
סב"ד

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

במ ףד
וגימ יוה אה השקו , והנינ יארטס רמימל ימנ לוכי "ם דהל רמימל לוכיד וגימ .1

? איצוהל
ע"י הלח ךיא תונמאנ ךאיה ליו"ע ירת, יבכ יל תינמיהמ הירבחל היל רמאד אוהה .2

? רוביד
רמאנ המ ליו"ע וגו', והער לא שיא ןתי יכד ארקמ ףילי שח"ו,ו תנעט לע ןיעבשנ ןיא .3

לע םיעבשנ שיאן טועימ ,וא העובש ללכב וניא אליממו הרימשמ ןטק טועימ ןאכ,
? ותנעט

ואיבה םינושארבו תוב, ובגל אב םא עבשהל הוולמה ךירצו " ערתיא קר" "ח רלו , ארטש ער תיא
יעו' , ויתויארב ןדש אר"ש יעו' , רטפנו תסיה הוולה עבשנו ירמגל לטב רטשהש ירה"ף תטיש

רגה"אגפ'ז'. רואבו חנ'גי', םימות

ועמש אל קר םידע שיש ןפואב וקלחנש "ן במרו שגימ יעו'ר"י וכו', היד ידל היד יד ןיב היערפ לבא
"א. בטירו אר"ש יעו' אל, וא ויתלביק הנתמל רמול לוכיש וגימ ול שי םאה ןוע ריפל הזש

ןידה המ וקלחנש זפ. תובותכ ירה"ף לע תוגשהב "ן במרו "ד באר יעו' , הינמ ימהי ידהס מ יפט
םש. "עשו"ך מסו אע'א' טפשמה רעש יעו' , דחא דעב

ול, לחמש םידע איבי םא ןכו , וליעוי ול ערפש הדוש םידע אם ןדש "א בטיר יעו' ירת, יבכ הינמיה
"ת. בכה דגנכ וגימ לי עוי אע'ה'יא מס"ע יעו'

ע"ב
רופכל לכיד וגימ העובשמ רטפיש ןנירמא אל הז םושמו וינפ, יעמז םדא ןיא הקזח .1

וקיזהש רמ ול ןמאנד יזיע והנהד השעמב במ"בול. השקו ה, זעהד וגימ יוהד לכה,

? הזעה יוה אהו םה ילש רמוא היהש וגימ ול

יחבי,כו"כ ו תושרב אשיהנ העובש יא ןדד בש"א רב ,ויע' עבשנ וניא םנח רמוש .2

? העובש תשרפ לכמ הטעמת ה עקרק ש עמשמ דומ דלה השקו "דוט"טה'ו', בארה

םי נושארה בור ושריפ אישוקה רואבבו , עבש י הנעטה תצקמב הדומ הרות הרמא המ ינפמ
"ן במר ,יע' העובש בייח ןיאש לכה רפוכ הנוש המל אישו השק ,וי"א הדיבא בישמכ וגימב רטפיד
וא וינפ יעמז דאם ןיא הקזחל יעב לכה רפוכ רוטפל ב"מג.,נו"מיא איגוסב םינושארו ןאכ

. ןודקפב לכה רפוכ ןוגכו , ועיבשהל הביס ןיאש םושמ

עבותל "מ נהו , אלא םיסרוג אלש שיש רו"ח םינושאר יעו' שר"י סרג ,ןכ יגלפימק הברדב אלא
ב"מד'. לאומש תכרב יעו' "םוט"טה'ט', במר יבאו,יע' בוח

תבכרמ "ש ייעו ב'ג', תוריכש "ד בארו "ם במר יע' העי שפ ן ינעבו וכו', עבשנ וניא םנח רמוש
דל'. יס' םש "י הקו סות'ב"מזנ: יעו' , הנשמה

סב"ד
תובושתה

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

םש "ן במרבו , איצומ בישח אל ודיב ורטשד ןויכד וצר בל:וית 'ב"ב סותה ושקה ןכ .1

יעו'ש"ך רטשה ע"י איה האצוהה לבא תועמה ויה המל ררבמ קר וגימהד ץרית

. אנווג יאהכ ע"פ הוולמב "ן במרל סות' ןיב השעמל "ח(בפ'י')נ"מ הצקו

יוהד ןינק,י"א יעב דימתש ,י"א תונמאנ הלח ךיא תוטיש ג' שיש קס"ז יע'ש"ךע' .2

תעשב הנתהו , ןיינק יעב םיינש כ ונמאנד שה"ך תעד ןינק,ו א"צ דימתו הליחמכ

םימותו קס"ו, "מ היתנו ס"קב', םש "ח הצק אע'ב',ו יעו'ב"חשו"ך , ןינקכ יוה האוולה

קס"ד.

ןאכ "א בשר ,יע' םירמוש ינידב העישפב בייח היהי ןטק םאה וקלחנ םינושארב .3

ב"ק לאומש תכרב יעו' ב'ז'', תוריכש "ד בארו "ם במרו "ק, מטישב "הב"קוק: מרו

ד חאו ןטק אוהש ועבת לע דחא קוספהמ םידומיל ינש שיש איבהש אמ' מ'ו- ןמיס

םאה רקחש דוע "ש ייעו , הרימש יניד ףוגמ טעמתמ הזבו , לידגהש רחאל ועבת לע

ןורסח לו שיש וא הנעט וז ןיאש תמחמ איה ןטק תנעט לע ןיעבשנ שןיא המ

, עבות אד"צ תסיה תעובשלו ויבא בוח עב ותב "ד,נו"מ עבו עבות תויהלב

ע"ב
םימות ) םינורחאה ושקהו , העובש אלו ןוממ רטופ הזעהד וגימש ובתכ םינושארב .1

בויח יוהד אוה העובשמ רטופ וגימש המ לכ ירה בפ'די', "ח הצקו אפ', וגימ יללכ

יוה הזעה ללגבד ית' םימותבו , עובשמ רטופ ןוממ רטופ םאו , עבשי אל יא ןוממ

יפ לע ית' ח"בג' םירועיש ץבוק ,בו קיזחהל נהמי אל לבא ןיאיצומ ןיאו וגימ קפס

הנעט חוכ יוה ה זעה יוהשכו רוריבו העט חוכ שי וגימ ינימ ינשד םסרופמה ודוסי

. העובשל ינהמ אל ןכלו רוריב אלו

יבויחמ הניא וז העובש בל'ד ב"ק לאומש תכרבב וירבד ראיבו דכק', יע'ש"ךוס' .2

א'מ' םהרבא ר בדב ,כו"כ תועקרק הזמ וטעמתה אל ןכלו , ארבסמ אלא םירמושה

בייחש םישדקל דח יארק ירת ךירצמש ב'א' הבינג "ם במר יע' , שדקה דות"ה

תיש וק בשוימ הז בש הנשמ םחל ,יע"ש ןתוירחאב בייח ןיאש םישדקל ודח ןתוירחאב

. קסירבמ רגה"ח םשב שמ"כ דל' ב"ק לאומש תכרב יעו' ,' סותה

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
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


