
סב"ד

" טאלב עשיביש "י
"בוש"תמו"מ ימויה "ב"ףד סעד מ "אל

טל. ףד
? הלות תוכזהש הטוסב וניצ מ המ א"כל השקו , רתלאל ןיערפנ ןאכו .1

תא ומייק י אל םא השקו וכו', לארשי תא עיבשהשכ וניבר השמב וניצמ ןכש .2
? ומייקי אל העובש םויק לש הז ןיד תא םג הרותה

תווצמה םייקל םאה העובשה איה המ ןייעל שיו וכו', שדחתהל תודיתעה תווצמ .3
? םתוא םשווצ ימכחה לוקל עומשל קר ,וא אתיירואד תווצמב ווטצנש ךרדכ ןנברד

,יע'ונ"כ ןימי יאמ ןיא קפס תעובש לעש אי'וט'-טי' תועובש "ם במר עז,יע' עדזנ ולוכ םלועה לכש
. הטוס תעובשמ ורוקמש בתכ הדש ימורמבו

םינושאר יעו' וב, רוזחל לוכימיתמ דע ' סותו שר"י יעו' דימ, ותוא ןירטופ עבש נ יניא רמא אם
ס" םש בכ'ה',שו"ך ןמיס יע'ב"ח הזב "ם במרה תטישבו , חכק ירה"ף,עו"עב"ב תטיש ואיבהש

קחי'.

ןושלב הנווכהד יפ' שגימ רב"י םנמא , ןושל לכב הנו וכ הד שר"י יעו' , הרמאנ הנושלב איה ףא
. םינושאר יעו' , שדו קה

םינושארבו , ןועריפ םע הליעומ הבושתד שר"י תטישו , םיבש םניאש ל אלו םיב של הקנמ
הנ. שמ םחל םש,יע' "ד בארב תבי'א'ו ועובש "ם במר יעו' , תותימ יבייחמ ערג אל יאדוד םיקלוח

ע"ב
רוקחל שיו , ףסכ יתש המצע הנעט רמא לאומשו , ףסכ יתש הנעט תריפכ בר רמא .1

ס"ל (ןכו ןיקקזנ אל ףסכ יתשמ תוחפש הנעט תוכלהב אוה ןיד םאה בר תעדל

),וא הנושארה העיבתב יגס ש"כוא רפוכש ה מב יעב יא םיקלוחש אלא , לאומשל

? ףסכ יתשמ תוחפב םיעבשנ ןיאש , העובשב ןיד והזש

ש" יעב ףסכבש ומכ ברלד תויהל ךירצ היה הז יפל הנהו וכו', בושח רבד ףסכ המ .2

ןמקלד השקו , רופכיש םייתשו הדויש דחא םילכ ג' וכרטצי םילכב םג הטורפו כ

? ילכב רפכ אתיא

ףסכ גסי ןכלו ) ןנברד אוה העובשב ףסכ יתש ןיד לכד ג'ב' ןעטנו ןעוט "ם במר יע' .3

)צו"ע? םהירבד לש

םיעשרו םיקידצ אהזי לע ראיב ירה"ףש לע רב"ן וכו',יע' אמלעד םיקידצו ותחפשמד םיקידצ
ןאכ. ירייא

הרג"א רואב יעו' , והיינמ דח יאקד ל אננח וניבר יעו' שר"י ,יע' םהינש לע העו שב הלחש דמלמ
מס"ע. ייע"ש "ע, ושה רבס ןאמכ וח"מזפ'ע'

יתש לע ןיפתוש תנעט אה תקולחמ איבהש גצ'ד' הבושת יחתפ ,יע ףסכ יתש המצע הנעט

דימ איבה ראשהו הטורפב הדוהו הטורפב רפכש ןפואב ם אה ןדש "א קער יעו' נהמי, ףסכ
ייע"ש. , הנעטה תא קלסמ ךליה ילואד , עיבשהל לכוי םאה ( ךליה )

