
סב"ד

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

חי. ףד
תולאשה

? רוסיא לע לח רוסיא ןיאש עםהז המ השקו , שמח הקול וכו' אבר רמא אפוג .1

ןירומיא לכאש ןהכד דע. תוחנמב ןחכשא אה השקו וכו', יזח םינהכלד אכיה ה"מ .2

? תורזד ואל לע הקול

רוסיאה רדגד "ן במרו סות' שר"י יעו' , ותציחמל ץוח אציש ןויכ , הפירט הדשב רשבו .3

ןורסח יוה יוד איצוהש רבוע אה השקו , תוללכבש ואל יוה אל ןכלו , אצוי אוה םלוכב

? הטיחשב

וטק: סות'ב"מ יעו' , תוללכבש ואל ארקנ יתמ שר"י ןאכ יעו' , דחו דח לכל יואל והל ידוחיל אלא
איגוסש ב'וכ') שרוש "מ הפס ) אבט אתינגרמו רנל ךורע יעו' וילע, ושקהש המ רמאנש ד"ה

. תוקולח ד: תותירכדו אכהד

ואל יוהד ) רנל ךורעו קחצי חיש נפ"י, הז,יע' לןיד איבה אל "ם במרהש המבו , אבר רמא אפוג
),יע"ש. תוללכבש

"ם. רהמו "א שרהמ "ל, שרהמ :יע' ושוריפ " הליכא ומכ ונשיו רז," םושמ יקלילו דות"ה

ע"ב
, ותליכא לע ל"ת ןתיל היהת לילכב אוהש לכ וכו' רזעילא יברד ךדיאכ ימנ יקלילו .1

? תוללכבש ואל אוהש ןויכ הז לע ןיקול ןיאש ראובמ דכ. םיחספב אה השקו

םירוכיב ב"ם( מרה לע השקו , ובקרי גחה םהילע רבעו גחה םדוק םירוכיב שירפיה .2

? ארוק וניאו איבמ אנווג יאהכש קספד ד'גי')

? הציצח יוה אל יאמא השק ,ו ףינמו םילעב ידי תחת וידי ןהכ חינמ .3

ט'שןיא שרוש תליחת תווצמה רפס "ם במר יעו' , ותליכא לע ל"ת ןתיל היהת ליל כב אוהש לכ
יעו' אבט אתינגרמ יעו"ש , אכהמ גישיה "ן במרה תוגשהבו , דחא רוסיא לע ןיואל יובירב הקל

ע"ז. ןיקול ןיאש "קאי'א') העמ "ם( במרה תעדב שמ"כ לזאה ןבא

"םב"ב בשר וס:,ו הדנ חי:, תוחנמ הכ., ןישודיק סות' הז,יע' ןידל רוקמו וכו', הליבל יוארה לכ
אפ:,

אבה דומעב תובושתה

סב"ד

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

השקה קחצי חישבו , הטיחשה תעב דחיב הב םילח םירוסיעה לכד ית' רנל ךורעב .1

היהשכ לידגהש כ ירייאד ית' ןכלו חא"כ, קר לח וכו' המוחל ץוח הליכא רוסיא ד

. תחא תבב לח לכהד םיעלקל ץוח רשבה

וב ןיאש הקירז ינפל רשבל הנווכהד ראיב ןכלו עמה"קאי'ג', חמש רואב השקה ןכ .2

ו. טושפכ ושריפש דכ: תועובש ' סותו שר"י ירבדמ ,ליו"ע חבזמ תליכא

ישודיח יעו' ומא, תטיחש רתיהב יוה אל ותאיצי ללגבש גת' רגה"ש ירועישב ראיב .3

יכיה :ה"מ ארמגה ית' תא ראיב הז יפלד ןישדקומה ילוספ לה' שיר יולה "ז ירגה

. רבדה לש אצ וי רדגב ןורסח והזד זחיוכו', אל ימנ ינפבד אכה יזח, ינפבד

ע"ב
בתכ "א בטירבו , תוקלמל אלו אמ עבל רוסיאל הנווכהד בתכ עב"א "ן במרב .1

הלגמש ףסונ ואל שי לוגיפבד ה: תותיר כב ראובמש רחאד , תוקלמל הנווכהד

. ןיקול ג"כ קוספב ןיללכנה לכ ,זא ןיקולש

םירוכיב חלש םאד אפ: בב"ב אבומה אנינח רב רכ"י יל אר יבסד סוקרוק "י רהמ עי' .2

תקולחמ אוהד טקנ הנשמ ףסכבו א, רוק וניאו איבמ ךרדב חילשה תמו חילש ע"י

םירוכיב תשודק הלח יתמ וקלחנש הנשמה תבכרמב ראיבו , ימלשוריו ילבב

תבוח הלח יתמ וקלחנד בתכ (' דפק "ט(ב"ב נרגה ' יחבו , האבהב וא השרפהב

ןויכש םש סות' םש,יע' בב"ב ביר"ח תעד רואבבו הא, בהב וא הטיקלב , האירקה

חמש רואבו , האירקל םייואר םלועמ ויה אל וליאכ רחא ע"י חולשל ותעדב היהש

בותכש המ רמול אש"י םושמ אוה האירקה ן ורסח םא קוליח שיש ראיב אכן

יפט ימד הזבו םצעב אוה האירקה ןורסחש גחה םדוק ,לןיב חילש ומכ השרפב

תמ. ליאו םליאל

איבהש המ "ש ייעו , תחא דיכ םהינש די הרות התשעש בתכש "א בטירב יע' .3

, םילעבב איה הפונתה רקיעש דצ. תוחנמ שר"י יעו' ול:, ןישודיק סות' ,ויע' ימלשוריהמ

ומ:. ריזנ "ז ירגה יעו'יח' וילע, ושקהש אס: תוחנמ סות' יעו'

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

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

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

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


