
סב"ד

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

חמ. ףד
,יע' הבש תורבסהו וז אתיירב רואבב שלש רמוא דחאו תועדרמ ב' רמוא דחא

"י. נפו לבא דות"ה "ש ייעו דכ., ר"ה ןבא ירוט

יעו"ש אל'א', שב"ך אבוה קסירב ימכח קפס ,יע' הדוהי רב אנוה בר תעדב
. םהירבדב וראיבש המ (בכ'א') חמש רואו "מ, היתנ , םימות

הריכמ "ם( במרהו ירה"ף תטיש יעו' ר"ת, םשב ' סותו שר"י וכו',יע' ינוונחל רמא
"ד,עו"ע בארו "מ העב ויות"ט,עו"ע "ר,יע' הרב םיחנומ תורפהש ירייאד כ'ז')

שר"י. תעדב "א בטיר

,יע' ינולצרבלא ר"י םשב ובתכש המ םינושאר ,יע' והייורת ירמאד לאומשו בר
ינש די'ח"בג' רעש תומורתה רפס יעו' "ה, ארה םשב "א בטיר יעו' "ן, במר
םילוכי םניא קר םישרויש וא , השרוה ללכב וניא הזכ ןוממ םאה תועדה

. עבשהל

"א בשר אל,יע' וא לאומשו ברא גילפ םאה ותעדבו וכו', ימא בר רמא אלא
זמ:. ליעל "א בטירו

ונייצש המ ,יע' לאומשו ברא גילפ המבו םאהו , וקולחי אדבוע ןמחנ בר דבע
ירו"ף. "ד באר "מ העב רל"ירו"ת, םדוקה ףדב

ע"ב
אקווד המל השקו , םיחאה ןמ דחא "י שרפו תיב, ןב אנת .1

חא?

, העובש ןיא וקלחש רחא ה מל וכו',ולי"ע ןיפתושה וקלח .2

? רחא םעטמ ,וא הליחמ םושמ םאה

די'ח"בו-ט רעש תומורתה לעב יע' ןמחנ בר ירבד רואב ,ב הלע ףיסול אלד ובה
"דוט"טב'ה'. בארו "ם במר ןאכ, םינושאר ,עו"ע המורת ילודיג ייעו'ש

שגימ "י רבו , תצקמב ול הדומד שריפ "י שרבו , ףסכ יתש והינייב הנעט שיש
גצ'ג', "ףיע'ש"ך ירהכ "ם במרה תטישו "א, בשר יע' לכה רפוכב ושריפ "ף ירהו

גצ'ד'. השירד יעו'

יעו' וט"טג'ז', "ד בארו "ם במר ,יע' ףסכ יתש יעב יא םילטונה תעובש יבגל
. ןייגוסב "א בשר

' סותו "א בטיר יעו' , ןנברד לכב לוגלג אוה קפסהד לינולמ ,יע'ר"י ןנברדב לגלגל
חכ. ןישודיק

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

וד' שר"שכו "א שרהמ

ע"ב
וניאב קרד ' סותכ שרפל אב "י שרד בתכ גצ'ג' בב"י .1

"א בשרב ,ויע' ארתיה היב ורומ לש ששח שי רכש לבקמ

קסעתמ אלש ימ יקופאל אבש יפ' ' כקתת וש"תח"א

גצ'ב'. השירפ ,עו"ע רידת

השקה קר הליחמ ןיד אוהש בתכ הליחתב "א בטירב .2
התיה הנקתה לכד שריפ ןכלו , לגלגל רשפא ךיא אד"כ

םושמ הזש לינולמ יעו'ר"י , ןיפתוש םהש העשב קר

. תצקמב הדומ אכיל הקולח רחאלש

"עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח יבר לע"נ

"ח עשת ולסכ
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!
םוי-0795255901

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