יעב אלד ,נו"מ םילכ וא לכ ןניסרג 'יא סותו שר"י יעו' , בושח רבד לכ ףא בושח רבד ףסכ המ
יעב אלד שגימ ר"י תט שהביואשי םינושא יע'ר םנמא ווש"פ היהיש יעב מו"מ ףסכ יתש םהב

יס'ב'. ןישודיק "י הקו חפ'ג'-ד', "ח הצק יעו' ווש"פ, וליפא

בר ןיב תפסונ תקולחמ ןאכמ צואי והש םינושאר יעו'ב , ינתק אקווד ינתק הווש ת רבס ימ
חפ'ו'. וזח"א יעו' , עבטמ ואל יוושל ווכנות המ עבטמ בע ותב לאומשו

ףדל רבעמ תובושתה

סב"ד

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

לע בתכ אי'וט' חמש רואבו , הלות ןכל התוכז םיריכזמש ןויכ ד בתכ הדש ימורמב .1

דימ. םיערפנ אל םג הילע ןימייאמ אלש ומכו הנוש קפס תעובשד "ם במרה יפ

,ו ללכב רקש תעובשו ה' שודיק לע םירהזומ חנ ינב םגד הכ. םירדנ ץרפ וניבר יע' .2

, בקעיל וישע ו םהרבאל ךלמיבא תעובש יבג הזב ןדש י'ז' םיכלמ ךלמל הנשמ יע'

ינבא יעו' , ועבשנש המ םייקל םיווצמ חנ ינב יא ימלשוריהמ הזב תקולחמ איבהו

.( םיניד ללכב יוהד רבתסמו ), םייקל םיכירצ ארבסמ ש בתכש וי"דוש'זט' רזנ

םאה םש וקלחנ דועו הזב, וקלחנש ןושאר שרוש תווצמה רפס "ן במרו "ם במר יע' .3

יס'א' םירפוס ירבד ץבוק יעו' , ןנברד תווצמב רובעל הרומב ארממ ןקז ןיד אכיא

רסאנ ןנברד תווצמב םאה הלאשהד הזב, הז םירבדה תשלה רגה"ח םשב אל'

רוסיא יוה א לימ מו ארבגא רוסיא יוהש ,וא הוצמב טרפ ת ויהל רזוחו רבדה ףוג

הזב. בייח ארממ ןקז ןיאו תרכ וב ןיאש ומצע ינפב

ע"ב
תקולחמב תאז תולתל שיו דפ', יס' ןילאמ ביל הירא ריב ישודיח ב רוקחל איב ןכה .1

מ.. ןמקל בותכ נש המ ,יע' םינושאר

. ןמקל ןנ,יע' ברד יוהש חפ'ג' םימות יעו' דוע ייע"ש , לאומשל יאק הזד שר"ש יע' .2

המ ד חיכוה הליחתב אר"לש ישודיח יעו' חפ'א', םימות יעו' םש הנשמ םחל יע' .3

םילכל ףסכ שקוהשכ יכה,או"כ ואלב םיבושחד םושמ אוה ש"כ םילכב ךיר צ אלש

שרופמ אלד "ם במרה תנווכ יהוזו , םיבושח םירבד ינש יעבד הנווכה , םיינש יעבד

וירב ד םינפב ,יע' ףסכ יתשל הז תא ושריפ "ל זחו בושח רבד אלא , עבטמ הרותב

. םיקות מה

"ח עשת ולסכ "עוט' בלנ צז"ל השמ יבר הב"ג ןויצ ןב םייח לע"נהבר
חלש ליימב ףדה תלבקל 7652935@gmail.com 0527652935,וא תוראהו תוחצנהל

םוי. ידימ לב"נ ך ילא חלשי י ףדהו וז, תבותכל השקב
םוי-0795255901 ידימ תובושתהו תולאשה תא עומשל ןתינ וב ןופלט וק חתפנ חשד!

. תובושת ריאשהל ןתינ היהי בורקב "צ, החא תועשב , תובושתה ר- קוב ידימ ונתני תולאשה


