
סב"ד

ט" אלב עשיביש "י
"בוש"תמו"מ ימויה "ב"ףד סעד מ "אל

דמ ףד
ליו" , ןיסנואב בייחתמד "מ העבו בפ.) שר"י(ב"מ תעד הנהו , ןוכשמ הנוק בוח לעב .1
אלה רומג םילעבכ אוהש הארנ ןוכשמ הנוק ןושלהש ףא ירהו המ, ןידמ ע

וב? שמתשהל רוסא ירה , לאושכ יוהד םושמ יאו , וריזחהל ךרטצי ובוח ול ערפישכ

יווש,יע' אלדמ ןועריפל יפט יוה יזוז רועישב ןוכשמד ראובמו רד"א מ"ט יזוז רועיש יוושד ה"דיא
, םיוש ם הינש הז יםל יוש,ו אלדב ואל יאמ וסרג ' סותו "ן, במר ייע"ש בפ. "מ בבו ןאכ ' סותו שר"י
רה"ח. תטישב םש במ"ןב"מ רבו נתמ' מג:ד"ה ליעל סות' ,יע' לאומשכ הכלה יא הז לכב נו"מ

םש,ע"ע "י שרבו בפ: בוב"מ ןאכ סות' ,יע' בייחתמ המבו , ןוכשמ הנוקש "ח עבל ןינמ ר"י רמאד
ןאכ. "ן במרל תומחל מו רואמה בלע

תיביר יוה ןוכשמ הנוק היה אל םאד ח: ןישודיק סות' יעו' ןינמ, הקדצ ןוכשמ הנוק וניא םא
בע'(י'). ןמיס תוביתנו תוצק ,עו"ע אתיירואד םירבד תיבירש ןאכמד בוק"ש "ש ייעו , םירבד

, האוולה תעשב אלש ןוכשמ לש ורדג המ םש, סות'ב"מ יעו' , רמא ימ האוולה תע שב ונכשמ
שדקל לוכ ח:די ןישודיק סות' יעו' םש, "ן במרב ייען ש"ש אוה האוולה תעשב םגש םש יעו'רי"ף

יעו' די', ןמיס םלא ת נויבו זי', ןישודיק פאקש יע'יח'ר"ש ורואיבו םש, ס'ב"מ ותכ אלד השא וב
שהז. ומיש ללגב ש"ש השענ אל המל "ט, כקס חכ' םיאולימ ינבא

ע"ב
אה לי"ע ןוכשמה לע הוולמל הדיבא רמוש ןיב ןוימדה רקיעבו וכו', הדיבא שמור .1

? ותווצמ הרמגנ הוולהשמ , הוולמ לבא , הוצמ שי הב קיזחמש העש כל הדיבאב

םושמ רטפי אל המלו דיבעק ה וצמ ףוס ףוס אה השקו , ןוכשמל ךירצ הוולמב אכה .2

? הוצמב קסוע

הריכמ וכול( קהנ וחקמ תצקמ ערפד חמ: בב"מ רכ"י קספש "ם במרה לע תושקהל שי .3

? ןוכשמה דגנ כש המ קר טמשמ וניאד ט'די') הטימש ) קספ תיעיבש יבג וליאו ז'א')

"א בטירב דוע יעו"ש בפ:, "אב"מ בשרו "ן במר רה"ח,יע' תטיש לע והמתש המב הוולמב דות"ה

תעדבו , תסיה תעובשכ אלו נה שמה תעובשכ תאז העובשד ם ינושא יעו'ר ןילט, נוו ןיעבשנ ולאו
יתש יעב בא"דוט"טג'ז'יא "םרו במר תקולחמ יעו' ,' הסשת זמר יכדרמו "ןרו"ן, במר שר"ייע'

םש. תוב י תנבו ייע"שש"ךס"קב', טפ', ,יע"שונ"כ,בו"חוח"מ ףסכ

"ן, במר יעו' , םצורית ,יע' ןילטונו םיעבשנ םגש ןלהלד ולא לכ תא הנמ אל המל ושקה לכ דות"ה
ע"ד. ןאכ םינושא רב יעו' , םהינימל ןילטונה תועובש ןיב קליחש עבשי פ:ד"ה תובותכ סות' עו"ע

. גילפ טפ') רוטב אבוה "ד( באר ,בו לטונו עבשנ ןטק ריכש םגד אי'ו' תוריכש "ם במר יעו' , ריכשה

םש. "מ היתנבו מר"אזפ'ו', ,יע' עייסמה דע םהמ דחאל שישכ ,ו ןילטונו ן יעבשנ

ןורסח אכיל המל הצ'ח' "ח הצק יעו' סנק, והז "דוח"מה'ד'יא בארו "ם במר יעו' , דציכ לבחנ
. עקרקל שקוה םדאד

סב"ד

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

וד' שר"שכו
רתומד רל"י ס"ל ןוכשמה ינידמ שה"ךד יתו' , תומחלמב במ"ן רה השקה ןכ .1

קזני אלש ידכ שמתשהל וילע רסאנ ןוכשמה תבשה ןידמש אלא שמתשהל

תמאב "חש רגהמ איבה די' ןמיס םלא תנויבו , ריזחהל לומה היהי ואל

םג ןכ לו ןוכשמב חנומ בשחנ בוח הש אלא , אנייבוגל קר אוה ןוכשמה

וחוב. דבא ןוכשמה סנאנשכ

ע"ב
הוצמ שי האוולהב םגד יתו' "קב"מפב:, מטישב אבוה "ד בארה השקה ןכ .1

"א בשר ,ויע' ובוח ערפהל ורכומ אלו עגר לכ ןוכשמה קיזחמש המב עגר לכ

קסועשכ קר אלו רטפי העש לכ אד"כ השקהש בנ', "תח"ג ושבו שם

האוולה תתל לכי ןוכשמה ללגבש ןויכש ראיב ןכלו , ןוכשמה תא קזחתלב

, הוצמב קסוע תבשחנ ולש הקוזחת ה ןכלו הוצמל םרוגש ץפחה בשחנ אוה

בישח ודיב ןיידע ןוכשמה םא בוחה ןוערפ רחאל םגש נש"מבהז םש בתכ ו

טע'ו'. םימותבו סות' יעו' וב, לפטמש המב הוצמב קסוע

אוה ומצע השעמה ןוכשמל ךירצ אוהש ףא האולהבד "א בטירה השקה ןכ .2

, הוצמ השעמ בישח ומצע ךרוצל התיה ותנווכש ףא ןכלו הוצמ לש אצפח

ותנווכ יפ לע שרפתמ אלא הוצמ לש אצפח וניא דגבה רועינ אש"כ המ

. ומצע רבדב אלא הוצמב קסוע וניא הז ומצע ךרוצל איהשכו

ימ שי הריכמבד שריפ לאקזחי ןוזחבו כמיהר, ' להב םש "מ חלה השקה ןכ .3

ולמ"לגי'ד') ) ירזע בי אהו , ןוכשמב "כ אשמ לכה, קהנ ןכלו לכה, לע ערפש

תצקמש ףא ןכלו , לאומש לש וניד תא קספ אל "ם במרהש המ יפ לע ראיב

וב חנומ בוחה לכש בישח אל ןיידע , בוחה לכ ליבשב םולשת בישח בוחה

םג לכיא "נוגש"והז היהי ב וחהש יעבד הטימש יבגל ןכלו לאומש ירבדכ

. לאומש יפל קר אלא "ם, במרה קספ היתווכ ד ןנחוי ריב יפל

"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


