
סב"ד

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

טי. ףד
תולאשה
? תיב הזיא ,ליו"ע תיבה ינפ וארישמ .1

ילכ דגא אצ:)יא תבש ) קפס ב אילת אל המ ל השקו , םינפב ןתצקמו ץוחב ןתצקמ .2

? דגא הימש ואל וא דגא הימש

"ם במרה קספ המל השקו , רמא יצמ אלו וכו' רמימל דעבי רגה ירוכיב אכיאד .3

? ארוקו איבמ רגד א'ד' םירוכיב

(חי:) םירוכיב סות'ד"ה יעו' , ןלכואה רזב ירייאד שר"י יעו' , םהילע םיבייח יתמיאמ םירוכיב
"י). שרב יעו'נפ"י( ' טמק הס"מל"ת "ם במרב אוה ןכו , הרזעל ץוח ןלכואה ןהכ לע םג ןודינהד

קלחל שיש "ן במרה בתכ וירבדלו , השדק אל סרג "י שכו , אובל דיתעל השדק ו התעשל השדיק
"א בטיר יעו' הש, קדי אלש שדקמהו ריעה תשודק ןיבל , אובל דיתעל השדקש ץראה תשודק ןיב

. םהיניב קלחל אוה המ תשי

ע"ב
אפיס רוציקב רמא אל המל ליו"ע וכו', רוהט ארבגו רוהט ינש רשעמב אפיס .1

? המוחל ץוח היל ליכאקד

אל אמטב ונממ יתרעיב אלד ארקד ראובמו , עדוי יניא וז הליכא לע רהזומ ןכיהו .2

לוכאל הרהזא נק' ל"ת תווצמה רפסב איבהש "ם במרה לע השקו , הרהזאל ינהמ

? יתרעב אלד ארקמ האמוטב עמ"ש

לוספל יטרפ דומיל והז יא ליו"ע וכו', ותוא ןיד ופש אמטנש ינש רשעמל ןינמ .3

? ותודפל רשפא היהיש וב עראיש רחא לוספ לכל דו מיל הזש ,וא האמוט

א"א אליממש כשיןו חרפו רותפכה בתכ הזה, ןמזב םילשוריב אמטנש ינש רשעמ ןוידפ ןינעל

הח שד הנשמ ףסכ יעו"ש ה'ז', ינש רשעמ "ם במרה תעדב ןכ דמלש "ש ייעו , הדפנ וניא ולכואל

. וירבד

לכב המ"ת רשעמד ב'א' תומורת "ם במרה תטיש ה עוד ,י הקול הלכא וכו' לבט לש הנאת

ונ' דוד שדקמ יעו' , ןאכמ ורוקמד ה'א' תורשעמ רה"ש בתכו , רהציו שורית ןגדב קר אלו תוריפה

תיזכ לש ןורס ח ןיא המל "ש ייעו א'ו'( תומורת ץרא, ינדעמ ,עו"ע אכהמ היארה תא החדש א'

ווש"פ). יעב אל המל הס' רגה"חב"מ יעו'יח' הפ,

אבה דומעב תובושתה

סב"ד

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

"ם במר יעו' , הרז על וסנכנשמ ונייהו "ק, מהיבל הנווכה םירבד לש םטושפב .1

ושור יפ תיבש דמלד "מ סכב ראיבו ם, ילשורי תמוחל סנכנשמ בייחש ג'א' םירוכיב

ך. וניחה ירבד הזב בשייל הצרש המ טת'ב' ךוניח נמחת יעו' , םילשורי יתב

, םילכ ינש ב םיאצמנש דגא,וא הימש ואל ילכ דגא מל"ד ירייא לכהש "א בטיר יע' .2

ותחנה םוקמ תא עבוקש ) תבש יבגלש ילכ דגא ןיד ןיב וקליחש דועו רנל ךורע יעו'

האור ו תצק מ ךייש דחא ילכב וליפאש םירוכיב לש האור ןיד ןיבל ,( ילכה לש

אל. ותצקמו

ןאכ, רנל ךורעבו םש ךלמ ל הנשמ יעו' , גילפד ימלשוריהמ איבהש "א בטיר יע' .3

ןיא רגלו יל", תת נ רשא " דצמו , וניתובאל רמול לוכיש רכ"י קספנד םירבדה דוסיו

ול ןיאש ידדצ ןורסח קר אוהד בכ') תופסוה שה"ס( לע רגה"ח ,יע'יח' ץראב קלח

. ירמגל העקפוהד השאמ ינאשו , שירומ

ע"ב
עמ"ש לכואשכד וחיכוה ןאכמו ,( ךליאו (ח"אד'י' םי יקיפאו רנל ךורעה ושקה ןכ .1

םהירבדב יעו' , ךיקולא ה' ינפל ללכב וניאש ןויכ , הקול וניא םילשוריל ץוח אמט

וח"מ וזח"א יעו' אל, וא הקול יא אמט םדאהו רוהט רשעמהשכ יא וקלחנש

יס'גכ'. םיטוקיל

יוהש הילע השקה םש "ן במרבו , ינימש שרוש ףוסב הז לע דמע ומצע "ם במרב .2

וירבד תא דמל "ם במרהד חמש בלו רתסא תליגמ ,עוי"ש השע ללכמ אבה ואל

אתינגרמ יעו"ש גע:, תומבי ' סותו שר"י, יעו"ש דכ., םיחספב איגוסה תמיתסמ

ןאכ. "ש שרו המלש קשחו , אבט

ימלשוריהמ היאר ואיבהו דס', ח"א המלש תחנמ ר"ש, ירועיש םינורחאב ורקח ןכ .3

תרות ,ע"ע ינשה דצ ונדש המו תאז וחדש המ יעו"ש , ןידופ ןנברד האמוטב םגש

עמ"שג'ט'. םיערז

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

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

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


