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" ימויה ףדה "-" טאלב עשיבישי "
ארמגה יר "בבד הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

בי. ףד
ת ולאשה

יוה? ףיסומ ייבאש וא הילע גילפ בר םאה וכו',ליו"ע העט ימנ אהב רמוא ייבא .1

א"כ השקו ךכל םימעפו ךכל שמשמ םימעפד שר"י בתכו , תושר "ע רלו הוצמ "ג הירל , חצר 2.ו

? הוצמ וא תושר הנווכה הפש העד לכ לש הביסה המו וקלחנ המב

? וילע גרהנ םאה , וגרהו חצורה םדקו , חצורה גורהל אבש םדה לאוגב ןייעל שי .3

גרהנ וגרהו םדה לאוג ואצמו םוחתל ץוח אציש חצור בר, רמא היבוט רב ארטוז רמ רמא .4

? הלו ג טלקמ ריעל ךרדב םדה לאוג וגרה םאד (י:) ליעל אנוה ברא גילפ םאה וילע,ליו"ע

ןכלו אבסה דובכב בייוחמ וניא דכנש ןכ ראובמ הרואכלו שר"י יעו' ונב, ןבב אה ונבב אה .5

ויבא דובכב םדא בייחש וגו' םיחבז חבזיו הע"פ דע'ה') (ב"ר שרדמהמ השקו , וגרוהל לוכי

? וניקז דובכב בייחד עמשמ , ויבא יבא דובכמ רתוי

ויחא תא שריל יואר וניא ונבבד השקו , ושרויל יוארה אוה םדה לאוגד "ם(א'ב') במרה בתכ .6

? םדה לאוג היהיש סה"ד המו

? הרידל יואר וניאש עא"פ טלוק ריעה םוחת אלה השק נא,ו מחר הלת הרידב טלקמ ירע .7

ותדובע ללח אצמנד קספ (ו'י') שדקמ תאיב תוכלהבו , הנשמ ףסכ ,יע' הנוהכ הלטבד קספ ז'בי') חצור "ם( במרה
םימעטב תאז הלתש אי' הק"י יעו' , הנוהכה הלטב המב השקו , לליח אל דבוע םאו , דבוע אלו , רבעשל הרישכ

,עו"ע אבהל ללחמ םאהו , התמ וא הלטב םאה םירבדה יתש יולת הזבו ר"י, תטישב וס:) ןישודיק )' מגב םיאבומה
. ךליאו וכ'ט' םהרבא רבדבו , לליח אל קר רוסיא רבועד ח"אח' תשחרמ

יר וטב סות'ו ייע"ש ר"ערו"ט, וקלחנ םשו הכ: רב"ה תאצמנ איגוסה לכו וכו', ןירדהנסל ןינמ רמוא אביקע יבר , אינתכל
ןבא.

טלקמ ריעהמ גגושב אצי םאד חצורה לע יאקו , וגרוההו "אל"ג בטיר ה תעדל , הלוג גג ושב גרהנ דיזמב וגרוהה אינתהו
"נ. לורע יעו' חצורה תא גרהש ימ לע וטו שפכ שריפ "םה'אי' במרהו , ריעל רזוח אלא וגרוהל רוסא

, הריוא יוה ןליא קר ושדקתה אל םילשורי תוגג ית'א' לד הארנ ית' רואבבו , ושדק תה אל תוגגש ושקה ןליא, דות"ה
הרזעה תוגגכ םילשורי תוגגש חיכוהש אי'ד') תוגגש למ"מ( יעו' "א, שרהמה ,כ"כ םילשוריכ םילשורי תוגג ה-ב' ץוריתלו

. ןליאה תחת דמועב ירייאד טקנ "ש עמבו ןאכ "ם במרבו ,' סותב "ם רהמה רואיב יעו' , ושדק אלו

ע"ב
המל השקו שר"י, ,יע' ליכא יצמ אל ימנ ורקיעב היידפ אלב ליכא יצמ אל ופונבד יכיה יכ .1

