
סב"ד
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ארמגה ירבדב " הקמעהו ןויע "ל" תובושתו תולאש " רחבמ

וט. ףד
הקול יאמא , ולטיב אלו ולטיב מל"ד השקו , ריזחמ וניאו הקול אוה ןהכ םא .1

אלו ומוקמב דמוע לבא , ומייקל ול רוסא אלא , השעה תא לטיב אל ירה

? ולטיב

ית' ,יע' ןיואל ינשל קתינה השע יוה הזד ושקהש ' סותב ,יע' אמט שדקמל אבה אנינת

והב"א הז ןודינ הלתש עשוהי ינפ יעו' דיק:, םיחבזבו אפ:, ןילוחב םהירבד םע הוושהו

םושמ ,וא המיסחד ואלל ימד אלד םושמ אוה השעל קתינה ואל םא , ארמגה תנקסמו

. וירבדב ,יע' ואלה ןקתמ אוהד

תסריגש איבהש "א בטיר ',יע' סותהו "י שרב ארמגה תיישוק רואיב וכו',יע' מל"ד אחינה
ןקתמה השע ןניעבש אבר לש יתה' לע איה םתטישל אישוקה רואיבו , ךפיהל "ף ירהו רה"ח

וניא. ולטיב אלו ולטיב "ד מלד , ואלה

ע"ב
תורבסהו ,' סותו שר"י לע יגילפד ( דועו (יר"ף םינושארה יג' אבוה ליעל .1

םא קפסד , הארתה המש קפס תארתה ןכלו ומייק אלו ומייק "י רלד תוכופה

ןכלו הארתה המש ואל קפס תארתהד ולטב אלו ולטב "ל רלו , השעה םייקי

לע עבשנב חכ: תועובשב ראובמד השקו , לוטיבה ינפל וב תורתהל שי

תעשב תויהל הכירצ הארתההד , הקול יאנתה לע רבע םאד , יאנת

? העובשה

לע החכוה דןיא םושמ םאה הארתה ניאה קפס תארתה המל ןייעל שי .2

המכ ,נו"מל הארתהה ףוגב ןורסח הזש ,וא רובעי םא עדוי וניאש ןויכ ותדזה

? םירבד

שר"י יע' קפס תארתה יוהש םעטהו וכו', םויה רבעו וז רככ לכואש העובש .3

וילע ודמעי םאד וירבדמ אצוי תמאבו , םויה ףוס דע תוהש ול שיד ג. הרומת

תורתהל יגסש תבשב איצוממ אנש יאמ השקו , בייחתי םויה ףוס דע וב ורתיו

? החנהה ףוס דעו הריקעה תליחתמ וב תורתהל או"צ הריקע םדוק וב

,יע' הקול אמט שדקמל אבד אה ראבי ךאיה וילע ןיקול ןיא השע ומדקש ואלש שיקל ש ירל
השקהש "ן במרל תומחלמב יעו' , ינאש תרכ וב שיש ואלד ית' רואמה לעבבו ידימ, דות"ה

, ףידע היהיש ןכתי אלו ןיואל יבייחמ דמלנ תותירכ יבייחב תוקלמ לש רוקמה לכד וילע
לע האמוט ףיסוהל אלש אלא , ואלה ןקתל אב וניא םיאמט חוליש לש השעד ית' אוהו

"א. בטיר ,עו"ע וירבדב ראיבש המ "א קער יעו' , ותאמוט

סב"ד

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

עוי' ונבתכ םהילעש וד, שר"שכו
אכיל רוסיאה ללגב ןהכ לצאש יתו' אמ'), ןמיס (ח"ב םי יקיפאב השקה ןכ .1

מ. תובותכ ' סותה ירבדל ןייצש המ םש יעו' , ליגר ואל יוה אליממו ללכ השע

םש. "ק מטישבו , יתינ ד"ה

ע"ב
אכה "כ אשמ , יאנתה לע רבועשכד רוסיא ןיאד םתה ינאשד "ן במרה בתכ .1

טל') תובותכ ) פאקש רגה"ש יחב' ראיבו , השעה לוטיבב אוה ואל לש ורקיע

תורתהל רשפא ןכלו , ואלה לוטיב ע"י אמויסב יולת הריבע םשה לכ הפד

וא יאנת שיש אלא הליחתב םג שי הריבע םש םירבדה ראשב לבא זא,

. הליחתב תויהל הכירצ הארתהה םש ןכלו , הילע בייחתיש ידכ םויס

בה"י בתכ ד אהמ חיכוהש המ ,עוי"ש רבדב רקחש טית') רגה"ש( ירועיש יע' .2

םימות יעו' , תודעל לספנ וניא קפס תארתה לע רבועה במ'ה')ד "ע הבא )

ובש. דיזמב ןורסח וניאד מווחכ וילע השקהש דל'א'

ןיא העובשב ד רמול ןיאד ראיבו ליעל ונאבה ש פאק יחב'הרג"שש יע' .3

ינהמ הארתה המש קפס תארתה מל"ד המל אד"כ דימ, הליחתמ הריבעה

קר ררבומ " הריבע םש הד" ונאבהש ומכ רואיבה אלא , הליחתב וב תורתהל

דימ. הליחתמ הריבעהד תבשב "כ אשמ לכא, אלשכ םויה ףוסב

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

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי

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

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


