
סב"ד

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

הל. ףד
שר"י. תעדב תח"ס יעו' , יסרגד םירפס שיש המ רמא דל:ד"ה ליעל סות' יע'

הז. רבדב ונדש המ המלש קשחו שר"ש ,יע' היניעב ארוסיאל אתילד םושמ

םעטב םש יכדרמהו "א בשרה תקולחמב זטק. ןילוחב זעב"ה בותכנש המ ,יע' דימעמ ןינעב
בקעי קחבו 'ט' במת גמ"א ,יע' ןנברד "תוא הממאוה דימעמ םאה תקולחמבו , דימעמ רוסיא

"ן. במרו "ד באר בבב"ח,יע' דימעמ שי םאה ' סותהו שאגי רה"ימ וקלחנ ןאכו םש,

ק, וספה תליחתל ול זמרש רחא , רחא רבדל ואישה ארקנ המל "א שרהמ ,יע' רחא רבדל ואישה
. הרות של הניימ רתוי ךידוד ירבד ןיביבח אש"ל ןכו

הנש מב לארשי תראפת ז',עוי' תוא ג' רעש רל"י עש"ת ,יע' רבדה ,בארו ךידוד ירבד ילע רעבםי

יעו' , םירפוס רבי דכ איה "פ עבש הרותש ןאכמו , בתכבש הרות רקיע , הרות לש הניימ דר"ה
הזל. שר"י ךרצוה המל הדובע תדובע

ןניסרגד תוטישה רואב גמ' "אח"א בשרה וש"ת יעו' היל, לד"ג ,יע'ר"ח רוקינ םושמ היל אמילו
היל.

תח"סוש"ת שר"ייע' תטיש רואבבו "ן, במר 'ע"ע סותו שר"י ,יע' בלח יחוצחצ אלב הל אש"א יפל
"ם במרבו וטק'זי', רגה"אוי"ד רואב ,עו"ע האמח ןינע שמ"כל ייע"ש אמ'ד', "אוי"ד וזחו וי"דזק'

"אג'וט'-זט' כאמ

"ן,עו"ע במרב בב"ח,ע"ע םושמו םתס הביקב היל ימקומ אל ה מל ושקהש המב ינפמ דות"ה
זטק:. ןילוח ' סותו שר"י

ע"ב
מ בור ןיא םאו , רוזגל ךירצ המל ןכ םישוע בור םא השקו וכו', הינפ ןיקילחמש ינפמ .1

? םעטה ול האריי אלש ימ היהי ש וששח המל ,ןכו ורזג "ט

קפסו םירחא םירבדב םג ןידימעמ ירה השקו , הלרע ףרשב ןידימעמש ינפמ .2

? רתומ וחב"ל הלרע

. עדיוהי ןבו תח"ס בע"ץ, "איו שרהמ יע' םירבדה רואיבו , ובהוא תומה ךאלמש אלא דוע אלו

רמ"ת. זל: ןמקל סות' יעו' יתרתל ם קליח המל "ןרו"ן במר יעו' וכו', ת וקלשהו וכו', ןמשהו תפה

הזב. ראיבש המ "ן במרבו ירב"ף םינושארה תסריג ,יע' יפטנ יניב יאקד אכיא ימנ הניבג

תח"סוש"תוי" יעו' , וריתהש וטק'ו' "ח רפו זמק' ףלא "זח"ד בדיר הזה,יע' ןמזב וכע"ם בלח ןידב
. רסואש דזק'

, תועט לש גהנממ רתיהל ארמגה החיכוה ךיא "א בטירו יעו'ר"ן וכו', ימיד בר אתא יכד ןיא
יעו'וש"עוי"ד "א, בטירו אר"ש סות', םש, "מ סכבו "אזי'בי' כאמ "ם במר "ןבו במר יע' הכלה ןינעל ו

ביק'א'.

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

ע"ב
ןמזה ךשמש וששח קר בור היה אל תמאבד י' ןמיס וש"ת וא"ז "ח רהמב ראיב .1

. םעטה תא וליג אל ןכלו , םויהמ ורזג ןכלו ןכ תושעל םבור ודמלי

םג ורזג ןכלו םייוגהמ וקחר תיש וצר "ל זחד יתו' וש"תח"דק', "א בשרה השקה ןכ .2

היה הריזגה רקיעש חל:ית' ןישודיק "א בטירהו , אנידמ לקהל ןתינ היהש םירבד לע

"א וזחבו ג'ט', הלרע "א קערות יעו' א"י, וטא וח"ל ורזגו , רוסא הלרע ק פסש אב"י

אי'ח'. הלרע

"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 , ברעה תועשב - תובושתה ר, קוב ידימ ונתני תולאשה