? היידפה תלעומ ץוחבכ אוה םאו ינש ר שעמכ ולכוא ינפב אוה םאד ממ"נ לוכאי אל

הנוכשמ הלוג ריעל ץוחמ גרה םא םג אה השקו , הנוכשל הנוכשמ הלוג ריעה התואב גרה .2

? הנוכשל
"םז'ה'. במרו ןאכ "א בטיר םש, ' סותבו זיק. םיחבזב איגוס יע' וז ארמימ רואבב וכו', גרהש יול ןב ורמא ןאכמ

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

. ןייעו ונבתכ ללכ ךרדב םהילע ש

סב"ד

תובושתה
ותטלוק םג אליממ המבב רשכ רזד ןויכ ס"ל ברד ( ורתי רפ' (הע"ת הדמח ילכב יע' .1

. הגגשב

. הירא תגאש בור,עו"ע רתב ליזא "ג הירו הוצמל והז תומוקמה בורבד "א בטירב ראיב .2

וילע השקה רנל ךורעבו , רוטפד רמול הטונו הזב, קפתסה וט') (א' חצור ךלמל הנשמב .3

, וגרוהל םדה לאוגל הוצמש מ"ד ןיב קלחמ רה"ש ירועישבו , וגרהל רוסאד שרופמ ירפסמ

קלחל בתכש המ "ש ייעו , קפסה ותטישלש תושר מ"ד ןיבל , וגרהלו םידקהל ול רוסא יאדוש

. ןאכל םיאנק ןיד ןיב

ילוא יגילפד ארמגב אבוה אלדמד "ה ארה םשב "א בטיר יעו' , יגילפד הארנ אטהיר םופל .4

ד'י'. לאומש יבר ,עי'יח' אנוה ברל ףא וגרוהל רוסא רוזחל ותעדו רבכ טלקנשכד קלחל שי

, וניקז דובכמ רתוי וב בייח אוהש ויבא דוביכ יוה ויבא םד לואגל אבש אכהד ית' דוד בדי .5

אתשהו ויבא ליבשב אוה וניקזל בויחה לכד בתכ מר') (וי"ד םהרבא דיבו , הירא תגאש יעו'

לש בכעמ שי אלא םדה לאוג ןיד עקופ אל באה לע ןבבש תמא תפש ,(יע' בויח אכיל תמש

בא). דוביכ

אוה םדה לאוגל השענש ונב הזבו ותשורג גרהש באב דימעהש "ם במרה לע "א קער יע' .6

ןיד אלב שרויש ימל הנווכה אלא , לעופב ושרויל יואר אד"צ ראיב 'ר"ש יחבו , שרויה

יעו'ר"ח. , שומשמ

יואר וניא ןליא רקיעב לבא , הרות הרסאש אלא םש רודל רשפא יתו'ש "א בטירב השקה ןכ .7

. ליעלד אתיירבא אגילפ אכהד אתיירבה תמאבד טקנד (ח'אי') לזאה ןבא יעו' , הרידל

ע"ב
וניאש שר"י תנווכש "נ לורעה ראיבו ג'י'), תורשעמ ) תוינשמב לע "א קער ' סותה השקה ןכ .1

ף ונהד יאדו ןיד אוהד בתכ םילשורי תראפתבו רשעמ תרותב קר ןילוח תרותב ולכואל לוכי

תמא תפשה שריפ ןכו היידפ תלוקה תא אוןיול רקיעה תא וירחא ךשומ

הזב ליו"ע הלוג וניאו התימל ומצע התיר ריעל ץוח מד הליחתב יתו' , קחצי חישב השקה ןכ .2

םש. וירבד לכב ויע'

ירשת "עד' בלנ ע"ה השמ גה"ר תב הביבא תרמ לע"נ
השקב חלש םוי ידימ ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תו חצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו נה"ל תבותכל

ברעב תובושתה ףד תאו רקוב ידימ ליימב תולאשה תא לבקל ןתינ !! ץלמומו שדח

תונעל ןכו םוי, ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ היהי וב ןופלט וק חתפי בורקב זעב"ה
. תועדוהה ירחא ובקע - תולאשל תופסונ תובושת


