל וליאו רכ"ש, אלדו , תחאו תחא
אמקוא וז הנשמש השקו ווש"פ, שי דחי םלוכבש יגס וכו' וזבו וזב יל ישדקתה

רכ"ש? ןומ. ישודיקב

"ן. במר יעו' , תיזכ ל:ד"ה םיחבז סות' ,ע"ע אכה דות"ה

אוהד "שנפ"י ייעו , ארמוחל דימת וניד תא רמא יברד זמ. ןישודיק "א בטיר יעו' איה, יבר ינמ אה
. ארמוחל ליזא ןכלו ותנווכב קפתסמ

םינושארב אבו שה שגימ יעו'ר"י "י, שרפ ,יע' ןירועש ללכב הרועשו ןיט יח ללכב הטח וליפא
. רחא ןפואב שריפש

םאה ( תומחלמב "ן( במרו רואמה לעב תקולחמ יעו' וכו', א ניברו חאא בר יגילפ וכו' ר"י רמא
. וקלחנ אל רב"י לבא נה, שמה לע קר ר"יוא ירבד לע םג יאק םתקולחמ

ע"ב
רזוחש המ ירה השקו , רזוחו וכו' העטש ימכ השענ וכו' עבתשיאד אנייד יאה .1

? העובשל לספנ ךשפנ המ או"כ ותעובשב רקיש הנושאר םעפב אמש יכ עבשהל

שקוה םדאד תועקרק דובעש תריפכ םגפו תשוב תעיבתב ןיא המל השקה הצ'ח' "ח הצקב
,יע' םדא ימד הו"ה עקרקכ םה תועקרק ימד םגד ה'ב') ןעוט "ם( במרה ב תכש ומכו עקרקל

םש. יולה םייח יבר ישודיח יעו' , וצורית

" במר יעו' , הוצמ שיד "םמ"עז' במר אל,יע' וא עבשהל הוצמ שי ךירצשכ םאה , םיניידב תעובש
תוטמ שיר אמוחנת יעו' "ד, בארהו "ם במרה תקולחמב תאז הלת ' הלת ךוניחבו , השע וניאד ן

תח"סוש"תוח"מצ'. יעו' "ן במרה חיכוה ןכו , תמא לע העובשמ ענמהל שיש

, םיניידה תעובשב ם ירחא יפמ עבשומ ינהמ (ג)יס'וצ'יא תוצקו (ה) םימות תקולחמ יע'

אקווד השודק ילכ יעב םאה יריאמו "א בטיר "א בשר םינושאר יעו' ודיב, אצפח טיקנ אהד
.' ודכו תיציצכ הוצמ ילכב יגס וא ןיליפתכ

אע', "סוח"מ תחו מס"עזפ'גנ', יעו' , אתיירואד העובש ולטב וניתורודבש רפסב שר"יד"ה יע'
גע'. הבושת םש "ס תחו אי'גי', תוע ובש "ד בארו ןאכ, "א בטיר אכ',ע"ע "אי' וזחו

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

לש אשירב קר איה םקולחמ םאה לי"ע הנהו "ט, ויותה השקה 1.ןכ

עבות דחאשכ אפיסב םג וא , ותוא םיעבות השימחב הנשמה

"ט ירהמ יעו' , אחינ קלוח אשירה לע קרש אמינ םאו , םירבד המכ

לע השקי יכה, אמית אל םאד ןכ, חירכהש חס') הבושת (ח"א

אמתס אפיסב ירהש ומ.) ןישודיק םינושאר רכ"ש(יע' םיקסופה

המכ יוהד הדומ ר"ש םג אפיסבד קלחמ ןכלו רכ"ש, אלד

. םיטרפה לכ וללכנ וירבד שארבד ןויכ תועובש

אלו שןי ודיקב רכ"ש קספ "ם במרהש ד'אי' םירדנ הנשמ ףסכ 2.יע'

, םהיניב שי קוליח וזיא המת ןישודיקב םש "י נפהו , תועובשב

הנשמל אמקוא ימלשוריבד בתכ די') (אל' םיא לימו ינבאב

הנקמ ,עו"ע תללוכ העובש םג שיש ןויכ ר"י תעדל םג ןישודיקב

ומ. ןישודיק

ע"ב
ס"קל') םש ) םימותב ץרית זפ'ו ןמיס תוביתנה ו תוצקה ושקה 1.ןכ

העובש בשחת אל הנוש אר העובשש םתנקת םימכח ומילאהש

קפס אכהו ןנברדמ קר לוספ דושחד ןויכד בתכ תוביתנהו ללכ,

בתכ הז ןיע ,כו עבשהל והובייח המ"ת העובש בייח יאדוו לוספ

"אוח"מי'טי'יע"ש. וזחב

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


