
סב"ד

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

די. ףד
ל')דהב"א תבש (הק"י ריבסהל לבוקמהו , םצוריתבו םתיישוקב , יקופאל דות"ה .1

לח ברכ בויחד ושדח םצוריתבו , לוהמ אל תמש יתמ קר לח תרכה ב ויחד ורבס

הלימ "ד( בארהו "ם במרה וקלחנ הז רבדב הנהו , לומיש ע"י ןקותי קרו עגרו עגר לכ

תיישוק לע הנעי המ תמשכ קר תרכה בויחש סש"ל "ם במרה תעדל ליו"ע א'ב'),

? תומיש רחאל ןברקב בייחל ס"ד יכיה ' סותה

? ןידה ןמ ןישנוע ,ויכ השקו ןברק תאבה קמ"ו ף ילי אכה הנהו קמ"ו, םירבד ןיארנו .2

לע אבו תב, דילוהו ומא לע אב ןוגכ ןפוא דועב בתכש "א בטירב יעו' , אעישר רב אעישרב

ומאמ ויבא תוחאו , ויבאמ ותוחא איהש אצמנו , הלוספה תבה לע ןב ותוא אבו דןב ילוהו ותוחא

רנל. ך ורע ,עו"ע ומאמ ומא תוחאו

וליאו ןידה, ןמ ןישנוע ןיא וטק: ןילוח ' סותל , םינושארה הזב וקלחנ ןידה ןמ ןנישנע יא תרכ ןינעב
ינשב םתקולחמ הלתש "נ לורע יעו' ןידה, ןמ ןישנוע םימש ישנוע זנ: ןישודיק אר"ש ' סותה תע דל
ןוותאבו , אכריפ אצמת המש וא שנועה קיפסמ אל אמש םושמ יא ןישנוע ןיא המל םימעטה

ך. פיהל קר "ל נהב םירבדה הלת הכ'ג"כ ללכ אתיירואד
ע"ב

עגונ תמאבד ובתכ גל: םיחבז ' סותו שר"י הנהו יעו'ותס', , המורתל הרהזא או הה .1

? םישדקמ רומח המו רת יכו השקו , הקול המורתב

קספ ךדיאמו וגו', שדוק לכבמ איה שדוק לכאש אמטל הרהזאש רכ"ל קספ "מחי'גי')ש הוספ "ם( במר יע'

רנל, ךורע אי'א', ןירדהנס ) הנשמ םחל ,יע' הקול רל"ל ,ואה הקול וניאש 'זט') להבו בי' הכלהב ) םש

גל: םיחבז תוכלה יטוקילו

ירא. תרובגבו השקהש המ ' סותב יעו' , ותטיש ראיבש ךיא "א בטיר יעו' שר"י תטיש ,יע' השע ומדקש לוא

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

ךשומ ומכ ,ו לומל ונממ ענומש ופוגב השעמ השעד (ח"בד'ג')ית' םהרבא רבדב .1

וימי וסף דע למ אלש הל תחכשמ יכיה "ם במרה יפל יתש' המ יעו"ש , ותלרע

יתש'. וק.מה םיחבז "ז ירגה יחב' ,עו"ע גגושב

קלחל ןינעל ונייהד "נ לורע יעו' ןידה, ןמ ןישנוע ןברק שנועד בתכ אכן "א בטירב .2

העובש יבגלש ט'ב') תו עובש ) ירזע יבא יעו' , תרכ בייחש םיעדוי רבכש םוקמב

. ומעט יעי"ש ןברק איבהל ןידה ןמ ןישנוע אלש ןנרמא

ע"ב
בתכ "נ לורעבו , הלכאל אובי אמש ששח רתויד הרומח המורתד בתכ יריאמ ב .1

רעש לכ,עו"ע תביתמ י ובירמ יתאד ןויכ הקול וניא םש קר םישדקל הווש תמאבד

אמטמל א. םירוסיא ינש שיש קס"ג ח"במ' רזעיחא יעו' בי'א', תומורת ךלמה

ייע"ש. , יתומורת תרמשמ לע רבוע זאש אמרגב אמטמל ,בו. םיידיב


